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V 

Prefaţă 

Volumul 13 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
lucrările scrise în perioada ianuarie 1859-februarie 1860. 

Anul 1859 marchează începutul înviorării mişcării pro
letare şi a celei democrate, precum şi al intensificării luptei 
de eliberare naţională a popoarelor asuprite. In ţările euro
pene au apărut primele indicii ale unui nou avînt revolu
ţionar. Indelungata perioadă de reacţiune politică care a 
început după înăbuşirea revoluţiei din 1848-1849 era pe sfîr
şite. In faţa clasei muncitoare se deschideau noi perspective 
revoluţionare. Aşa cum au prevăzut Marx şi Engels, impulsul 
spre o înviorare politică generală a fost dat de criza econo
mică din 1 857-1858, prima criză economică mondială din 
istoria capitalismului, generată de contradicţiile profunde, ine
rente orînduirii capitaliste. Urmările crizei se mai resimţeau 
pe deplin în 1859. 

Activitatea revoluţionară teoretică şi practică a lui Marx 
şi Engels a urmărit în această perioadă pregătirea proletaria
tului internaţional în vederea noilor lupte de clasă în con
diţiile avîntului revoluţionar care începuse să se manifeste. 
Marx continuă să se ocupe intens de probleme de economie 
politică, iar Engels - de arta militară, istorie şi lingvistică. 
Deosebit de intensă este activitatea publicistică a lui Marx 
şi Engels. Ei publică sistematic în presă articole pe teme eco· 
nomice, politice şi militare şi continuă, totodată, colaborarea 
începută în 1857 la „Noua enciclopedie americană". 

Elaborînd teoria revoluţionară a proletariatului, Marx şi 
Engels au acordat în aoeastă perioadă o mare atenţie dez
voltării doctrinei economice. Principalele eforturi ale lui Marx 
au fost îndreptate spre crearea economiei politice proletare, 
după ce încă în a doua jumătate a deceniului al 5-le� el pu
sese, împreună cu Engels, baza teoretică a comunismului 
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ştiinţific, elaborase tezele de bază ale materialismului dialec
tic şi istoric şi formulase principalele idei politice ale marxis
mului, precum şi o serie de teze care au constituit punctul de 
plecare al  economiei politice proletare. Pornind de la consta
tarea că modul de producţie al vieţii materiale determină 
procesul vieţii sociale, politice şi spirituale, Marx studiază 
legile dezvoltării modurilor de producţie, în special legile 
economice ale dezvoltării societăţii capitaliste, dezvăluie con
tradicţiile capitalismului, a căror dezvoltare duce în mod inevi
tabil la revoluţia socialistă. In decursul mai multor ani Marx 
a cercetat temeinic cele mai importante probleme ale econo
miei politice a capitalismului, a studiat pe baza a numeroase 
izvoare şi materiale realitatea economică a societăţii capita
liste, precum şi diferite ramuri ale ştiinţelor sociale şi natu
rale (istoria tehnicii, agrochimia, matematica etc.) , de ale căror 
date s-a folosit pentru explicarea mai detaliată a unor pro
bleme economice. Imediat după terminarea acestei munci 
gigantice, Marx a început, în 1857, să elaboreze o lucrare de 
economie politică de mari proporţii. Schiţa iniţială a primei 
părţi a acestei lucrări ne-a parvenit sub forma manuscriselor 
economice din anii 1857-1 858. Aceste manuscrise cuprind o. 
serie de concluzii la care a ajuns Marx după cercetări înde
lungate în domeniul economiei politice, precum şi anumite 
teze importante pe care le-a dezvoltat mai tîrziu în principala 
sa operă economică - „Capitalul". Manuscrisele din anii 
1857-1858 arată că în această perioadă Marx a elaborat în 
linii mari bazele teoriei plusvalorii - piatra unghiulară a 
economiei politice marxiste. Manuscrisele economice din 
1857- 1858 reprezentau o parte din materialul iniţial, pe care 
Marx voia să-l prelucreze, să-l completeze şi să-l folosească 
la scrierea unei ample lucrări economice pe care o proiectase. 
Marx intenţiona să editeze această lucrare în părţi succesive. 
Prima parte a fost terminată în ianuarie 1859 şi a apărut sub 
titlul „Contribuţii la  critica economiei politice" .  

Volumul de  faţă începe cu  lucrarea „Contribuţii la critica 
economiei politice" - una dintre cele mai de seamă opere. 
economice ale marxismului. Această lucrare reflectă o etapă 
importantă în formarea doctrinei economice a lui Marx, în 
cercetările sale cu privire la modul de producţie capitalist 
şi în critica făcută de el economiei politice burgheze. Ea face. 
parte din seria de lucrări prin care, după cum a subliniat 
V. I. Lenin, Marx a revoluţionat economia politică. 
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In această lucrare a lui Marx este expusă precis şi clar 
:Oncepţia profund ştiinţifică asupra relaţiilor sociale, este 
analizată natura mărfii şi a muncii în condiţiile producţiei de 
mărfuri, este elaborată teoria valorii, sînt cercetate proble
mele originii, esenţei şi funcţiilor banilor. Un loc însemnat 
îl ocupă aici analiza critică făcută diferitelor teorii burgheze 
şi mic-burgheze cu privire la marfă, valoare, bani şi circulaţia 
banilor. In această lucrare, Marx a pus bazele explicaţiei ştiin
ţifice a esenţei exploatării capitaliste. 

Lucrarea „Contribuţii Ia critica economiei politice" este 
precedată de o prefaţă bine cunoscută, care prezintă un uriaş 
interes teoretic şi are o valoare ştiinţifică de sine stătătoare. 
Această prefaţă cuprinde o genială caracterizare a esenţei 
concepţiei materialiste, singura ştiinţifică, asupra istoriei, des
coperită de Marx, definiţia clasică a esenţei materialismului 
istoric. In ea Marx a dat, după cum spune V. I. Lenin, 110 
formulare completă a tezelor fundamentale ale materialismu
lui aplicat la societatea omenească şi la istoria ei" (V. I. Lenin. 
Opere, vol. 2 1 ,  Editura politică, 1959, pag. 41 ) .  

Dintre diferitele domenii ale vieţii sociale, Marx relevă 
lomeniul economic ca domeniu fundamental, iar dintre toate 
relaţiile sociale - relaţiile de producţie ca relaţii de bază, 
care le determină pe toate celelalte. El a subliniat cu acest 
prilej că totalitatea acestor relaţii de producţie constituie 
baza reală a societăţii, pe care se înalţă o suprastructură juri
lică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale 
conştiinţei sociale. Totodată Marx a indicat singura cale justă 
de cercetare ştiinţifică a proceselor de apariţie, dez.oltare şi 
pieire a formaţiunilor social-economice, de studiere a istoriei 
societăţii omeneşti „ca un proces unitar, guvernat de legi 
necesare în toată uriaşa li varietate de aspecte şi contra
dicţii" (V. I. Lenin. Opere, vol. 21, Editura politică, 1959, 
pag. 43) . 

In această prefaţă, Marx a formulat legea concordanţei 
relaţiilor de producţie cu caracterul forţelor de producţie, pre
cum şi teza marxistă deosebit de importantă potrivit căreia 
contradicţiile dintre forţele de producţie şi relaţiile de pro
ducţie apărute într-un anumit stadiu al dezvoltării societăţii 
bazate pe clase reprezintă principala cauză a revoluţiilor 
sociale, a înlocuirii pe cale revoluţionară a unei forma
ţiuni social-economice cu altă formaţiune mai progresistă. 
„Pe o anumită treaptă a dezvoltării lor, forţele de producţie 
materiale ale societăţii intră în contradicţie cu relaţiile de 
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producţie existente, sau, ceea ce nu este decît expresia juri
dică a acestora din urmă, cu relaţiile de proprietate în cadruf, 
c.rara ele s-au dezvoltat pînă atunci. Din forme de dezvol
Wrii for�elor de producţie, aceste relaţii s2 transformă în 
cătuşe ale lor. Atunci începe o epocă de revoluţie socială" 
(vezi volumul de faţă, pag. 9). Arătînd cum se manifestă 
procesul dialetic al interdependenţei dintre forţele de produc
ţie şi relaţiile de producţie în societatea capitalistă, Marx 
demonstreâză că ea va trebui să piară în mod inevitabil, că 
relaţiile de producţie burgheze sînt totodată ultima formă 
antagonistă a procesului social al producţiei, că viitoarea 
orînduire socială, orînduirea socialistă, va fi liberă de antago
nismele societăţii bazate pe clase. 

Marx a aplicat metoda dialecticii materialiste la cercetarea 
problemelor economice elucidate în cartea sa, în mod special 
la analiza mărfii, a muncii, a valorii şi a banilor. El a dezvă
luit contradicţia dintre valoarea de întrebuinţare şi valoarea 
mărfii şi a arătat că dezvoltarea acestei contradicţii, extin
derea ei asupra raportului dintre marfă şi bani reprezintă un 
proces istoric natural. 

Spre deosebire de economiştii burghezi, care considerau 
c. marfa şi valoarea ar fi categorii naturale ete-ne, Marx 
demonstrează caracterul lor istoric trecător: Cercetînd· marfa, 
Marx arată că plusut cap: forma de marfă numai în 
cadrul unor anumite relaţii sociale, că producţia de mărfuri 
apare pe o anumiti lretptă istorică şi parcurge în dezvol
tarea ei diferite stadii de la producţia de mărfuri simplă la 
producţia de mărfuri capitalistă. Marx consideră marfa drept 
c�lula economică a societăţii burgheze, celulă în care se ată 
în germene te d"ţiîle capifalis.uTur. 

Chiar economiştii dinaintea lui .ax auobservat dublul 
caracter al mărfii ca valoare de întrebuinţare şi valoare de 
schimb. Dar Marx este acela care a stabilit pentru prima 
oară că valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb alcă
tuiesc o unitate contradictorie, care reflectă contradicţia 
existentă în mod real între munca privată şi munca social. 
a producătorilor de mărfuri. 

Analizînd marfa, Marx a arătat mai departe că contrn
dictia existentă în marfă este condiţionaEi de caracterul con
tradictoriu al muncii cheltuite pentru producerea mărfii. Cer
cetînd în mod amănunţit munca creatoare de valoare, Marx 
a făcut o descoperire deosebit de importantă. El a demonstrat 
dublul caracter al muncii, materializată în mar.. După apre-
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cierea lui Marx, această descoperire reprezintă „punctul esen
ţial", care i-a permis să explice o serie întreagă de probleme 
complicate ale economiei politice. 

Pe baza analizei mărfii şi a muncii, Marx a dezvoltat 
cunoscuta sa teorie a valorii. Dacă economiştii burghezi, prin
tre care Smith şi Ricardo, au văzut în schimbul de mărfuri, 
în schimbul de valori, un schimb între obiecte, Marx desco
peră în acest schimb un raport între oameni. Cercetînd valoa
rea, Marx nu se limitează, aşa cum au făcut economiştii bur
ghezi, la latura cantitativă a problemei, la determinarea 
mărimii valorii, ci explică detaliat în primul rînd natura va
lorii, o caracterizează calitativ, ca muncă abstractă materia
lizată ; el demonstrează din punct de vedere teoretic că 
mărimea valorii este determinată de timpul de muncă social
mente necesar. Marx stabileşte, pe baza teoriei valorii elabo
rate de el, că, în condiţiile producţiei de mărfuri, munca 
cheltuită pentru producerea unei mărfi capătă în mod inevi
tabil forma valoare. 

Pornind de la teoria valorii, Marx a cercetat în amănun
ţime şi problema banilor. El a fost primul care a explicat 
în economia politică originea formei bani a valorii, a arătat 
legătura organică dintre valoare şi bani, considerîndu-i pe 
aceştia din urmă ca un ultim rezultat al dezvoltării istorice 
a formei valoare. El a descoperit esenţa banilor, a studiat 
rolul economic al banilor în societatea burgheză, a definit 
din punct de vedere ştiinţific şi a explicat diferitele funcţii 
ale banilor, precum şi legile circulaţiei banilor de metal şi a 
banilor de hîrtie. Marx a dovedit totodată inconsistenţa dife
ritelor teorii burgheze şi mic-burgheze asupra banilor şi circu
laţiei banilor, precum şi caracterul utopic al proiectelor care 
preconizau lichidarea contradicţiilor fundamentale ale capita
lismului, „îmbunătăţirea capitalismului" prin desfiinţarea 
banilor. 

Teoria valorii creată de Marx, desăvîrşită din punct de 
vedere ştiinţific, reprezintă o contribuţie de seamă la dezvol
tarea economiei politice proletare. Pe baza teoriei sale a 
valorii, Marx a elaborat apoi în „Capitalul" în mod detaliat 
şi multilateral teoria sa asupra plusvalorii. 

După ce cartea sa „Contribuţii la critica economiei poli
tice" ,  adică prima parte a lucrării economice proiectate, a 
văzut lumina tiparului, Marx s-a pregătit să publice cea de-a 
doua parte, în care intenţiona să expună problemele legate 
de capital. Dar în cursul cercetărilor sale economice ulte-
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rioare, Marx a schimbat planul iniţial al lucrării şi a amînat 
pentru un timp publicarea rezultatelor cercetărilor sale, con
tinuînd să studieze o serie de probleme pe care le socotea 
insuficient clarificate. Noul plan al lui Marx şi-a găsit expre
sia în „Capitalulu. Volumul I al acestei lucrări a apărut 
în 1867. 

Marx considera volumul I al „Capitalului" , într-un anumit 
sens, o continuare a cărţii „Contribuţii la critica economiei 
politiceu. Dar, cu toate acestea, el a socotit necesar să rezume 
conţinutul principal al lucrării „Contribuţii la critica econo
miei politicen în secţiunea întîi a volumul I al „Capitalului". 
Marx a făcut aceasta nu numai pentru a asigura coerenţa şi 
deplinătatea expunerii, dar şi pentru că diferitele teze ale 
teoriei sale asupra mărfii, valorii şi banilor, abia schiţate 
în lucrarea „Contribuţii la critica economiei politice " ,  au fost 
dezvoltate în „Capitalulu (de pildă teoria despre substanţa 
valorii şi formele valoare, teza despre fetişismul mărfii etc.) . 
In acelaşi timp, Marx a considerat posibil ca unele teze dez
voltate pe larg în cartea „Contribuţii la critica economiei 
politice" să fie doar schiţate în „Capitalul 11, după cum relevă 
el însuşi în prefaţa la volumul I. De aceea, o dată cu apa
riţia „Capitalului " ,  lucrarea sa „Contribuţii la critica econo
miei politice" nu şi-a pierdut importanţa ştiinţifică de sine 
stătătoare şi ocupă, pe drept cuvînt, un loc de frunte printre 
lucrările clasice ale marxismului. O deosebită valoare au 
incursiunile în domeniul istoriei analizei mărfii, istoriei teo
riilor asupra valorii şi a teoriilor asupra mijloacelor de cir
culaţie. Cartea lui Marx a fost şi rămîne în literatura econo
mică mondială cea mai bună monografie consacrată banilor 
în capitalism. 

O parte însemnată a volumului o formează lucrările publi
cistice ale lui Marx şi Engels din această perioadă. Articolele 
lor au apărut în ziarul burghez american „New York Daily 
Tribune", ziar progresist în acea vreme, la care au continuat 
să colaboreze, şi în ziarul german „Das Volk " din Londra. 
Din volum fac parte şi două broşuri ale lui Engels, tipărite 
separat, „Padul şi Rinul 11 şi „Savoia, Nisa şi Rinul 11• Şi în 
această perioadă publicistica revoluţionară a constituit unul 
din principalele domenii de activitate ale întemeietorilor mar
xismului. Conţinutul ei reflectă în întregime agravarea situa
ţiei politice din Europa şi caracterul iminent al noilor eveni
mente revoluţionare. 
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Aşa cum reiese din articolele lui Marx şi Engels publicate 
încă la începutul anului 1859 în „New York Daily Tri
bune", în centrul atenţiei lor a stat mişcarea de eliberare 
naţională din Italia, care creştea din ce în ce ; ea era îndrep
tată împotriva jugului Austriei absolutiste şi a reacţiunii 
interne, care voiau să menţină fărîmiţarea politică a Italiei 
şi se opuneau unificării naţionale a ţării. Intemeietorii mar
xismului acordau de asemenea o atenţie deosebită intensifi
cării luptei împotriva bonapartismului în Franţa şi în afara 
graniţelor ei, precum şi consolidării forţelor democrat-revo
luţionare din celelalte ţări. In toate aceste manifestări Marx 
şi Engels vedeau indicii ale unui nou avînt revoluţionar 
în Europa. Ei au urmărit cu un deosebit interes şi evoluţia 
conflictelor internaţionale, care trebuiau să ducă în mod ine
vitabil la o nouă criză în relaţiile internaţionale şi la un nou 
război. In aprecierea evenimentelor, Marx şi Engels au subli
niat în primul rînd faptul că reformele burgheze nu au fost 
duse pînă la  capăt, că într-o serie de ţări proletariatul trebuie 
să lichideze rămăşiţele feudalismului şi că pentru a netezi 
calea spre o revoluţie proletară victorioasă el trebuie să 
lupte pentru înfăptuirea sarcinilor revoluţiei burghezo-demo
cratice nerealizate în anii 1848-1849, în primul rînd unifi
carea Germaniei şi a Italiei. 

In articolul „Problema unificării Italiei" ,  Marx a exprimat 
clar sarcina revoluţionarilor proletari : realizarea unităţii 
naţionale a poporului italian prin desfăşurarea luptei revolu
ţionare a maselor. Marx remarcă starea de spirit a poporului 
şi diferitele sale acţiuni ; el relevă atitudinea elementelor 
burgheze progresiste din mişcarea naţională italiană, „parti
dul naţional" ,  care s-au ridicat împotriva politicii cercurilor 
dominante, cercuri care căutau să folosească situaţia din It:
lia în interese dinastice, antipopulare, pentru unificarea Italiei 
sub hegemonia Piemontului. In atitudinea acestor cercuri faţă 
de „ajutorul" străin, în alianţa lor cu Ludovic Bonaparte, care 
urmărea ţeluri egoiste, Marx a văzut un pericol pentru miş
carea de eliberare naţională din Italia. El şi-a exprimat spe
ranţa că lupta poporului italian va stimula şi masele populare 
din alte ţări să  întreprindă acţiuni revoluţionare, că „o revo
luţie victorioasă în Italia va servi drept semnal pentru dezlăn
ţuirea luptei generale a naţiunilor asuprite în scopul elibe
rării lor de asupritori " (vezi volumul de faţă, pag. 18 1). 

In articolele „Perspective de război în Europa", „Panica 
financiară din Europa" , „Situaţia lui Ludovic-Napoleon"• 
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„Pace sau război " ,  „Perspective de război în Franţa", „Inevi
tabilitatea războiului" şi altele, Marx şi Engels au demascat 
eforturile forţelor reacţionare din Europa, în primul rînd ale 
cercurilor guvernante bonapartiste din Franţa, de a preveni 
o explozie revoluţionară prin declanşarea unui nou „război 
local " .  Marx şi Engels au atras atenţia asupra primejdiei unui 
asemenea război, întrucît la început el ar putea avea „un 
efect contrarevoluţionar din toate punctele de vedere" (din 
scrisoarea lui Marx către Lassalle din 4 februarie 1859) . In 
acelaşi timp ei şi-au exprimat părerea că reacţiunea euro
peană nu va reuşi „să localizeze" războiul, că „un război, 
indiferent în ce parte a Europei ar începe, nu se va termina 
acolo unde a izbucnit" (vezi volumul de faţă, pag. 182) . Marx 
şi Engels considerau că sarcina revoluţionarilor proletari în 
cazul izbucnirii unui război este aceea de a contribui prin 
toate mijloacele la desfăşurarea largă a mişcării revoluţionare 
a popoarelor şi la transformarea acestui război într-un război 
revoluţionar care să cuprindă întreaga Europă. 

In ciuda faptului că războiul era pregătit în cea mai mare 
taină, Marx şi Engels au prevăzut cu luni de zile înainte 
de izbucnirea lui inevitabilitatea unui conflict armat între 
Franţa şi Piemont, pe de o parte, şi Austria pe de altă parte. 
Ei au demascat în faţa cititorilor ziarului „Tribune" adevă
ratele cauze care l-au împins pe Ludovic Bonaparte şi pe 
acoliţii săi la o nouă aventură militară, au arătat uneltirile 
diplomatice ale guvernelor statelor europene, care nu urmă
reau altceva decît să ascută conflictul, au atras atenţia asupra 
pregătirilor de război ale statelor inamice. Intr-o serie de arti
cole ca : „Cum ţine Austria în mîinile ei Italia" , „Şansele 
de succes în războiul care bate la uşă" şi altele, Engels a 
analizat din punct de vedere militar-strategic particularităţile 
viitorului teatru de acţiuni militare, raportul dintre forţele de 
luptă ale părţilor beligerante, prevăzînd în linii generale ca
racterul viitoarelor operaţii militare. 

Legînd noua criză internaţională de perspectivele avîn
tului mişcării proletare şi a celei democrate, Marx şi Engels 
considerau necesar în aceste condiţii să desfăşoare o propa
gandă mai largă pentru răspîndirea concepţiilor lor şi să 
intensifice activitatea revoluţionară practică. 

Marx stabileşte legături tot mai strînse cu organizaţiiie 
de la Londra ale muncitorilor germani şi asistă la numeroase 
întruniri publice. In noile condiţii, Marx şi Engels se resim
ţeau foarte mult de pe urma faptului că posibilităţile lor de 
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a-şi publica părerile şi de a influenţa opinia publică în inte
resul proletariatului erau limitate. Colaborarea la „Tribune" 
era vădit insuficientă pentru aceste scopuri. „Vremurile s-au 
schimbat - observa Marx în scrisoarea către Lassalle din 
28 martie 1859 -, şi eu consider că în momentul de faţă este 
esenţial ca partidul nostru să ocupe poziţii pretutindeni unde 
acest lucru este posibil, chiar şi numai pentru ca ele să nu 
fie ocupate de celelalte partide" .  Marx şi Engels caută căi 
pe care să se adreseze nemijlocit maselor de cititori de pe 
continentul european. In martie 1859 Marx consimte să colabo
reze la ziarul liberal-burghez din Viena „Die Presse" , dar 
după izbucnirea războiului austro-italo-francez, redacţia nu a 
îndrăznit să pună la dispoziţia conducătorului proletariatului 
coloanele ziarului ei, iar tratativele din această perioadă n-au 
fost încununate de succes. . 

în aprilie 1859 Engels a reuşit să editeze în Germania 
anonim broşura „Padul şi Rinul " ,  în care era expusă poziţia 
lui Marx şi Engels faţă de problemele legate de criza din 
Italia şi de războiul care se apropia. 

Lucrarea „Padul şi Rin ul" este un model de analiză mar
xistă a unor probleme internaţionale complexe. Dat fiind că 
broşura sa a fost destinată publicului larg, inclusiv cititoului 
burghez, Engels a pus pe primul plan considerente de ordin 
militar-istoric şi militar-strategic. Cu toate acestea, întreaga 
broşură este străbătută de ideea că calea democrat-revolu
ţionară de unificare atît a Italiei cît şi a Germaniei trebuie 
să fie apărată numai de pe poziţiile proletariatului, de pe 
poziţiile internaţionalismului proletar ; în ea se demonstrează 
că politica reacţionară dusă de clasele guvernante sub pre
textul apărării intereselor naţionale este incompatibilă cu 
adevăratele interese naţionale ale poporului italian şi german. 
în broşura lui Engels sînt demascate intenţiile Franţei bona
partiste de a anexa malul stîng al Rinului, intenţii bazate pe 
reacţionara „teorie a graniţelor naturale", care, după cum 
observa Engels, a servit în permanenţ1ă drept justificare a 
oricărei politici agresive. Engels dă o ripostă hotărîtă repre
zentanţilor cercurilor austrofile ale burgheziei germane, care 
propovăduiau ideea şovină a creării „unui mare stat în Eu
ropa centrală"  sub hegemonia Austriei şi a subordonării tutu
ror celorlalte naţiuni din Europa centrală germanilor. In ace
laşi timp Engels dezvăluie caracterul contrarevoluţionar al 
planurilor de creare a unei „Germanii Mici" sub supremaţia 
Prusiei iuncherilor. Ridicîndu-se ca partizan înflăcărat al eli-
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berării Lombardiei şi Veneţiei de sub jugul austriac, Engels 
a demonstrat în mod convingător că Germania n-ar avea decît 
de cîştigat atît din punct de vedere politic cit şi din punct 
de vedere militar de pe urma independenţei Italiei. „In loc 
să căutăm izvorul puterii noastre în stăpînirea unor teritorii 
străine şi în oprimarea unei naţiuni străine a cărei posibili
tate de dezvoltare istorică o poate nega numai un om orbit 
de prejudecăţi, am face mai bine să ne îngrijim să Jim uniţi 
şi putenici la noi acasă" (vezi volumul de faţă, pag. 279) . 

Necesitatea creării unui organ proletar propriu şi a folo
sirii lui drept o tribună deschisă a partidului pentru propa
garea ideilor revoluţionare, precum şi drept un centru în 
jurul căruia să se strîngă şi să se organizeze cadrele de luptă
tori proletari, risipiţi care încotro în perioada reacţiunii, l-a 
determinat pe Marx să convoace la începutul lunii mai 1-
o consfătuire a vechilor săi tovarăşi de lu.tă din Liga comu
niştilor - Liebknecht, Pfander, Lochner şi' alţii, la care s-au 
purtat discuţii ample în legătură cu partidul proletar şi cu 
organul său de presă. La scurtă vreme după aceea, Marx 
stabileşte o strînsă legătură cu ziarul „Das Volk " ,  organul 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra. El 
promite să colaboreze în mod neoficial la ziar, să-i pună la 
dispoziţie articolele sale publicate în „Tribune" ,  să-l ajute 
u sfatu rile sale şi să-i acorde sprijin material. Marx spera 
ca la momentul oportun să poată transforma ziarul „Das Volk• 
într-un organ de luptă al partidului proletar. In nr. 6 din 
11 iunie 1 859 al ziarului, redacţia anunţă în mod oficial că 
Marx şi Engels au început să colaboreze la acest ziar ; curînd 
după aceea Marx devine redactorul-şef al ziarului şi, de fapt, 
şi administratorul acestuia. 

Deşi după numărul 16 din 20 august 1859 „Das Volk" şi-a 
încetat apariţia din cauza lipsei de fonduri, sub redacţia lui 
Marx acest ziar şi-a îndeplinit cu cinste misiunea de a proclama 
sarcinile mişcării proletare şi principiile teoretice şi tactice 
ale revoluţionarilor proletari. In coloanele ziarului „Das 
Volk" , Marx şi Engels au propagat cele mai importante teze 
ale teoriei revoluţionare. In acelaşi ziar a apărut şi prefaţa 
la lucrarea lui Marx „Contribuţii la critica economiei poli
tice" ,  amintită mai sus. In august 1859 a apărut în două 
numere ale acestui ziar recenzia lui Engels la cartea lui Marx 
„Contribuţii la critica economiei politice " ,  publicată în volu
mul de faţă. In această recenzie Engels a arătat esenţa trans
formării revoluţionare înfăptuite de Marx prin descoperirile 
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sale în domeniul ştiinţelor sociale, subliniind uriaşa însem
nătate a acestor descoperiri nu numai pentru ştiinţă, ci şi 
pentru practică, pentru mişcarea revoluţionară. Engels a 
relevat în mod strălucit caracterul mărginit al economiei poli
tice burgheze, şi în special rămînerea în urmă a economiei 
burgheze în Germania, şi a opus teoriilor economice vulgare 
adevărata economie politică ştiinţifică a proletariatului. In 
partea  a doua a recenziei sale, Engels a caracterizat trăsă
turile esenţiale ale metodei dialectice materialiste elaborate 
de Marx. 

Apărînd interesele maselor proletare, ziarul „Das Volk • 
s-a făcut ecoul luptelor de clasă ale proletariatului. El s-a 
ocupat îndeosebi şi a urmărit cu rigurozitate felul cum s-a 
desfăşurat renumita grevă a muncitorilor din construcţii din 
Londra, care a început în iulie 1 859. In articolul „Cronică 
politică", publicat în ziarul „Das Volk " ,  Marx fundamentează 
concepţia revoluţionară asupra grevelor, ca o formă legică 
şi importantă a luptei de clasă a proletariatului. In acest arti
col Marx arată că încercarea burgheziei engleze de a-i sili 
pe muncitori să renunţe la lupta organizată nu duce decît 
la adîncirea „prăpastiei dintre muncă şi capital, oricum destul 
de adîncă" ,  la înteţirea urii de clasă, „cea mai sigură 
chezăşie a revoluţiei sociale" (vezi volumul de faţă, pag. 527) . 

In paginile ziarului „Das Volk " ,  Marx şi Engels şi-au putut 
exprima mai liber concepţiile lor revoluţionare decît în „Tri
bune" ,  unde acest lucru era împiedicat de orientarea bur
gheză a ziarului. Ei au folosit ziarul „Das Volk " pentru a 
expune făţiş bazele tacticii proletare în legătură cu cele mai 
importante evenimente ale politicii externe şi interne a sta
telor europene, pentru a demasca fără cruţare reacţiunea şi 
pentru a lupta împotriva adversarilor ideologici burghezi şi 
mic-burghezi ai proletariatului. 

Aşa, de pildă, materialele publicate în anexe sub titlul 
„Spicuiri din presă" arată forma caustică în care „Das Vol." 
persiflează articolele pătrunse de spiritul filistinismului şi al 
naţionalismului, scrise de democraţii mic-burghezi germani 
Gottfried Kinkel şi alţii, articole publicate în paginile ziarului 
lor „Hermann" ,  care apărea la Londra. 

Marx şi Engels considerau că sarcina principală a colabo
rării lor la ziarul „Das Volk " ,  ca şi la „New York Daily Tri
bune" este fundamentarea tacticii proletare revoluţionare faţă 
de războiul din Italia care începuse la sfîrşitul lunii aprilie 
1859. Aprecieri asupra acestui război, explicarea cauzelor lui, 
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analizarea desfăşurării şi a urmărilor lui constituie subiectul 
multor articole scrise de ei în acea vreme. 

Dezvoltîndu-şi punctul de vedere exprimat deja la începu
tul crizei din Italia, încă înainte de începerea acţiunilor mili
tare, Marx şi Engels considerau războiul Franţei şi Piemon
tului împotriva Austriei ca o continuare a politicii antipopu
lare a cercurilor bonapartiste. Acest război, subliniau ei, era 
dictat de dorinţa lui Ludovic-Napoleon şi a clicii sale de a 
consolida regimul bonapartist în Franţa prin victorii relativ 
uşoare asupra „duşmanului extern" , de a cîştiga popularitate 
prin speculaţii demagogice cu lozinca „eliberarea Italiei de 
sub dominaţia Austriei" ,  cu „principiul naţionalităţilor " ,  de 
a rotunji, arborînd această lozincă, teritoriile franceze pe 
seama Italiei şi a altor state şi de a întări hegemonia poli
tică a Franţei în Europa. Smulgîndu-i lui Ludovic Napoleon 
masca făţarnică de „eliberator al Italiei", Marx şi Engels au 
dezvăluit planurile lui contrarevoluţionare cu privire la miş
carea naţională din Italia. Franţa bonapartistă, subliniau ei, 
era, ca şi Austria, duşmanul cel mai înverşunat al indepen
denţei şi unităţii Italiei. Războiul declanşat de Napoleon al 
Iii-lea nu era decît o intervenţie deghizată împotriva miş
cării populare revoluţionare pentru unitatea Italiei. In arti
colul „Ludovic-Napoleon şi Italia" ,  Marx a comparat acest 
război cu expediţia intervenţioniştilor francezi întreprinsă în 
1849, în perioada celei de-a doua Republici, pentru restaura
rea puterii papale. Marx arată că pentru Ludovic-Napoleon 
„războiul nu era decît o a doua expediţie franceză la Roma, 
fireşte, de proporţii mai mari din toate punctele de vedere, 
dar avînd aceleaşi cauze şi rezultate ca şi acţiunea «republi
cană» " (vezi volumul de faţă, pag. 521). Adevăratul scop urmă
rit de Napoleon al Iii-lea era, în esenţă, menţinerea fărîmi
ţării Italiei şi a regimurilor contrarevoluţionare în statele 
italiene. 

Toate articolele lui Marx şi Engels sînt străbătute de o 
s�mpatie fierbinte pentru lupta poporului italian împotriva do
miPaţiei străine. Întemeietorii marxismului au subliniat că in 
Italia există forţe capabile să înfăptuiască, în ciuda uneltirilor 
bonapartiste şi a tendinţelor contrarevoluţionare-dinastice 
ale monarhiştilor piemontezi, unificarea ţării pe cale demo
crat-revoluţionară. Marx a fost de acord cu manifestul revo
luţionarului italian Mazzini, care demasca manevrele dema
gogice ale lui Ludovic-Napoleon, şi a publicat traducerea 
acestui manifest în „New York Daily Tribune" (vezi volumul 
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le faţă, pag. 397-402) . In acţiunile întreprinse împotriva 
austriecilor de detaşamentele de voluntari, conduse de cunoscu
tul patriot italian Garibaldi, Marx şi Engels vedeau un model 
de împotrivire a poporului faţă de dominaţia străină, un model 
de adevărat război de eliberare. Garibaldi, scria Engels, „nu 
se teme de loc de acele acţiuni cutezătoare de la care Napo
leon al III-lea îi opreşte pe soldaţii săi" (vezi volumul de 
faţă, pag. 403) . In articolul „Strategia războiului" ,  Engels dă 
o înaltă apreciere lui Garibaldi, considerîndu-1 un comandant 
de oşti revoluţionar. 

In articolele „Războiul" ,  „In sfîrşit o bătălie I " ,  „Mersul 
războiului " ,  „Evenimentele de pe teatrul de acţiuni militare" , 
„Bătălia de la Magenta" , „Bătălia de la Solferino" ,  „Războiul 
din Italia. Privire retrospectivă" şi altele, Engels a analizat 
evenimentele războiului din punct de vedere militar. Alături 
de alte lucrări cu caracter militar-istoric ale lui Engels publi
cate în volum, aceste articole sînt o importantă contribuţie 
la ştiinţa militară. In aceste articole, în care se relevă ca 
un desăvîrşit cunoscător al problemelor militare, Engels face 
o analiză multilaterală a campaniei militare din 1 859, recurge 
adesea la incursiuni în domeniul istoriei artei militare, ajun
gînd la profunde generalizări militar-teoretice. Mult interes 
prezintă, mai ales, articolul „Campania din Italia" ,  publicat 
de Engels în ziarul „Das Volk" .  In acest articol Engels ana
lizează schimbările survenite după războaiele napoleoniene în 
modul de ducere a războiului datorită dezvoltării fortifica
ţiilor şi a sistemului de tabere întărite şi de fortăreţe care 
servesc la aoărarea graniţelor statului, precum şi datorită 
considerabilei perfecţionări a transporturilor o dată cu intro
ducerea căilor ferate şi a liniilor de navigaţie. Pe baza acestui 
exemplu, Engels arată legătura dintre dezvoltarea forţelor de 
producţie şi modul de ducere a războiului. Un loc important 
în cronicile militare ale lui Engels este acordat problemelor 
războiului de fortificaţii, cooperării dintre fortăreţe şi arma
tele de cîmp, particularităţilor războiului în munţi etc. 

In articolele lui, Engels supune unei critici necruţătoare 
conducerea acţiunilor militare de către comandamentele arma
telor beligerante. Caracterizînd armata austriacă şi pe con
ducătorii ei, Engels arată în ce măsură organizarea forţelor 
armate, strategia şi tactica lor depind de orînduirea socială 
şi politică dintr-o ţară sau alta. Engels relevă conservatismul 
sistemului militar austriac, condiţionat de înapoierea econo
mică a imperiului Habsburgilor, de menţinerea rînduielilor 
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semifeudale. Apreciind curajul soldaţilor austrieci, Engels 
biciuieşte în acelaşi timp cu asprime comandamentul austriac 
pentru lipsurile şi greşelile lui grosolane şi subliniază con
secinţele deplorabile ale amestecului camarilei de la curte 
şi chiar al împăratului Franţ Iosif în desfăşurarea operaţiilor 
militare. Astfel, referindu-se la protejatul camarilei, coman
dantul suprem austriac Gyulay, Engels scria că trupele sale 
au demonstrat „vitalitatea de neînvins a poporului, iar el 
însuşi - neputinţa senilă şi idiotismul monarhiei' (vezi volu
mul de faţă, pag. 423) . 

In articolele sale, Engels îşi exprimă în mod hotărît dez
aprobarea şi faţă de acţiunile comandanţilor francezi. El con
stată că nu au planuri strategice de mare anvergură, că sînt 
lipsiţi de iniţiativă şi nu ştiu să folosească succesele militare 
obţinute datorită greşelilor inamicului. Metodele de ducere 
a războiului practicate de Franţa bonapartistă, arată Engels, 
corespund întru totul strategiei politice ipocrite şi reacţionare 
a lui Napoleon al III-lea, tendinţelor acestuia de „a localiza 
războiul', de a evita complicaţii militare serioase şi conse
cinţele lor revoluţionare. 

Dezvăluirile făcute de Marx şi Engels în paginile ziarului 
„New York Daily Tribune' şi în special în „Das Volk' cu 
privire la politica italiană din timpul celui de-al doilea Im
periu au avut caracterul unei largi campanii de demascare 
a regimului bonapartist în general. Marx şi Engels au trezit 
în cititorii lor o ură profundă împotriva dictaturii bonapar
tiste a marii burghezii, dictatură care se bizuia pe teroarea 
poliţienească şi se folosea pe scară largă de demagogia so
cială, de tot felul de manevre faţă de clasele sociale. Ei 
vedeau în Franţa bonapartistă cea mai primejdioasă forţă 
contrarevoluţionară a Europei din vremea aceea, gata să 
înăbuşe mişcările revoluţionare şi de eliberare naţională. 
Marx şi Engels considerau lupta împotriva bonapartismului 
ca o sarcină primordială a revoluţionarilor proletari. Ei soco
teau că e neapărat necesar să se opună rezistenţă agenturilor 
bonapartiste în cercurile democrate, în special în cercurile 
emigraţiei germane. In această perioadă Marx începe să 
urmărească cu atenţie manifestările probonapartiste ale demo
cratului-vulgar german Karl Vogt şi să adune material pentru 
demascarea acestuia ca agent plătit al lui Napoleon al III-lea. 
Pe baza acestui material, Marx a scris în 1860 pamfletul său 
„Domnul Vogt' (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 14}. 



Prefaţă XIX 

In articolele „Invazie I " ,  „Franţa dezarmează", „Teama de 
invazie în Anglia" ,  Marx arată că politica aventurilor mili
tare, dusă de guvernanţii celui de-al doilea Imperiu, consti
tuie izvorul tuturor noilor conflicte şi războaie. Intr-o serie 
de articole, Marx şi Engels au înfierat şi alte forţe reacţionare 
europene care au sprijinit din punct de vedere diplomatic 
Franţa în timpul pregătirii războiului din Italia şi în perioada 
acţiunilor militare. Marx a demascat, în special, caracterul 
contrarevoluţionar al cîrdăşiei dintre Ludovic-Napoleon şi 
reprezentantul oligarhiei burghezo-aristocrate engleze, Pal
merston, care l-a susţinut pe Napoleon al Iii-lea în aventura 
sa din Italia. Aceluiaşi scop i-a sluj it, după cum au subliniat 
Marx şi Engels, acordul încheiat între Franţa bonapartistă şi 
Rusia ţaristă în martie 1 859. 

Marx şi Engels au legat strîns problema italiană de pro
blema unificării Germaniei. In broşura lui Engels „Padul şi 
Rinul" ,  ca şi în articolele scrise de Marx pentru ziarele „Das 
Volk" şi „Tribune" ,  se sublinia că atît dominaţia austriacă 
în nordul Italiei cit şi hegemonia bonapartistă în Europa sînt 
o piedică în lupta poporului german pentru crearea unui stat 
german unit. Infrîngerea Franţei bonapartiste în război ar fi 
descătuşat, după părerea lui Marx şi Engels, forţele revolu
ţionare atît în Italia şi Franţa cit şi în Germania, ar fi dus 
în cele din urmă la răsturnarea regimurilor antipopulare din 
Europa şi ar fi dat un nou impuls mişcărilor de eliberare 
naţională, printre care şi luptei popoarelor asuprite din Eu
ropa centrală împotriva jugului Habsburgilor austrieci. In 
Germania o asemenea situaţie ar fi dat prioritate partizanilor 
unificării ţării pe cale democrat-revoluţionară, pe calea lichi
dării monarhiei reacţionare austriece şi a celei prusiene şi  
creării unei republici democrate germane unite. Pornind de la 
acest considerent, Marx şi Engels au militat pentru participa
rea statelor din Confederaţia germană la războiul împotriva 
Franţei bonapartiste şi au condamnat pe apărătorii „neutra
lităţii" .  

O serie d e  articole ale lui Marx publicate î n  volum sînt 
îndreptate împotriva poziţiei adoptate faţă de război de cercu
rile guvernante din Prusia şi de reprezentanţii burgheziei 
liberale germane, care le sprijineau. In articolele „Punctul de 
vedere al Prusiei cu privire la război " ,  „Spreea şi Mincio" ,  în 
seria de articole rămasă neterminată „Quid pro quo" ,  Marx 
a înfierat politica de neutralitate proclamată de Prusia ca 
„putere mediatoare", demascind-o ca fiind un sprijin direct 
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dat bonapartismului. Dedesubturile manevrelor jalnice şi laşe 
ale cîrmuitorilor Prusiei în timpul războiului din Italia, servi
lismul lor faţă de Ludovic-Napoleon şi de ţarul Rusiei vădeau, 
după cum observă Marx, teama de un avînt revoluţionar în 
Germania în cazul unui război, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, speranţa că Austria, rivala Prusiei în lupta pentru su
premaţie în Germania, va ieşi slăbită din acest conflict. Incer
cînd prin tot felul de manevre să se eschiveze de la partici
parea la război, Prusia spera că „va reuşi cîndva să sconteze 
poliţa ei asupra hegemoniei Germaniei" (vezi volumul de 
faţă, pag. 494). La baza politicii Prusiei era tendinţa iunche
rimii prusiene de a unifica Germania sub hegemonia ei. 

Intr-un articol cu un conţinut deosebit de profund, inti
tulat „Erfurtovismul în anul 1 859" ,  Marx arată că liberalii 
burghezi germani - reprezentanţii aşa-numitului partid de la 
Gotha, care încă din 1850, de pe vremea convocării din iniţia
tiva Prusiei, a parlamentului de la Erfurt, încercau să înfăp
tuiască ideea prusacizării Germaniei - s-au manifestat ca 
apărători fervenţi ai acestui plan contrarevoluţionar. Poziţia 
burgheziei liberale germane, sublinia Marx, dovedea în mod 
neîndoios că ea a renunţat la orice tradiţii revoluţionare şi 
democrate, că a capitulat în faţa reacţiunii. Ca tunare a ati
tudinii contrarevoluţionare a burgheziei, în rolul de executoli 
testamentari ai revoluţiei burgheze apar forţele cele mai reac
ţionare, care înfăptuiesc într-o formă cu totul denaturată 
sarcinile ajunse la maturitate ale acestei revoluţii, în special 
sarcina unificării naţionale a ţării. Marx arăta că „aces t pro
gram al revoluţiei se va transforma în mîinile reacţiunii într-o 
satiră la adresa strădaniilor revoluţionare amintite" {vezi vo
lumul de faţă, pag. 45 1) .  

Marx şi Engels au apărat calea democrat-revoluţionară 
de unificare a Germaniei şi în polemica cu concepţiile naţio
naliste ale „socialistului regal-prusac" Lassalle. In broşura sa 
„Războiul din Italia şi sarcinile Prusiei " ,  Lassalle justifica, în 
opoziţie cu punctul de vedere al lui Marx şi Engels, neutra
litatea Prusiei. El împărtăşea în fond părerea burgheziei libe
rale prusofile că unificarea Germaniei trebuie să se facă de 
sus, sub egida Prusiei. Poziţia pe care se situa Lassalle, con
damnată de Marx şi Engels, reflecta neîncrederea în forţele 
democrat-revoluţionare din Germania. In drama „Franz von 
Sickingen",  pe care a scris-o în acea perioadă, Lassalle a 
încercat să argumenteze din punct de vedere istoric de ce 
neagă el rolul revoluţionar al maselor de ţărani şi de plebei 
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şi preconizează alianţa cu cercurile nobiliare-monarhiste. 
(Vezi scrisoarea lui Marx către Lassalle din 19 aprilie şi a lui 
Engels către Lassalle din 18 mai 1859.) 

In opoziţie cu Lassalle, Marx şi Engels au indicat calea 
revoluţionară pentru ieşirea din criza din Italia, şi anume : 
intensificarea luptei antifeudale şi de eliberare naţională a 
maselor populare din Italia şi Germania şi răzvrătirea popoa
relor din Europa împotriva bonapartismului şi a forţelor con
trarevoluţionare care îl sprijineau. Războiului contrarevoluţio
nar dezlănţuit de cercurile bonapartiste, ei  îi opuneau ideea 
războiului revoluţionar de eliberare împotriva Franţei bona
partiste şi a Rusiei ţariste în numele unificării Germaniei şi 
a Italiei şi al eliberării popoarelor asuprite. Tactica lui Marx 
şi Engels se baza pe rezolvarea consecvent revoluţionară a 
sarcinilor revoluţiei burghezo-democratice cu ajutorul forţe
lor maselor largi ale poporului ridicate la luptă. „In timpul 
conflictelor militare provocate în cadrul unor naţiuni de 
înaintarea burgheziei spre putere, Marx, ca şi în 1848, s-a 
preocupat mai mult ca de orice de lărgirea şi înteţirea mişcă
rilor burghezo-democratice prin participarea unei mase cit 
mai largi şi mai «plebeiene» a micii burghezii în general, a 
ţărănimii în special, în sfîrşit a claselor neavute. Tocmai 
aceste considerente ale lui Marx în legătură cu lărgirea bazei 
sociale a mişcării, cu dezvoltarea mişcării constituiau deose
birea fundamentală dintre tactica consecvent democratică a 
lui Marx şi tactica neconsecventă, care înclina spre o alianţă 
cu naţional-liberalii, a lui Lassalle" (V. I. Lenin, Opere, 
vol. 2 1 ,  Editura politică, 1959, pag. 135) . 

Articolele lui Marx „Ce a cîştigat Italia ? " ,  „Pacea" ,  „Tra
tatul de la Villafranca" ,  „Ludovic-Napoleon şi Italia" şi altele, 
precum şi broşura lui Engels „Savoia, Nisa şi Rinul" fac bilan
ţul războiului austro-italo-francez. Tratatul de pace de la 
Villafranca (ale cărui prevederi, în esenţă, au fost sancţionate 
mai tîrziu la Zirich) , se sublinia în aceste articole, a demascat 
în întregime scopurile dinastice şi planurile anexioniste ale 
lui Ludovic-Napoleon în acest război, care n-aveau nimic 
comun cu eliberarea Italiei. Aceasta o demonstrează preten
ţiile lui Napoleon al III-lea asupra Savoiei şi Nisei şi ulte
rioara anexare a acestor provincii, năzuinţa lui de a pune 
în fruntea proiectatei confederaţii italiene pe papa, princi
palul pilon al reacţiunii în Italia, şi, în sfîrşit, încercarea de 
a-i restaura pe ducii de Toscana, Modena şi Parma, care fuse
seră alungaţi de popor. 
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După cum au . prevăzut Marx şi Engels, războiul s-a în
cheiat printr-o tranzacţie între cercurile reacţionare bonapar
tiste şi cele austriece pe seama intereselor Italiei. Abia mai 
tîrziu şi numai din „bunăvoinţa" lui Napoleon al III-lea s-a 
permis clicii guvernante din Piemont să ia parte la tratative. 
Nici una din problemele fundamentale ale revoluţiei bur
gheze n-a fost rezolvată. Singurul rezultat pozitiv a fost, după 
cum au arătat Marx şi Engels, autodemascarea lui Napoleon 
al III-lea, eşecul definitiv al eforturilor sale de a se erija 
în rolul de apărător al independenţei şi unităţii Italiei. Graba 
cu care a fost încheiată pacea trăda totodată şubrezenia 
internă a celui de-al doilea Imperiu, neputinţa acestui regim 
de a mai suporta povara unui război prelungit fără a se  
expune pericolului unor explozii revoluţionare. Şi, în  ciuda 
faptului că în 1859 revoluţionarii italieni n-au reuşit să trans
forme, după cum spune Lenin, „mişcarea modest-liberală într-o 
mişcare furtunos democratică" , evenimentele din acest an 
au contribuit la creşterea avîntului luptei de eliberare naţio
nală din Italia în anul următor, 1860. 

In broşura „Savoia, Nisa şi Rinul" ,  Engels a combătut, pe 
baza unei analize militar-istorice şi lingvistice, pretenţiile te
ritoriale ale celui de-al doilea Imperiu. Pornind de la problema 
unificării Italiei şi a Germaniei, rămasă nerezolvată, Engels 
examinează aici din nou repartizarea forţelor pe arena in
ternaţională, precum şi în aceste două ţări, aşa cum s-a con
turat încă înainte de războiul din Italia. El demonstrează că 
orientarea revoluţionarilor proletari spre lupta forţelor de
mocrat-revoluţionare împotriva forţelor monarhiste reacţio
nare, conduse de Franţa bonapartistă şi Rusia ţaristă, rămîne 
şi după război singura cale justă pentru rezolvarea consec
ventă a problemei unificării Italiei şi a Germaniei. Engels ţine 
seama, totodată, şi de situaţia revoluţionară care s-a creat în 
Rusia în ajunul reformei din 1861, considerînd-o un factor 
extrem de important în creşterea avîntului revoluţionar din 
Europa şi-i salută pe iobagii ruşi care se ridicau la luptă îm
potriva ţarismului ca pe aliaţii proletariatului european. 

Un loc important în volum îl ocupă şi caracterizarea si
tuaţiei economice şi politice a Angliei şi demascarea poli
ticii ei colonialiste. In articolele „Situaţia industriei de fa
brică din Anglia" , „Populaţia, criminalitatea şi pauperismul" ,  
„Comerţul britanic",  „Industria de fabrică şi comerţul" ,  Marx 
urmăreşte, pe baza analizei datelor statistice oficiale engleze, 
acţiunea celor mai importante legi ale economiei capitaliste 
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- intensificarea concentrării producţiei şi caracterul ciclic 
al dezvoltării ei. 

Cercetînd datele importului şi exportului britanic curent, 
Marx remarcă una din particularităţile dezvoltării economiei 
engleze, care constă în aceea că „Anglia îşi exercită faţă 
de piaţa mondială funcţia ei de creditor cu o rapiditate şi mai 
mare decît funcţiile ei de fabricant şi negustor" (vezi volu
mul de faţă, pag. 536) . 

Marx ilustrează printr-o serie de exemple tendinţa de pau
perizare a clasei muncitoare care se manifestă în societatea 
capitalistă. El citează fapte şi cifre care dovedesc înrăutăţirea 
condiţiilor de muncă ale muncitorilor englezi, în special ale 
femeilor şi copiilor, creşterea numărului accidentelor de 
muncă din cauza lipsei celor mai elementare măsuri de pro
tecţie a muncii, creşterea pauperismului şi a criminalităţii 
concomitent cu creşterea producţiei industriale şi a comer
ţului. Analizînd toţi aceşti factori, Marx ajunge la următoa
rea concluzie : „Trebuie că există ceva putred chiar în inima 
unui asemenea sistem social care îşi sporeşte avuţia fără să 
reducă mizeria şi în care criminalitatea creşte chiar mai re
pede decît numărul populaţiei" (vezi volumul de faţă, pag. 
531 ) .  

Marx critică legislaţia industrială existentă în  Anglia, 
care dă fabricanţilor posibilitatea de a o eluda. El îi demască 
pe lacheii ideologici ai burgheziei - economiştii burghezi, 
apologeţii orînduirii capitaliste, gata să justifice prin teoriile 
lor orice fărădelege săvîrşită de clasa dominantă. 

Multe din materialele citate aici, în special rapoartele 
inspectorilor de fabrici englezi, care demascau abuzurile fa
bricanţilor englezi şi zugrăveau tabloul cruntei exploatări a 
muncitorilor englezi, Marx le-a folosit ulterior în volumul I 
al  „Capitalului " .  

Intr-o serie de  articole - „Cronică politică" ,  „Corupţia 
electorală din Anglia" şi altele - Marx dezvăluie esenţa 
antipopulară a regimului politic din Anglia. „Adevărata con
stituţie a Camerei comunelor din Marea Britanie - arată 
Marx - poate fi exprimată într-un singur cuvînt - corup/ie• 
(vezi volumul de faţă, pag. 563). In articolul său „Noul bill 
cu privire la reforma parlamentară din Anglia" , care tratează 
despre neînsemnatele modificări ale sistemului electoral din 
Anglia propuse de Disraeli în februarie 1 859, Marx subliniază 
că principalul scop al acestui proiect este să menţină mono
polul existent al aristocraţiei şi al burgheziei asupra puterii 
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politice şi lipsa de drepturi politice a clasei muncitoare. 
„Chiar de la prima privire este limpede că toate aceste noi 
privilegii electorale, datorită cărora sînt admise la alegeri 
unele noi pături ale burgeziei, au fost în mod vădit create 
cu scopul de a exclude de la alegeri clasa muncitoare, de a o 
lăsa în starea ei actuală de «paria» politicu (vezi volumul de 
faţă, pag. 236) . 

O serie de articole ale lui Marx şi Engels cuprinse în vo
lumul de faţă reflectă lupta dusă în mod sistematic de înte
meietorii marxismului împotriva infamului sistem de înrobire 
şi exploatare a ţărilor coloniale şi dependente de către sta
tele capitaliste europene, şi în primul rînd de Anglia. 

In articolul „Puternica dezorganizare a finanţelor Indiei u,  
Marx dezvăluie politica tîlhărească dusă de Anglia în India, 
atrăgînd atenţia asupra consecinţelor dăunătoare ale stăpîni
rii britanice în această ţară. El subliniază în special desfiin
ţarea industriei locale din cauza importului în masă de fire 
şi produse de bumbac din Anglia. Referindu-se la urmările 
sîngeroasei reprimări a răscoalei de eliberare naţională din 
India din 1 857-1859 de către colonialiştii englezi, Marx arată 
că uriaşele cheltuieli legate de înăbuşirea acestei răscoale, 
precum şi necesitatea de a întreţine în permanenţă în India 
puternice forţe armate sînt o povară care apasă greu în pri
mul rînd pe umerii contribuabililor englezi. 

In seria de articole „Noul război cu China" şi în articolul 
„Comer�ul cu China", Marx demască politica colonialiştilor 
anglo-francezi, care în 1 859 au încercat să declanşeze un nou 
război tîlhăresc împotriva Chinei, de felul războaielor „opiu
lui" din 1 838-1842 şi 1 856-1858. Dezvăluind caracterul pro
vocator al acţiunilor englezilor, subliniind că nu autorităţile 
chineze, ci colonialiştii englezi şi francezi au încălcat trata
tele în vigoare şi mai ales prevederile tratatului de la Tien
tsin din 1 858, Marx apără dreptul guvernului şi al poporului 
chinez de a opune rezistenţă unei invazii armate a colonialiş
tilor, oricare ar fi pretextul sub care s-ar întreprinde această 
invazie. 

Paralel cu demascarea politicii colonialiste a cercurilor 
guvernante din Anglia, Marx acuză presa burgheză engleză 
că aţîţă în mod intenţionat „instinctele sîngeroase ale com
patrioţilor săi u şi denaturează faptele pentru a justifica agre
siunea împotriva Chinei. 

In articolul „Comerţul cu China",  Marx dezvăluie obtu
zitatea politică a burgheziei engleze, care nu înţelege legile 
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economice şi acuză guvernul chinez că a creat piedici arti
ficiale în calea comerţului britanic în această ţară, piedici pe 
care ea voia să le înlăture prin aventuri războinice tîlhăreşti. 
Marx arată că pricina pentru care comerţul cu China are un 
volum relativ scăzut rezidă în însăşi structura economică a 
societăţii chineze, în îmbinarea agriculturii cu industria 
casnică, care permite numai în mică măsură un schimb co
mercial cu celelalte ţări. Marx îşi exprimă convingerea fermă 
că orice aventuri războinice ar întreprinde colonialiştii en
glezi, ei nu vor reuşi niciodată să supună China. 

Trei din articolele lui Engels - două apărute sub titlul 
„Războiul împotriva maurilor" şi unul sub titlul „Mersul răz
boiului împotriva maurilor" - sînt consacrate evenimentelor 
războiului colonial dus de Spania în Maroc în perioada no
iembrie 1859 - martie 1860. Engels relevă împotrivirea dîrză 
opusă de marocani faţă de cotropitorii spanioli. In pofida su
periorităţii evidente în ceea ce priveşte efectivul trupelor şi 
armamentul , armata regulată spaniolă n-a putut repurta în 
decursul războiului nici o victorie hotărîtoare, şi guvernul 
spaniol a fost nevoit să încheie pace în martie 1860. 

în anexele la volum, pe lîngă materialele apărute sub titlul 
„Spicuiri din presă" ,  amintite mai sus, şi redactate de Marx 
în colaborare cu Biscamp pentru ziarul „Das Volk" , este pu
blicată şi declaraţia redacţiei prin care se anunţă în mod ofi
cial că Marx şi Engels au devenit colaboratori ai acestui ziar. 
Acest document ne lămureşte în privinţa istoriei luptei duse 
de Marx pentru transformarea ziarului „Das Volk" într-un 
organ proletar. 

r 
.. * 

Toate articolele cuprinse în acest volum au fost publicate 
fără semnătură, iar unele dintre ele au apărut ca articole de 
fond. Aşa cum au arătat Marx şi Engels în repetate rînduri în 
scrisorile lor, redacţia lui „New York Daily Tribune" a adoo
tat o atitudine arbitrară faţă de textele articolelor lor, a făcut 
completări din partea redacţiei şi a adăugat pasaje întregi, în 
special în articolele de fond, căutînd să dea impresia că au 
fost scrise la New York. In ediţia de faţă asemenea intervenţii 
făcute de redacţie în textul articolelor sînt menţionate în ad
notările referitoare la pasajele respective. Cîteva din artico
lele scrise în această perioadă s-au păstrat în două variante : 
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în cea germană, publicată în „Das VolkU , ş1 m cea engleză, 
publicată în „Tribuneu ,  fapt consemnat în adnotarea respec
tivă. 

La studierea materialului istoric concret existent în arti
colele publicate în volumul de faţă trebuie să ţinem seama de 
faptul că pentru un număr considerabil de articole consacrate 
evenimentelor curente, Marx şi Engels au fost nevoiţi să fo
losească drept surse în special informaţiile apărute în presa 
burgheză, şi anume în ziarele „Times" ,  „Moniteur universel" ,  
„Wiener-Zeitung" , „Allgemeine Zeitung", „Allgemeine Milităr
Zeitung",  în revista „Economist" şi altele. De aici au cules ei 
dale cu privire la desfăşurarea acţiunilor militare, la efectivul 
armatelor ţărilor beligerante, la starea finanţelor din diferite 
state etc. In unele cazuri aceste date nu corespund u datele 
stabilite prin cercetări ulterioare. 

Greşelile de tipar apărute în textul articolelor publicate 
în „New York Daily Tribune" şi „Das Volku la nume proprii, 
denumiri geografice, date numerice, date etc. au fost corec
tate apelîndu-se la sursele folosite de Marx şi Engels .  

Titlurile articolelor corespund celor sub care au apărut în 
ziare. In cazurile în care titlurile articolelor lipseau în ori
-ginal, ele au fost date de Institutul de marxism-leninism şi 
sînt incluse între paranteze drepte. 

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

Consider . sis temul economiei burgheze în ordinea. ură
toare : capi talul, proprieta tea funciară, munca s.laria tă, s t a
tul, comerţu! ex t erior, piaţa mondială. In primele trei rubrici 
cercetez cndtiile economice de existenţă ale celor trei clase 
mari în care se î mparte societatea burgheză modernă ; legă
tura dintre celelalte trei rubrici este evidentă. Secţiunea întîi 
a cărţii întîi, care tratează despre capital, cuprinde următoa
rele capitole : 1 )  marfa ; 2) banii, sau circulaţia simplă ; 3) ca
pitalul în general. Primele două capitole alcătuiesc conţinu
tul volumului de faţă. Intregul material se află în faţa mea 
sub forma unor monografii, scrise cu mari întreruperi în di
ferite perioade pentru propria mea lămurire şi nu pentru tipar. 
Prelucrarea lor într-un tot sistematizat, potrivit planului ară
tat, va depinde de împrejură rile exterioare. 

Introducerea generală 2 pe care o schiţasem o las la o 
parte, deoarece, după o matură chibzuinţă, am ajuns la con
vingerea că orice anticipare a unor rezultate care abia tre
buie dovedite nu ar putea decît să strice, iar cititorul care va 
dori în genere să urmărească firul expunerii mele trebuie să 
se decidă a se ridica de la particular la general. Dar unele 
indicaţii cu privire la felul cum au decurs propriile mele stu
dii de economie politică mi se par a fi indicate aici. 

Obiectul meu de specialitate a fost dreptul, pe care însă 
1-um studiat numai ca o disciplină secundară pe lingă filo
zofie şi istorie. In 1 842-1 843, în calitate de redactor la „Ga
zeta renană " 3, a trebuit să mă pronunţ pentru întîia oară 
asupra unor aşa-numite interese materiale, şi aceasta m-a pus 
într-o situaţie dificilă. Dezbaterile din Landtagul Renaniei cu 
privire la furturile de lemne şi la fărîmiţarea proprietăţii 
funciare, polemica oficială pe care d-l von Shaper, pe atunci 
Oberprăsident al Provinciei renane, o angajase cu „Gazeta 

3 - Mnrx-Engels, Opere, voi.  1 3  
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renană " în problema situaţiei ţăranilor din valea Mos el ei şi, 
în sfîrşit, dezbaterile în jurul liberului-schimb şi al protec
ţionismului vamal au dat primele imbolduri sludiilor mele 
economice ·•. Pe de altă parte, pe vremea aceea, cînd dorinţa 
sinceră de „ a  merge înainte" depăşea considerabil cunoaş
terea problemelor, în coloanele „G azetei renane" se făceau 
auzite ecouri ale socialismului şi comunismului francez, cu o 
slabă coloratură filozofică. M-am pronunţat împotriva acestui 
diletantism, dar în acelaşi timp, într-o controversă avută cu 
„Allgemeine Zeitung" ; din Augsburg, am mărturisit sincer 
di cunoştinţele mele de atunci nu-mi îngăduiau să mă înct: 
met a emite vreo părere asupra conţinutului propriu-zis al 
curenlelor franceze. Cu atît mai bucuros am profitat de iluzia 
geranţilor „Gazetei renane " ,  care sperau că printr-o atitudine 
mai moderată vor putea obţine revocarea sentinţei de moarte 
care fusese pronunţată împotriva ei, pentru a părăsi arena 
publică şi a mă retrage în cabinetul de studiu. 

Prima lucrare întreprinsă pentru limpezirea îndoielilor 
care mă frămîntau a fost o analiză critică a filozofiei hege
liene a dreptului, lucrare a cărei introducere a apărut rn 
„Deutsch-Franzăsische Jahrbi.icher " 6, publicate în 1 844 la Pa
ris. CerceUirile mele m-au dus la concluzia că relaţiile juri
di ce, ca şi formele de stat, nu pot fi înţese nici din ele 
însele, nici din aşa-numita dezvoltare generali a spirituhi i 
omenesc, ci, dimpotrivă, ele îşi au rădăcinile în relaţiile d> 
trai mate.:iale,_a căror totalitate Hegel o cuprinde, după exem-
1)lul autorilor englezi şi francezi din secolul al XVIII-lea, sub 
1denumirea de „societate c:vilă " ,  şi că deci anatomia societă
ţii civile trebuie căutată în economia politîcă.- Studiul aces
teia din urmă, pc care l-am început la Paris, a fost continuat 
apoi la Bruxelles, unde mă mutasem în urma unui ordin de 
expulzare al d-lui Guizot. Rezultatul general la care am aj1ns 
şi care, odată obţinut, a slujit de fir călăuzitor în studiile 
mele ulterioare poate fi formulat pe scurt în felul următor. 
In producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii de
tcrmmate, necesare, independete de voinţa lor - relaţii de 
producţie -, care corespund unei trepte de dezvoltare de
termfnatc a forţelor lor de produc(·ie materiale. Totalitate. 
acestor rel aţii de producţie constituie structura economică a 
societăţii,. baza reală pe care se înalţă o suprastructură juri
dică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale 
conştiinţei sociale. Modul de producţie al vieţii ;material e  
determină în genere proc�sul vieţii sociale, p olitice şi spi-
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rituale. Nu con5ti inţa oamenilor le determin} existen\il , ci , 
l ;  mpotriva, exis tenţa lor socială le determină conştiinţa, Pe o 
: ; :rnmită treapta a dezvolUirii lor, forţele de producţie lllie
riale ale societăţii intră în contradicţie cu relaţiile de prorluc
ţ !e  existente, sau, ceea ce nu este decît expresia juridicd a 
acestora din urmă, cu relaţiile de proprietfe în cadrul cărora 
e l e  s-au dezvoltat pînă at unci. Din forme ale dezvoltării for
telor de producţie, aceste relaţii se transformă în cătuşe ale 
lor. Atunci începe o epocă de revoluţie socială. O dat. cu 
s chimbarea bazei economice are loc, mai încet sau mai re
p ede, o revolu tionure a întregii uriaşe suprastructuri. Atunci 
cînd cercetăm asemenea revoluţionări, trebuie să facem în
totdeauna o deosebire între revoluţionarea materială a con
di ţiilor economice de producţie, care poate fi constatată cu 
precizie ştiinţific ă, şi formele juridice, politice, religioase, ar
tis tice sau filozofice, într-un cuvint formele ideologice, în 
care oamenii devin conştienţi de acest conflict şi-l rezolvă 
prin luptă. După cum un individ olrecare nu poate fi j udecat 
dHpă ceea ce gîncleşte despre sine, tot astfel o asemenea 
epocă de revoluţie nu poate fi j udecată prin prisma conştiin
ţGi sale. Dimpotrivă, această conştiinţă trebuie explicată prin 
contradicţiile vieţii materiale, prin conflictul existent între 
forţele de producţie sociale şi relaţiile de producţie. O for
maţiune socială nu piere nil>dată_ înainte de a se fi dezvol
tat ate forţele de producţie, pentru care ea oferă suficient 
cîmp liber, şi noi relaţii de producţie, superioare, nu apar 
niciodată înainte . în sînul vechii societăţi să se fi copt con
d1 ţiile material e ale existenţei or. De aceea omenirea îşi 
pune întotdeauna numai sarcini pe care le poate rezolva, ctci 
l a  o examinare mai aprofundată se Vl constata întotdeauna 
că sarcina însăşi se naşte numai atunci cînd condiţiile ma
teriale ale rezolvării ei există deja sau, cel puţin, sînt în 
proces de devenire. In linii generale, modurile de producţie 
.siatic, antic, feudal şi burghez-modern repr�zentau respectiv 
epoci de progres ale formaţiunii economice a societăţii, Re
laţiile de producţie burgheze reprezintă ultima formă antago
nistă a 

·
procesului de producţie social, antagonistă nu în sen

sul unui antagonism individual, ci al unui antagonism care 
ia naştere din condiţiile sociale de trai ale .iz1lor ; dar 
firţele de producţie care se dezvoltă în sînul societăţii b ur
gheze creează totodată condiliile materiale ale rezolvării 
acestui_ antagonism. De aceea cu formaţiunea socială bur
gheză se încheie preistoria societăţii omeneşti. 
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Friedrich Engels, cu care de la publicarea genialei sale 
schite a unei critici a categoriilor economice ? (în „Deutsch
Franzăsische J ahrbicher") am întreţinut în scris un neîntre
rupt schimb de idei, ajunsese pe altă cale (vezi lucrarea sa 
„Situaţia clasei muncitoare din Anglia" 8) la acelaşi rezultat 
ca şi mine, iar atunci cînd în primăvara anului 1 845 şi dînsul 
se stabili la Bruxelles, am hotărît să elaborăm împreună con
cepţia noastră în opoziţie cu concepţia ideoîogică a filozofiei 
germane, adică de fapt să ne răfuim cu conştiinţa noastră fi
lozofică anterioară. Această hotărîre a fost realizată sub 
forma unei critici a filozofiei posthegeliene,.Manuscrisul, cu
prinzînd două volume groase in-octavo , ajunsese de mult 
în Westfalia, unde urma să fie editat, cînd am fost încunoş
tinţaţi că împrejurările schimbate nu mai permiteau tipărirea 
lui. Am abandonat acest manuscris criticii rozătoare a şoa
recilor, cu atît mai mult cu cît scopul nostru principal -
acela de a ne lămuri noi înşine - fusese atins. Din lucrările 
răzleţe în care am înfăţişat în acea vreme publicului, sub un 
aspect sau altul, concepţiile noastre, menţionez numai „Ma
nifestul Partidului Comunist" ,  scris împreună cu Engels, şi 
„Discurs asupra liber-schimbismului" 10,  publicat de mine. 
Ptele hotărîtoare ale concepţiei noastre au fost formulate 
pentru prima oară în mod ştiinţific, deşi doar într-o formă 
polemică, în lucrarea mea „Mizeria filozofiei" 1 1 ,  publicată în 
1847 şi îndreptată împotriva lui Proudhon. Tipărirea unei 
lucrări despre „Munca salariată" 12, scrisă în limba germană, 
în care adunasem prelegerile ţinute de mine asupra acestui 
subiect la Asociaţia muncitorilor germani 13 din Bruxelles, a 
fost întreruptă de revoluţia din februarie şi de îndepărtarea 
mea samavolnică din Belgia ca urmare a acesteia. 

Editarea „Noii gazete renane" 14 în 1 848-1849 şi eveni
mentele care au urmat după aceea au întrerupt studiile mele 
economice, pe care le-am putut relua abia în 1 850, la Lon
dra. Imensul material cu privire la istoria economiei politice 
adunat la British Museum, faptul că Londra oferă un bun 
c::ntru de observaţie pentru studierea societăţii burgheze şi, 
în sfîrşit, noua etapă de dezvoltare în care aceasta din urmă 
părea să intre o dată cu descoperirea aurului californian şi 
australian, toate acestea m-au determinat să reiau de la ca
păl studierea acestui obiect şi să prelucrez în mod critic noul 
material. Aceste studii duceau, în parte de la sine, la pro
bleme în aparenţă complet străine de subiect, dar asupra că
rora a trebuit să mă opresc vreme mai mult sau mai puţin 
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îndelungată. Dar timpul de care dispuneam mi-a fost scurtat 
în special de nevoia imperioasă de a-mi agonisi pîinea. Co
laborarea mea de 8 ani la „New York Daily Tribune" 15, pri
ml ziar anglo-american, a făcut să fie necesare întreruperi 
frecvente în studiile mele (dat fiind că corespondenţe de ziar 
propriu-zise nu scriu decît în mod excepţional) . Articolele 
în legătură cu evenimentele economice mai însemnate din 
Anglia şi de pe continent au alcătuit însă o parte atît de con
siderabilă a muncii mele pentru ziar, incit am fost nevoit să 
mă familiarizez cu amănunte practice care se află în afara 
ştiinţei economiei politice propriu-zise. 

Aceste sumare însemnări despre mersul studiilor mele în 
domeniul economiei politice nu au alt scop decît să arate că 
concepţiile mele, indiferent de felul cum vor fi judecate şi 
oricît de puţin s-ar împăca cu prejudecăţile egoiste ale cla
selor stăpînitoare, constituie rezultatul unor studii îndelun
gate şi conştiincioase. Or, la porţile ştiinţei, ca şi la porţile 
infernului, trebuie înscrisă cerinţa : 

„Qui si convien lasciare ogni sospetto ; 
Ogni vilta convien che qui sia morta• *. 

Londra, ianuarie 1859 

Karl Marx 

* Se cade-aici să stingi orice prepus 
Şi-oricare spaimă moartă-aici să fie. 
(Dante : „Divina Comedie", traducere de George Coşbuc) . - Nota 

trad. 
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La prima vedere, avuţia burgheză apare ca o uriaşă îngră
mădire de mărfuri, iar fiecare marfă în parte - ca existenţă 
elementară a acestei avuţii. Orice marfă însă se înfăţişează 
sub un dublu aspect : ca valoare de întrebuinţare şi ca va
loare de schimb *. 

Marfa este înainte de orice, după cum se exprimă econ
miştii englezi, „un obiect oarecare, necesar, folositor sau plă
cut pentru viaţă",  un obiect al  necesităţilor omeneşti, un mij
loc de subzistenţă în sensul cel mai larg al cuvîntului. 
Această existenţă a mărfii ca valoare de întrebuinţare şi 
existenţa ei naturală, palpabilă coincid. Griul, de exemplu. 
este o valoare de întrebuinţare aparte, spre deosebire de va
lorile de întrebuinţare bumbac, sticlă, hîrtie etc. Valoarea de 
întrebuinţare are valoare numai pentru întrebuinţare .i se 
realizează numai în procesul de consumaţie. Aceeaşi valoare 
de întrebuinţare poate fi folosită în diferite feluri. Dar tota
litatea întrebuinţărilor ei posibile este cuprinsă în existenţa 
ei ca obiect cu proprietăţi determinate. Apoi, valoarea de i
trebuinţare este determinată nu numai calitativ, ci şi cantit
tiv. Potrivit cu specificul lor natural, diferite valori de între
buinţare posedă unităţi de măsură diferite, de exemplu o ba
niţă de griu, un top de hîrtie, un cot de pînză etc. 

* Aristat. d. Rep. L. 1,  C. 9 (edit. I. Bekkeri, Oxonii, 1837) [Aristote. 
„Politica", cartea 1, cap. 1, pag. 13 (ed. I. Bekker, Oxford, 1 837)1. „FÎ. 
care bun poate fi folosit îri două feluri„. într-un caz lucrul este folsit 
potrivit destinaţiei sale proprii, iar în celălalt este folosit într-un scop 
străin destinaţiei sale ; de pildă, o sandală poate fi folosită şi ca incăl• 
ţăminte, dr şi pentru a fi schimbată pe un alt obiect. Şi într-un cax. 
şi în clălalt, sandala este obiect de folosinţă, căci şi acela care schimbI 
sandala cu cineva care are nevoie de ea, primi..d în schimb bani sau 
alimente, o foloseşte tot ca sandală, dar nu potrivit destinatiei ei propri.. 
căci ea nu este menită să servească drept obiect de schimb. La fel stau 
lucrurile şi cu celelalte bunuri". 
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Oricare ar fi forma socială a avuţiei, valorile de între
buinţare constituie întotdeauna conţinutul ei, care la început 
este indiferent faţă de această formă. După gustul griului 
nu se poate stabili cine l-a produs : un iobag rus, un ţăran 
francez cu gospodărie mică sau un capitalist englez. Deşi 
formează obiectul unor necesităţi sociale şi de aceea este 
inclusă în conexiunea socială, valoarea de întrebuinţare nu 
exprimă totuşi nici o relaţie de producţie socială. De pildă, o 
anumită marfă, ca valoare de întrebuinţare, este un diamant. 
Nimic în acest diamant nu ne spune că el este o marfă. 
Acolo unde el serveşte ca valoare de întrebuinţare, din punct 
de vedere estetic sau tehnic, la pieptul curtezanei sau în 
mina şlefuitorului de sticlă, el este diamant şi nu marfă. A 
fi valoare de întrebuinţare apare ca o condiţie necesară pen
tru marfă, dar a fi marfă este o destinaţie indiferentă pentru 
valoarea de întrebuinţare. Valoarea de întrebuinţare în 
această indiferenţă a ei faţă de determinarea economică a 
formei, adică valoarea de întrebuinţare ca valoare de între
buinţare, se află dincolo de sfera preocupărilor economiei po
litice ,., Valoarea de întrebuinţare ţine de domeniul acesteia 
din urmă numai atunci cînd ea însăşi apare ca o determinare 
a formei. !n mod nemijlocit ea este baza materială în care se 
exprimă o relaţie economică determinată, valoarea de schimb. 

Valoarea de schimb apare înainte de orice ca raport can
titativ, în care valori de întrebuinţare sînt schimbate una 
contra celeilalte. Intr-un astfel de raport ele constituie 
aceeaşi mărime de schimb. Astfel, 1 volum de Properţiu şi 
8 uncii de tutun de prizat pot avea aceeaşi valoare de schimb, 
cu toată deosebirea esenţială dintre valoarea de întrebuin
ţare a tutunului şi aceea a elegiei. Ca valoare de schimb, o 
valoare de întrebuinţare are aceeaşi valoare ca oricare alta 
dacă ele sînt luate în proporţie corespunzătoare. Valoarea de 
schimb a unui palat poate fi exprimată într-un anumit număr 
de cutii de cremă de ghete, după cum, procedînd invers, fa
bricanţii de cremă de ghete din Londra au exprimat în palate 
valoarea de schimb a unui mare număr de cutii de cremă de 
ghete. Prin urmare, cu totul indiferent de forma existenţei lor 
naturale şi de natura specifică a necesităţii pe care ele o sa-

* Tocmai din acest motiv compilatorii gemani preferă să se ocupe 
de valoarea de întrebuinţare, pe care ei o numesc „bun". Vezi, de pildă, 
L. Stein. „System der Staatswissenschaften", vol. I, secţiunea despre 
.,bur.uri". Lămuriri asupra „bunurilor" trebuie căutate în „îndreptarele 
le merceologie", 
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tisfac în calitatea lor de valori de întrebuinţare , mărfuri luate 
în anumite cantităţi sînt egale între ele, se înlocuiesc unele 
pe altele în cadrul schimbului, contează ca echivalente şi re
prezintă astfel, în ciuda aparenţei lor pestriţe, aceeaşi unitate .  

Valorile de întrebuinţare sînt, în mod nemijloci t, mijloace 
de subzistenţă. Dar, la rîndul lor, înseşi aceste mijloace de 
subzistenţă sînt produse ale vieţii sociale , un rezultat al for
ţei vitale cheltuite de om, muncă materializată. Ca materiali
zare a muncii sociale, toate mărfurile sînt cristalizarea uneia 
şi aceleiaşi unităţi. Să analizăm acum caracterul determinat 
al acestei unităţi, adică al muncii reprezentate în valoarea 
de schimb. 

Să presupunem că 1 uncie de aur, 1 tonă de fier, 1 cuarter 
de griu şi 20 de coti de mătase sînt valori de schimb de mă
rime egală. Ca asemenea echivalente, în care deosebirea 
calitativă dintre valorile lor de întrebuinţare este ştearsă, 
ele reprezintă o cantitate egală de muncă identică. Munca 
materializată în ele în egală măsură trebuie sa fie ea însăşi 
muncă omogenă, lipsită de deosebiri, muncă simplă, căreia ii 
este tot atît de indiferent dacă apare în aur, în fier, în griu 
sau în mătase pe cit de indiferent îi este oxigenului dacă se 
găseşte în rugina fierului, în a tmosferă, în zeama strugurelui 
sau în sîngele omului. Dar a extrage aur, a extrage fier din 
mină, a cultiva griu şi a ţese mătase sînt feluri de muncă care 
diferă calitativ unul de altul. Intr-adevăr, ceea ce apare ma
terialmente ca diversitate a valorilor de întrebuinţare apare 
în proces ca diversitate a activităţii care creează aceste va
lori de întrebuinţare. Deoarece este indiferentă faţă de sub
stanţa specifică a valorilor de întrebuinţare, munca creatoare 
de valori de schimb este indiferentă şi faţă de forma specifică 
a muncii însăşi. Apoi, diferitele valori de întrebuinţare sînt 
produse ale activităţii unor indivizi diferiţi, deci rezultatul 
unor feluri de muncă individual diferite. Dar ca valori de 
schimb ele reprezintă muncă identică, lipsită de deosebiri, 
adică muncă în care individualitatea lucrătorilor este ştearsă. 
De aceea munca creatoare de valoare de schimb este muncă 
abstract-generală. 

Dacă 1 uncie de aur, 1 tonă de fier, 1 cuarter de griu şi 
20 de coţi de mătase sînt valori de schimb de mărime egală, 
sau echivalente, 1 uncie de aur, 1/2 tonă de fier, 3 busheli de 
griu şi 5 coţi de mătase sînt valori de schimb de o mărime 
cu totul diferită, şi această deosebire cantitativă este în ge
nere singura deosebire de care ele sînt susceptibile ca valori 
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de schimb. Ca valori de schimb de manme diferită, ele re
prezintă ceva mai mare sau ceva mai mic, cantităţi mai mari 
sau mai mici din acea muncă simplă, omogenă, abstract-ge
nerală care constituie substanţa valorii de schimb. Se pune 
întrebarea : cum să măsurăm această cantitate ? Sau, mai 
bine zis, se pune întrebarea care este existenţa cantitativă a 
însăşi acestei munci, deoarece deosebirile cantitative dintre 
mărfuri ca valori de schimb nu sînt altceva decît deosebirile 
cantitative pe care le prezintă munca materializată în ele. 
După cum timpul este existenţa cantitativă a mişcării, tot 
aşa timpul de muncă este existenţa cantitativă a muncii. De
osebirea în ceea ce priveşte durata muncii propriu-zise este 
singura deosebire de care este susceptibilă aceasta din urmă 
dacă presupunem dată calitatea ei. Ca timp de muncă, munca 
îşi găseşte unitatea de măsură în măsurile naturale ale timpu
lui : oră, zi, săptămînă etc. Timpul de muncă este existenţa 
vie a muncii, indiferent de forma, conţinutul şi individualita
tea ei ; el este existenţa vie cantitativă a muncii şi totodată 
măsura imanentă a acestei existenţe. Timpul de muncă ma
terializat în valorile de întrebuinţare ale mărfurilor consti
tuie substanţa care face din ele valori de schimb, deci măr
furi, după cum tot el măsoară mărimile determinate ale valo
rilor lor. Cantităţi corelative de valori de întrebuinţare dife
rite în care este materializat acelaşi timp de muncă sînt echi
valente, sa11 toate valorile de întrebuinţare sînt echivalente 
în proporţiile în care ele cuprind acelaşi timp de muncă 
cheltuit, materializat. Ca valori de schimb, toate mărfurile 
sînt doar măsuri determinate de timp de muncă solidificat. 

Pentru a înţelege determinarea valorii de schimb prin 
timpul de muncă, trebuie să ţinem seama de următoarele 
puncte principale : reducerea muncii la muncă simplă, lipsită, 
ca să zicem aşa, de calitate ; modul specific în care munca 
creatoare de valoare de schimb, deci munca producătoare 
de mărfuri, este muncă socială ; în fine, deosebirea dintre 
muncă în măsura în care are drept rezultat valori de între
tminţare şi muncă în măsura în care are drept rezultat va
lori de schimb. 

Pentru a măsura valerile de schimb ale mărfurilor prin 
timpul de muncă cuprins în ele, diferitele feluri de muncă 
trebuie să fie reduse la muncă omogenă, lipsită de deosebiri, 
ia muncă simplă, într-un cuvînt la muncă identică din punct 
de vedere calitativ şi care de aceea diferă numai din punct 
de \•.ere cantitativ. 
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Această reducere apare ca o abstracţie, dar ea este o a
stracţie care are loc zilnic în procesul de producţie socialr 
Reducerea tuturor mărfurilor la timp de muncă nu este o ab
stracţie mai mare şi totodată nici mai puţin reală ca aceeu a 
transformării tuturor corpurilor organice în aer. Munca, mă
surată astfel cu ajutorul timpului, nu apare în fond ca muncă 
executată de indivizi diferiţi ; dimpotrivă, diferiţii indivizi 
care muncesc apar ca simple organe ale acestei munci. Cu 
alte cuvinte, munca, aşa cum este reprezentată în valorile de 
schimb, ar putea fi numită muncă omenească în general. 
Această abstracţie a muncii omeneşti în general există în 
munca mijlocie pe care este în stare s-o execute orice indi
vid mijlociu al unei societăţi date şi care reprezintă o anu
mită cheltuire productivă de muşchi, nervi, creier etc. ome
neşti. Este munca simplă * pe care o poate învăţa orice in
divid mijlociu şi pe care el trebuie s-o execute într-o formă 
sau alta. Caracterul acestei munci mijlocii este diferit în di
ferite ţări ş i  în epoci de cultură diferite, dar el apare ca ceva 
dat în fiecare societate existentă. Munca simplă constituie 
partea covîrşitoare a masei totale a muncii în societatea bur
gheză, lucru de care ne putem convinge din consultarea ori
cărei statistici. Fie că A produce timp de 6 ore fier şi timp 
de 6 ore pînză, iar B produce de asemenea timp de 6 ore fier 
şi timp de 6 ore pînză, fie că A produce timp de 12 ore fieT 
şi B produce timp de 12 ore pînză, este evident că avem aic; 
doar întrebuinţări diferite ale unuia şi aceluiaşi timp de 
muncă. Dar cum stau lucrurile cu munca complexă, care se  
ridică deasupra nivelului mijlociu ca fiind o muncă mai in
tensă, cu o greutate specifică mai mare ? Acest gen de muncă 
se reduce la muncă simplă adiţionată, la muncă simplă po
tenţată, astfel încît, de exemplu, o zi de muncă complexă 
este egală cu trei zile de muncă simplă. Aici nu este încă lo
cul să examinăm legile care reglează această reducere. Dar 
că o astfel de reducere are loc este cit se poate de limpede, 
deoarece, ca valoare de schimb, produsul muncii celei mai 
complexe constituie într-o anumită proporţie un echivalent al 
produsului muncii mijlocii simple şi, prin urmare, este con
siderat a fi egal cu o anumită cantitate din această muncă 
simplă. 

Determinarea valorii de schimb prin timpul de muncă pre
supune apoi că într-o marfă oarecare, de exemplu într-o tonă 

* Economiştii englezi o numesc „unskilled labour" [„muncă necali
ficată"] . 
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de fier, este materializată aceeaşi cantitate de muncă, indi
ferent de faptul că este vorba de munca lui A sau a lui B, 
sau că indivizi diferiţi folosesc un timp de muncă egal pentru 
a produce aceeaşi valoare de întrebuinţare, determinată din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ. Cu alte cuvinte, se 
presupune că timpul de muncă cuprins într-o marfă este 
timpul de muncă necesar pentru producerea ei, adică timpul 
de muncă cerut pentru a produce un nou exemplar din 
aceeaşi marfă în condiţii generale de producţie date. 

Condiţiile muncii creatoare de valoare de schimb, aşa 
cum rezultă ele din analiza valorii de schimb, sînt determi
nări sociale ale muncii sau determinări ale muncii sociale, 
dar sociale nu în general, ci de un fel deosebit. Este o formă 
specifică a modului de a fi social. In primul rînd, simplitatea 
nediferenţiată a muncii este egalitatea muncii efectuate de 
indivizi diferiţi, raportarea reciprocă a muncilor lor ca munci 
egale, şi anume prin reducerea de fapt a tuturor felurilor de 
muncă la muncă omogenă. Munca fiecărui individ posedă 
acest caracter social al egalităţii în măsura în care ea, 
această muncă, este reprezentată în valori de schimb, şi este 
reprezentată în valori de schimb numai în măsura în care 
este raportată la munca tuturor celorlalţi indivizi ca la o 
muncă egală. 

Mai departe, în valoarea de schimb timpul de muncă al 
fiecărui individ apare în mod nemijlocit ca timp de muncă 
general, iar acest caracter general al muncii fiecărui individ 
in parte apare ca caracter social al acesteia. Timpul de muncă 
reprezentat în valoarea de schimb este timpul de muncă al 
individului, dar al individului considerat în afara oricăror 
deosebiri de alt individ ; este timpul de muncă al tuturor in
divizilor în măsura în care ei îndeplinesc o muncă egală ; de 
aceea timpul de muncă de care are nevoie un individ pentru 
a produce o anumită marfă este timpul de muncă necesar pe 
care l-ar cheltui pentru producerea aceleiaşi mărfi oricare 
alt individ. Acesta este timpul de muncă al individului, este 
timpul său de muncă, dar numai ca timp de muncă comun tu
turor, căruia îi este în consecinţă indiferent al cui timp de 
muncă este el. Ca timp de muncă general, el se exprimă în
tr-un produs general, într-un echivalent general, într-o anu
mită cantitate de timp de muncă materializat, căreia îi este 
indiferentă forma concretă a valorii de întrebuinţare în care 
ea apare în mod nemijlocit ca produs al unui individ, ea pu
tînd să se transforme după voie în orice altă formă de va-
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loare de întrebuinţare în care se exprimă ca produs al ori
cărui alt individ. Această cantitate de timp de muncă este o 
mărime socială numai ca mărime generală de acest fel. Pen
tru ca munca unui individ să aibă ca rezultat o valoare de 
schimb, ea trebuie să aibă ca rezultat un echivalent general, 
adică timpul de muncă al individului ea trebuie să-l exprime 
ca timp de muncă general sau timpul de muncă general ca 
timp de muncă al individului. E ca şi cum diferiţii indivizi 
ar fi pus laolaltă timpul lor de muncă şi ar fi exprimat în di
ferite valori de întrebuinţare diferite cantităţi din timpul de 
muncă ce stă la dispoziţia lor comună. Timpul de muncă al 
individului este deci, în fond, timpul de muncă de care so
cietatea are nevoie pentru a produce o anumită valoare de 
întrebuinţare, adică pentru a satisface o anumită trebuinţă. 
Aici este însă vorba numai de forma specifică în care munca 
capătă un caracter social. O anumită cantitate de timp de 
muncă al torcătorului se materializează, de pildă, în 100 de 
pfunzi de fire de in. Să presupunem că 1 00 de coţi de pînză, 
produsul ţesătorului, reprezintă aceeaşi cantitate de timp de 
muncă. Intrucît aceste două produse reprezintă aceeaşi can
titate de timp de muncă general şi, ca atare, constituie echi
valente pentru orice valoare de întrebuinţare care conţine o 
cantitate egală de timp de muncă, ele sînt echivalente una 
pentru cealaltă. Numai pentru că timpul de muncă al torcă
torului şi timpul de muncă al ţesătorului reprezintă timp de 
muncă general, iar produsele lor reprezintă în consecinţa 
echivalente generale, numai de aceea munca ţesătorului de
vine aici muncă pentru torcător şi munca torcătorului muncă 
pentru ţesător, munca unuia devine o muncă pentru celălalt, 
adică munca lor dobîndeşte o existenţă socială pentru amîn
doi. Dimpotrivă, în industria ţărănească patriarhală, cînd tor
cătorul şi ţesătorul locuiau sub acelaşi acoperiş, cînd partea 
femeiască a familiei torcea, iar partea bărbătească ţesea, să 
zicem, pentru nevoile familiei proprii, firele şi pînza erau 
produse sociale, iar torsul şi ţesutul erau munci sociale în 
cadrul familiei. Caracterul lor social nu consta însă în aceea 
că firele ca echivalent general se schimbau pe pînză ca 
echivalent general sau că amîndouă produsele se schimbau 
între ele ca expresii cu semnificaţie egală, echivalente, ale 
aceluiaşi timp de muncă general. Dimpotrivă, legătura de fa
milie, cu diviziunea sa naturală a muncii, a imprimat produ
sului muncii pecetea sa socială specifică. Sau să luăm claca 
şi dijma din timpul eului mediu. Aici legătura socială o con-
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stituie muncile determinate ale indivizilor prestate în forma 
lor naturală, caracterul specific şi nu caracterul general al 
muncii. Sau să luăm, în sfîrşit, în forma ei primitivă, munca 
în cadrul comunităţii, aşa cum o găsim în pragul istoriei la 
toate popoarele civilizate *. Aici caracterul social al muncii 
este mijlocit, evident, nu prin aceea că munca individului ia 
forma abstractă a generalităţii sau că produsul său ia forma 
unui echivalent general. Comunitatea, care este o premisă a 
producţiei, este aceea care împiedică munca individului să 
fie muncă privată şi produsul său produs privat ; dimpotrivă, 
ea face ca munca individului să apară nemijlocit ca funcţie 
a unui membru al organismului social. Munca reprezentată 
în valoarea de schimb este presupusă ca muncă a individului 
izolat. Ea devine socială datorită faptului că ia formd contra
riului său nemijlocit, forma generalităţii abstracte. 

In sfîrşit, munca creatoare de valoare de schimb se carac
terizează prin aceea că relaţia socială dintre persoane apare, 
ca să zicem aşa, inversată, şi anume ca o relaţie socială în
tre lucruri. Numai în măsura în care o valoare de întrebuin
ţare se raportează la alta ca valoare de schimb, numai în 
această măsură munca diferitelor persoane se raportează una 
la alta ca muncă egală şi generală. Dacă este deci just să 
se spună că valoarea de schimb este o relaţie între per
soane **, nu este mai puţin adevărat însă că trebuie să se 
adauge : o relaţie ascunsă sub un înveliş material. După cum, 
cu toate proprietăţile lor fizice şi chimice diferite, un pfund 
de fier şi un pfund de aur reprezintă aceeaşi greutate, tot 
astfel valorile de întrebuinţare a două mărfuri care cuprind 
a celaşi timp de muncă reprezintă aceeaşi valoare de schimb. 
Valoarea de schimb apare astfel ca o determinare socială a 

• In ultimul timp s-a răspîndit prejudecata ridicolă că forma pro
prietăţii comunitare primitive ar fi o formă specific slavă sau chiar 
exclusiv rusă. Ea este forma primitivă a cărei evoluţie o putem urmări 
la romani, la gemani şi la celţi ; o serie întreagă de diverse tipuri 
ale ei, deşi în parte pe cle de descompunere, se mai intîlnesc şi 
astăzi la indieni. Un studiu mai aprofundat al formelor de proprietate 
omLitară la asiatici, în special la indieni, ar arăta cum din forme 
diferite de proprietate comunitară primitivă rezultă forme diferite de 
descompunere a ei. Aşa, de pildă, tipurile diferite, originale de pro
prietate privată romană şi germanică pot fi deduse din forme diferite 
de proprietate comunitară indiană. 

* „A vuţia este o relaţie intre două persoane" (Galiani. „Delia 
Moneta", pag. 221 ,  în voi. III l culegerii apărute sub îngrijirea lui 
Custodi : „Scrittori clasici italiani di economia politica. Parte moder:a". 
Milno, 1803). 
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valorilor de întrebuinţare, ca o determinare care de la natură 
le este inerentă în calitatea lor de lucruri şi datorită căreia 
în procesul de schimb ele se înlocuiesc reciproc în proporţii 
cantitative determinate şi formează echivalente, exact aşa 
cum substanţe chimice simple se combină în raporturi can
titative determinate şi formează echivalente chimice. Numai 
datorită obişnuinţei din viaţa de toate zilele ni se pare ceva 
banal şi de la sine înţeles că o relaţie socială de producţie 
ia forma unui lucru, astfel incit relaţia dintre persoane în 
cadrul muncii lor apare, dimpotrivă, ca o relaţie între lucruri 
şi între lucruri şi persoane. In cadrul mărfii această mistifi
care este încă foarte simplă. Toată lumea îşi dă seama, în
tr-o măsură mai mare sau mai mică, că relaţia dintre mărfuri 
ca valori de schimb este, dimpotrivă, o relaţie între persoane 
în cadrul activităţii lor productive una pentru alta. Dar, în 
cadrul unor relaţii de producţie superioare, această aparenţă 
de simplicitate dispare. Toate iluziile sistemului monetar se 
datoresc faptului că nu s-a văzut că banii reprezintă o relaţie 
de producţie socială, dar o reprezintă sub forma unui lucru 
natural cu proprietăţi determinate. Economiştii moderni, care 
cu aere de superioritate ironizează iluziile sistemului mone
tar, păcătuiesc prin aceeaşi iluzie de îndată ce trec la cate
gorii economice superioare, de exemplu la capital. Această 
iluzie se manifestă la ei sub. forma unei mirări naive, atunci 
cînd ceea ce ei tocmai definiseră aproximativ drept un lucru 
le apare dintr-o dată ca relaţie socială, iar ceea ce abia apu
caseră să fixeze ca relaţie socială îi sîcîie iarăşi ca lucru. 

Deoarece în realitate valoarea de schimb a mărfurilor nu 
este nimic altceva decît raportul reciproc dintre munca di
feriţilor indivizi considerată ca egală şi generală, nimic alt
ceva decît expresia materială a unei forme specific sociale a 
muncii, este o tautologie să se spună că munca este nica 
sursă a valorii de schimb, şi deci a avuţiei, în măsura în care 
aceasta din urmă constă din valori de schimb. Aceeaşi tau
tologie o constituie afirmaţia că substanţa naturii ca atare 
nu are valoare de schimb *, fiindcă nu conţine muncă, şi că 
valoarea de schimb ca atare nu conţine nici o substanţ. a 

* „In starea sa naturală, substanţa este întotdeauna lipsită de va
loare". MacCulloch. „Discours sur !'origine de !'economie politique etc.", 
traduit par Prevost. Geneva, 1825, pag. 57. De aici se vede că pînă şi un 
MacCulloch este mult mai presus de fetişismul „gînditorilor" germani, la 
care „substanţa" şi îrică o jumătate de duzină de alte substanţe sînt 
dclarate elemente ale valorii. Comp., de pildă, L. Stein, op. cit., vol I, 
pag. 170. 
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naturii. Cînd însă William Petty spune că „munca e tatăl 
avuţiei, iar pămîntul mama ei" 10, sau cînd episcopul Berkeley 
se întreabă : 

„Oare cele patru elemente împreună cu munca pe care omul a 
încorporat-o în ele nu constituie adevărata sursă a avuţiei i" *, 

sau cînd americanul Th. Cooper explică pe înţelesul tuturor : 
„Dacă scoţi dintr-o pîine munca cheltuită pentru producerea ei, 

munca brutarului, a morarului, a agricultorului etc., ce mai rămîr.e din 
ea i Cîteva grăunţe de iarbă sălbatică, care nu sînt bune pentru a fi 
consumate de om "*, 

în toate aceste consideraţii este vorba nu de munca abstractă 
ca sursă de valoare de schimb, ci de munca concretă ca sursă 
de avuţie materială, într-un cuvînt de muncă în măsura în 
care produce valori de întrebuinţare. Deoarece este presu
pusă valoarea de întrebuinţare a mărfii, este presupusă im
plicit şi utilitatea specifică a muncii cheltuite pentru produ
cerea ei, este presupus că această muncă corespunde unui 
scop determinat ; cu aceasta însă se epuizează totodată, din 
punctul de vedere al mărfii, orice interes faţă de muncă, pri
vită ca muncă utilă. ln produsul pîine ca valoare de între
buinţare, ne interesează proprietăţile pîinii ca aliment şi nici
decum munca agricultorului, a morarului, a brutarului etc. 
Dacă în urma unei invenţii această muncă s-ar reduce cu 
19/20, pîinea ar aduce aceleaşi foloase ca şi mai înainte. Chia1 
dacă pîinea ar cădea de-a gata din cer, tot n-ar pierde nici 
un atom din valoarea ei de întrebuinţare. In timp ce munca 
creatoare de valoare de schimb se realizează în egalitatea 
mărfurilor ca echivalente generale, munca în calitate de ac
tivitate productivă îndreptată asupra unui scop se realizează 
în diversitatea infinită a valorilor lor de întrebuinţare. ln 
timp ce munca creatoare de valoare de schimb este muncă 
abstract-generală şi egală, munca creatoare de valoare de 
întrebuinţare este muncă concretă şi deosebită, care, după 
formă şi material, se subdivide în feluri de muncă infinit d& 
diferite. 

ln măsura în care munca este creatoare de valori de în
trebuinţare, este greşit să se spună despre ea că ar fi unica 
sursă a avuţiei create de ea, şi anume a avuţiei materiale. 
Deoarece această muncă este activitatea menită să adapteze 

* Berkeley „The Querist". Londra, 1750 : „Whether the four elements 
and man's labour therein be not the true source of wealth ? "  

** Th. Cooper. „Lectures on the elements of  Politica! Economy. Lon
dra, 1 831 (Columbia, 1826) , pag. 99. 
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elementele materiale unui scop sau altul, ea are nevoie de 
substanţă ca premisă.  In diferite valori de întrebuinţare, pro
porţia dintre muncă �i substanţa naturii este foarte diferită, 
dar valoarea de întrebuinţare conţine întotdeauna un sub
strat natural. Ca activitate conştientă avînd drept obiectiv 
adaptarea pentru diferite scopuri a elementelor naturale sub 
o formă sau alta, munca constituie o condiţie naturală a 
existenţei omeneşti, o condiţie - independentă de orice 
forme sociale - a schimbului de substanţe dintre om şi na
tură. Munca creatoare de valori de schimb este, dimpotrivă, 
o formă specific socială a muncii. In determinarea ei mate
rială ca activitate productivă deosebită, munca croitorului, 
de exemplu, produce haina, dar nu valoarea de schimb a hai
nei. Pe aceasta din urmă ea o produce nu ca muncă a croito
rului, ci ca muncă abstract-generală, şi aceasta aparţine unei 
conexiuni sociale pe care nu a creat-o croitorul. Aşa, de 
pildă, în industria casnică antică femeile produceau haina, 
fără a produce valoarea de schimb a hainei. Munca ca sursă 
de bogăţie materială era tot atît de bine cunoscută legiui
torului Moise ca şi funcţionarului vamal Adam Smith *. 

Să examinăm acum unele determinări imediate care re
zultă din reducerea valorii de schimb la timpul de muncă. 

Ca valoare de întrebuinţare, marfa acţionează ca o cauză 
[ursachlich] . Griul, de pildă, acţionează ca aliment. O maşină 
înlocuieşte munca în anumite proporţii. Această acţiune a 
mărfii, datorită căreia respectiva marfă este numai valoare 
de întrebuinţare, obiect de consum, poate fi numită servi
ciul adus de marfă, serviciul pe care îl aduce marfa ca va
loare de întrebuinţare. Ca valoare de schimb însă, marfa e 
privită întotdeauna numai din punctul de vedere al rezul
tatului. Aici nu este vorba de serviciul pe care îl aduce ea, ci 
de serviciul ** care i-a fost adus în timpul producerii ei. Prin 
urmare, valoarea de schimb a unei maşini, de exemplu, nu 

* F. List, care n-a putut înţelege niciodată - căci mintea sa prac
tică şi interesată era în genere departe de a pricepe ceva - deose
birea dintre muncă în măsura în care serveşte la crearea utilului, a 
unei valori de întrebuinţare, şi muncă în măsura în care produce o 
formă socială determinată a avuţiei, valoarea de schimb, vedea de aceea 
în economiştii englezi modeni nişte simpli plagiatori ai lui Moise din 
Egipt. 

** Este lesne de înţeles ce „servicii" trebuie să aducă categoria „ser
viciu" („service") unor economişti ca J.-B. Say şi F. Bastiat, a căror 
înţelepciune de moralişti, după cum just a remarcat înc. Malthus, face 
peste tot abstracţie de modul specific determinat al formei relaţiilor eco
nomice 

1 '  
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este determinată de cantitatea de timp de muncă pe care ea 
o înlocuieşte, ci de cantitatea de timp de muncă cheltuită 
pentru producerea ei şi care este deci necesară pentru pro
ducerea unei noi maşini de acelaşi fel. 

De aceea, dacă cantitatea de muncă necesară pentru pro
ducerea diferitelor mărfuri ar rămîne constantă, valoarea lor 
de schimb ar fi invariabilă. Dar caracterul lesnicios sau ane
voios al producţiei variază necontenit. Dacă forţa productivă 
a muncii creşte, munca produce într-un timp mai scurt aceeaşi 
valoare de întrebuinţare. Dacă forţa productivă a muncii 
scade, se cere mai mult timp pentru producerea aceleiaşi va
lori de întrebuinţare. De aceea cantitatea de timp de muncă 
cuprins într-o marfă, adică valoarea de schimb a mărfii, este 
o mărime variabilă, crescînd sau scăzînd în raport invers cu 
creşterea sau scăderea forţei productive a muncii. Forţa pro
ductivă a muncii, care în industria prelucrătoare se foloseşte 
la un grad dinainte determinat, în agricultură şi în industria 
extractivă depinde şi de condiţii naturale care nu pot fi con
trolate de om. Aceeaşi cantitate de muncă poate să extragă 
o cantitate mai mare sau mai mică de metale diferite, după 
cum sînt relativ mai bogate sau mai sărace respectivele zăcă
minte de metale din scoarţa pămîntului. Aceeaşi cantitate de 
muncă se va materializa în 2 busheli de griu într-un an cu 
recoltă bună, iar într-un an cu recoltă slabă, poate, într-un 
singur bushel. Aici se creează aparenţa că raritatea sau abun
denţa, ca condiţii naturale, ar determina valoarea de schimb 
a mărfurilor, pentru că ele determină forţa productivă, legată 
de condiţii naturale, a unei munci reale deosebite. 

Diferite valori de întrebuinţare conţin în volume inegale 
acelaşi timp de muncă sau aceeaşi valoare de schimb. Cu cit 
este mai mic, în comparaţie cu alte valori de întrebuinţare, 
volumul valorii de întrebuinţare în care o marfă conţine o 
cantitate determinată de timp de muncă, cu atît este mai mare 
valoarea ei de schimb specifică. Cînd găsim că în diferite 
epoci de cultură, îndepărtate unele de altele, anumite valori 
de întrebuinţare formează o serie de valori de schimb speci
fice, care, chiar dacă nu păstrează una faţă de alta exact 
aceeaşi proporţie numerică, menţin totuşi raportul general al 
unei ordini crescînde sau descrescînde, cum ar fi, de pildă, 
aurul, argintul, arama, fierul sau griul, secara, orzul, ovăzul, 
aceasta nu înseamnă decît că dezvoltarea progresivă a forţe
lor de producţie sociale a influenţat în aceeaşi măsură, sau 
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aproape în aceeaşi măsură, timpul de muncă necesar pentru 
producerea acestor mărfuri diferite. 
. Valoarea de schimb a unei mărfi nu se manifestă în pro

pria ei valoare de întrebuinţare. Dar, ca materializare a timpu
lui de muncă social general, valoarea de întrebuinţare a unei 
mărfi este pusă în anumite raporturi cu valorile de întrebuin
ţare ale altor mărfuri. In felul acesta valoarea de schimb a 
unei mărfi se manifestă în valorile de întrebuinţare ale altor 
mărfuri. Echivalentul este, de fapt, valoarea de schimb a unei 
mărfi exprimată în valoarea de întrebuinţare a unei alte mărfi. 
Dacă spun, de exemplu, că 1 cot de pînză valorează 2 pfunzi 
de cafea, aceasta înseamnă că valoarea de schimb a pînzei 
este exprimată în valoarea de întrebuinţare a cafelei, şi anume 
într-o cantitate determinată din această valoare de întrebuin
ţare. Dacă această proporţie este dată, pot exprima în cafea 
valoarea oricărei cantităţi de pînză. Este limpede că valoa
rea de schimb a unei mărfi, de exemplu a pînzei, nu se limi
tează la proporţia în care o altă marfă deosebită, de exemplu 
cafeaua, formează echivalentul ei. Cantitatea de timp de 
muncă general reprezentată în 1 cot de pînză se realizează 
concomitent într-o serie nesfîrşită de volume diferite de va
lori de întrebuinţare ale tuturor celorlalte mărfuri. Valoarea 
de întrebuinţare a oricărei alte mărfi, luată în proporţia în 
care ea reprezintă un timp de muncă de mărime egală, consti
tuie un echivalent al cotului de pînză. De aceea valoarea de 
schimb a acestei mării deosebite se exprimă pe deplin numai 
în numărul infinit de egalităţi în care valorile de întrebuin
ţare ale tuturor celorlalte mărfuri formează echivalentul ei. 
Numai în suma acestor egalităţi sau în totalitatea diferitelor 
proporţii în care o marfă poate fi schimbată pe orice altă 
marfă, respectiva marfă este exprimată pe deplin ca echiva
lent general. De exemplu, seria de egalităţi : 

1 cot de pînză 
1 cot de pînză 
1 cot de pînză 
1 cot de pînză 

1/2 pfund de ceai, 
2 pfunzi de cafea, 
8 pfunzi de pîine, 
6 coţi de stambă 

poate fi exprimată în felul următor : 

1 cot de pînză = 1/s pfund de ceai + 1/2 pfund de 
cafea + 2 pfunzi de pîine + l1/2 coţi de .stambă. 
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De aceea, dacă am avea înaintea noastră întreaga sumă 
a egalităţilor prin care valoarea unui cot de pînză este ex
primată pe deplin, am putea înfăţişa valoarea ei de schimb 
sub forma unei serii. In realitate, această serie este nesfîrş-ită, 
deoarece sfera mărfurilor nu se închide niciodată definitiv, 
ci se lărgeşte într-una. Dar dacă, prin urmare, o marfă îşi 
măsoară valoarea de schimb în valorile de întrebuinţare ale 
tuturor celorlalte mărfuri, înseamnă că, invers, valorile de 
schimb ale tuturor celorlalte mărfuri se măsoară în valoarea 
de întrebuinţare a acestei mărfi care se măsoară în ele * . 
Dacă valoarea de schimb a unui cot de pinză se exprimă 
în 1/2 pfund de ceai, sau în 2 pfunzi de cafea, sau în 6 coţi 
de stambă, sau în 8 pfunzi de pîine etc., înseamnă că în pro
porţiile în care sînt egale cu o a treia mărime, cu pînza, ca
feaua, ceaiul, stamba, pîinea etc., sînt egale între ele şi că 
pînza serveşte deci ca măsură comună a valorilor lor de 
schimb. Orice marfă, ca timp de muncă general materializat, 
deci ca o cantitate determinată de timp de muncă genera1 
îşi exprimă valoarea de schimb, pe rînd, în cantităţi determi
nate din valorile de întrebuinţare ale tuturor celorlalte măr
furi, şi invers, valorile de schimb ale tuturor celorlalte măr
furi se măsoară prin valoarea de întrebuinţare a acestei mărfi 
exclusive. Dar, ca valoare de schimb, fiecare marfă este tot
odată atît marfa exclusivă care serveşte ca măsură comună 
pentru valorile de schimb ale tuturor celorlalte mărfuri cit şi 
numai una dintre numeroasele mărfuri în ale căror sferă totală 
orice altă marfă reprezintă nemijlocit valoarea ei de schimb. 

Mărimea valorii unei mărfi nu depinde de împrejurarea 
dacă în afară de ea mai există multe sau puţine mărfuri de 
alt soi. Dar de diversitatea mai mare sau mai mică a celor
lalte mărfuri depinde dacă este mai mare sau mai mică seria 
de egalităţi în care se realizează valoarea ei de schimb. Seria 
de egalităţi în care este reprezentată, de exemplu, valoarea 
cafelei 1exprimă sfera posibilităţii sale de a se schimba Pe 
alte mărfuri, limitele în cadrul cărora cafeaua funcţionează 
ca valoare de schimb. Valorii de schimb a unei mărfi ca ma
terializare a timpului de muncă social general îi corespunde 
expresia echivalenţei sale în valori de întrebuinţare infinit 
de variate. 

* „O altă proprietate a măsurii este de a se afla într-un asemenea 
raport faţă de obiectul măsurat, incit obiectul măsurat devine într-un 
anumtt fel măsura obiectului care măsoară". Montanari. „Della Moneta", 
pag. 41, în ediţia Custodi, vol. III. Parte antica. 
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Am văzut că valoarea de schimb a unei mărfi variază o 
dată cu cantitatea de timp de muncă nemijlocit cuprins în ea 
însăşi. Valoarea ei de schimb realizată, adică exprimată în 
valorile de întrebuinţare ale altor mărfuri, trebuie să depindă 
de asemenea de proporţia în care variază timpul de muncă 
folosit pentru producerea tuturor celorlalte mărfuri. Dacă, de 
exemplu, timpul de muncă necesar pentru producerea unei 
baniţe de griu ar rămîne acelaşi, pe cînd timpul de muncă 
necesar pentru producerea tuturor celorlalte mărfuri s-ar du
bla, valoarea de schimb a b aniţei de griu, exprimată în echi
valentele sale, ar scădea la jumătate. In practică, rezultatul 
ar fi acelaşi ca şi cînd timpul de muncă necesar pentru pro
ducerea unei baniţe de griu s-ar reduce la jumătate, iar timpul 
de muncă necesar pentru producerea tuturor celorlalte mărfuri 
ar rămîne neschimbat. Valoarea mărfurilor este determinată de 
proporţia în care ele pot fi produse în cursul aceluiaşi timp 
de muncă. Pentru a urmări variaţiile posibile cărora le este 
supusă această proporţie, luăm două mărfuri : A şi B. Primul 
caz. Să admitem că timpul de muncă necesar .entru produ
cerea mărfii B rămîne neschimbat. In acest caz, valoarea de 
schimb a mărfii A, exprimată în B, scade sau creşte direct 
proporţional cu scăderea sau creşterea timpului de muncă 
necesar pentru producerea mărfii A. Al doilea caz. Să admi
tem că timpul de muncă necesar pentru producerea mărfii A 
rămîne neschimbat. Valoarea de schimb a lui A, exprimată 
în B, scade sau creşte invers proporţional cu scăderea sau 
creşterea timpului de muncă necesar pentru producerea 
mărfii B. Al treilea caz. Timpul de muncă necesar pentru 
producerea mărfurilor A şi B scade sau creşte în aceeaşi pro
porţie. în acest caz, exprimarea echivalenţei mărfii A în 
marfa B rămîne neschimbată. Dacă, datorită vreunei împre
jurări anumite, forţa productivă a tuturor felurilor de muncă 
s-ar micşora în aceeaşi măsură, astfel incit producerea tutu
ror mărfurilor ar cere în aceeaşi proporţie un timp de muncă 
mai mare, valoarea tuturor mărfurilor ar creşte, expresia reală 
a valorii lor de schimb ar rămîne neschimbată, iar avuţia 
reală a societăţii ar scădea, deoarece ar fi nevoie de o can
titate mai mare de timp de muncă pentru a produce aceeaşi 
masă de valori de întrebuinţare. Al patrulea caz. Timpul de 
muncă necesar pentru producerea mărfurilor A şi B creşte 
sau scade pentru ambele mărfuri, dar nu în aceeaşi măsură, 
sau timpul de .muncă necesar pentru producerea mărfii A 
creşte, pe cînd timpul de muncă necesar pentru producerea 
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mărfii B scade, sau invers. Toate aceste cazuri pot fi reduse 
pur şi simplu la acela că timpul de muncă necesar pentru 
producerea unei mărfi rămîne neschimbat, pe cînd cel nece
sar pentru producerea celorlalte mărfuri creşte sau scad� 

Valoarea de schimb a fiecărei mărfi se exprimă în va
loarea de întrebuinţare a oricărei alte mărfi, fie în unităţi 
întregi, fie în fracţiuni din această valoare de întrebuinţare. 
Ca valoare de schimb, orice marfă este la fel de divizibilă 
ca şi timpul de muncă materializat în ea. Echivalenţa măr
furilor este însă tot atît de independentă de divizibilitatea 
lor fizică ca valori de întrebuinţare pe cit adiţionării valo
rilor de schimb ale mărfurilor îi este indiferent ce schim
bări de formă reale suferă valorile de întrebuinţare ale aces
tor mărfuri cu prilejul transformării lor într-o singură marfă 
nouă. 

Pînă acum marfa a fost examinată dintr-un dublu punct 
de vedere, ca valoare de întrebuinţare şi ca valoare de schimb, 
de fiecare dată unilateral. Dar marfa ca atare reprezintă uni
tatea nemijlocită a valorii de întrebuinţare şi a valorii de 
schimb ; în acelaşi timp, ea este marfă numai în raport cu 
celelalte mărfuri. Raportul real dintre mărfuri este procesul 
lor de schimb. Acesta este un proces social, în care intră 
indivizi independenţi unii de alţii, dar intră în el numai ca 
posesori de mărfuri ; existenţa lor reciprocă unul pentru altul 
este existenţa mărfurilor lor, şi astfel ei apar în fond doar ca 
purtători conştienţi ai procesului de schimb. 

Marfa este valoare de întrebuinţare : griu, pînză, dia
mant, maşină etc., dar ca marfă ea este totodată non-valoare 
de întrebuinţare. Dacă ar fi valoare de întrebuinţare pentru 
posesorul ei, adică dacă ar fi nemijlocit un mijloc pentru 
satisfacerea trebuinţelor lui proprii, ea nu ar fi marfă. Pentru 
posesorul ei, marfa este mai curînd non-valoare de întrebuin
ţare, şi anume ea este doar purtătoarea materială a valorii 
de schimb, sau pur şi simplu mijloc de schimb ; ca purtătoare 
activă a valorii de schimb, valoarea de întrebuinţare devine 
mijloc de schimb. Pentru posesorul ei, marfa este valoare de 
întrebuinţare numai în calitate de valoare de schimb *. Va
loare de întrebuinţare ea trebuie abia să devină, în primul 
rînd pentru alţii. Deoarece ea nu este valoare de întrebuin
ţare pentru propriul ei posesor, marfa este valoare de între
buinţare pentru posesorii altor mărfuri. In caz contrar, munca 

* Acesta este modul în care Aristotel concepe valoarea de schimb 
(vezi pasajul citat la începutul acestui capitol) . 
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lui a fost inutilă şi, ca atare, rezultatul muncii nu este o 
marfă. Pe de altă parte, marfa trebuie să devină valoare de 
întrebuinţare pentru propriul ei posesor, deoarece mijloacele 
lui de subzistenţă există în afara ei, în valorile de întrebuin
ţare ale unor mărfuri străine. Pentru a deveni valoare de în
trebuinţare, marfa trebuie să se afle în faţa trebuinţei deter
minate pentru a cărei satisfacere serveşte ea. Prin urmare, 
valorile de întrebuinţare ale mărfurilor devin valori de în
trebuinţare atunci cînd îşi schimbă omnilateral locurile, tre
cînd de la cei în mîinile cărora ele servesc ca mijloace de 
schimb la cei în mîinile cărora ele servesc ca obiecte de con
sum. Numai prin această înstrăinare omnilaterală a mărfuri
lor munca cuprinsă în ele devine muncă utilă. In cadrul aces
tui proces de raportare reciprocă a mărfurilor ca valori de 
întrebuinţare, ele nu capătă nici o nouă determinare econo
mică de formă. Dimpotrivă, dispare şi determinarea de formă 
care le caracteriza ca mărfuri. Pîinea, de exemplu, trecînd 
din mina brutarului în mina consumatorului, nu-şi schimbă 
existenţa ei ca pîine. Dimpotrivă, abia consumatorul este 
acela care se raportează la ea ca la o valoare de întrebuin
ţare, ca la un aliment determinat, pe cînd în mina brutarului 
ea era purtătoarea unei relaţii economice, un obiect supra
senzorial cu caracter senzorial. S ingura schimbare de formă 
pe care o suferă mărfurile în procesul în cadrul căruia ele 
devin valori de întrebuinţare este, aşadar, desfiinţarea exis
tenţei lor formale, în care ele erau non-valori de întrebuin
ţare pentru posesorul lor şi valori de întrebuinţare pentru 
non-posesorul lor. Pentru a deveni valori de întrebuinţare, 
mărfurile trebuie să treacă printr-o înstrăinare omnilaterală, 
să intre în procesul de schimb, dar existenţa lor în vederea 
schimbului este existenţa lor ca valori de schimb. De aceea, 
pentru a se realiza ca valori de întrebuinţare, ele trebuie să 
se realizeze ca valori de schimb. 

Dacă, din punctul de vedere al valorii de întrebuinţare, 
marfa izolată apare iniţial ca un obiect de sine stătător, apoi 
ca valoare de schimb ea era, dimpotrivă, din capul locului 
considerată în raport cu toate celelalte mărfuri. Dar acest 
raport nu era decît unul teoretic, imaginar. Abia în procesul 
schimbului el devine un raport real. Este adevărat că, pe de 
altă parte, marfa este valoare de schimb în măsura îR care 
pentru producerea ei s-a cheltuit o anumită cantitate de timp 
de muncă, în măsura în care, prin urmare, ea reprezintă timp 
de muncă materializat. Dar, aşa cum se prezintă ea nemijlo-
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cit, marfa nu este decît timp de muncă individual materiali
zat, avînd un conţinut special şi nu timp de muncă general. 
Ea nu este deci în mod nemijlocit valoare de schimb, ci abia 
trebuie să devină. In primul rînd, ea poate fi o materializare 
de timp de muncă general numai în măsura în care ea repre
zintă timp de muncă cheltuit în vederea unui anumit scop util, 
adică pentru crearea unei valori de întrebuinţare. Numai sub 
rezerva acestei condiţii materiale timpul de muncă cuprins în 
mărfuri este considerat timp de muncă general, social. Prin 
urmare, dacă marfa poate deveni valoare de întrebuinţare nu
mai datorită faptului că se realizează ca valoare de schimb, 
pe de altă parte ea se poate realiza ca valoare de schimb nu
mai d.torită faptului că în procesul înstrăinării sale ea se 
afirmă ca valoare de întrebuinţare. O marfă, ca valoare de 
întrebuinţare, poate fi înstrăinată numai aceluia pentru care 
ea este valoare de întrebuinţare, adică obiectul unei trebuinţe 
deosebite. Pe de altă parte, ea se înstrăinează numai în schim
bul altei mărfi, sau, dacă privim lucrurile din punctul de ve
dere al posesorului celeilalte mărfi, vom vedea că şi el îşi 
poate înstrăina marfa, adică o poate realiza, numai atunci 
cînd o pune în contact cu trebuinţa deosebită pentru a cărei 
satisfacere serveşte ea. Prin urmare, în înstrăinarea omni
laterală a mărfurilor ca valori de întrebuinţare, mărfurile sînt 
raportate unele la altele în virtutea deosebirii lor materiale, 
ca obiecte deosebite care, prin proprietăţile lor specifice, sa
tisfac trebuinţe deosebite. Dar ca simple valori de întrebuin
ţare ele sînt entităţi indiferente unele faţă de altele şi nici 
nu se află măcar în vreun raport între ele. Ca valori de între
buinţare, ele pot fi schimbate numai în cadrul raportării la 
trebuinţe deosebite. Pe de altă parte însă, ele pot fi schim
bate numai ca echivalente şi sînt echivalente numai în cali
tate de cantităţi egale de timp de muncă materializat, astfel 
incit proprietăţile naturale ale mărfurilor ca valori de între
buinţare şi deci raportarea lor la trebuinţe deosebite nici nu 
sînt luate în considerare. Ca valoare de schimb, o marfă se 
realizează, dimpotrivă, prin aceea că, în calitate de echiva
lent, înlocuieşte o cantitate determinată din oricare altă marfă, 
indiferent dacă pentru posesorul celeilalte mărfi ea este sau 
nu valoare de întrebuinţare. Pentru posesorul celeilalte mărfi 
însă, ea este marfă numai în măsura în care reprezintă pen
tru el o valoare de întrebuinţare, iar pentru propriul ei pose
sor ea este valoare de schimb numai în măsura în care repre
zintă pentru celălalt o marfă. De aceea, unul şi acelaşi raport 
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trebuie să fie un raport între mărfuri ca mărimi în esenţă 
egale, diferite numai din punct de vedere cantitativ ; el tre
buie să fie egalitatea lor ca obiecte în care e materializat 
timpul de muncă general şi, totodată, un raport între mărfuri 
ca obiecte diferite din punct de vedere calitativ, ca valori de 
întrebuinţare deosebite, care satisfac trebuinţe deosebite ; 
într-un cuvînt, el trebuie să fie un raport în care ele se deose
besc ca valori de întrebuinţare reale. Dar această egalitate şi 
această inegalitate se exclud reciproc. In felul acesta se con
stată că avem aici nu numai un cerc vicios de probleme, de
oarece rezolvarea uneia dintre ele presupune rezolvarea 
prealabilă a celeilalte, ci şi un întreg complex de cerinţe 
contradictorii, deoarece îndeplinirea unei condiţii este ne
mijlocit legată de îndeplinirea contrarului ei. 

Procesul de schimb al mărfurilor trebuie să reprezinte atît 
desfăşurarea cît şi rezolvarea acestor contradicţii, care totuşi 
nu pot fi reprezentate în el în acest mod simplu. Pînă aici 
m văzut numai cum sînt raportate mărfurile unele la altele 
ca valori de întrebuinţare, adică în ce mod apar mărfurile ca 
valori de întrebuinţare în cadrul procesului de schimb. Va
loarea de schimb, aşa cum am considerat-o pînă acum, a exis
tat, dimpotrivă, numai în abstracţia noastră, sau, dacă vreţi, 
în abstracţia fiecărui posesor de mărfuri la care marfa, ca 
valoare de întrebuinţare, se află în depozit, iar ca valoare 
de schimb - în conştiinţă. Dar în cadrul procesului de schimb 
mărfurile trebuie să existe unele pentru altele nu numai ca 
valori de întrebuinţare, ci şi ca valori de schimb, şi această 
existenţă a lor trebuie să se manifeste ca propriul lor raport 
reciproc. Dificultatea de care ne-am lovit din capul locului 
constă în aceea că marfa, pentru a se înfăţişa ca valoare de 
schimb, ca timp de muncă general materializat, trebuie să fie 
mai întîi înstrăinată, plasată ca valoare de întrebuinţare, pe 
cînd înstrăinarea ei ca valoare de întrebuinţare presupune, 
dimpotrivă, existenţa ei ca valoare de schimb. Să presupu
nem însă că această dificultate a fost înlăturată. Să presu
punem că marfa s-a lepădat de valoarea ei de întrebuinţare 
specifică şi că prin înstrăinarea acesteia a îndeplinit condi
ţia materială de a fi muncă socialmente utilă şi nu munca 
deosebită pe care un individ izolat o depune pentru pro
priile sale nevoi. In acest caz, în procesul de schimb marfa 
trebuie să devină pentru celelalte mărfuri valoare de schimb, 
echivalent general, timp de muncă general materializat, do
bîndind astfel, în locul efectului limitat al unei valori de 
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întrebuinţare deosebite, capacitatea de a se exprima nemijlo
cit în toate valorile de întrebuinţare ca în echivalente ale 
ei. Dar fiecare marfă este acea marfă care, în felul acesta, 
prin înstrăinarea valorii ei de întrebuinţare deosebite trebuie 
să apară ca materializare nemijlocită a timpului de muncă 
general. Pe de altă parte însă, în procesul de schimb se gă
sesc faţă în faţă numai mărfuri deosebite, munci ale unor 
indivizi particulari, întruchipate în valori de întrebuinţare· 
deosebite. Insuşi timpul de muncă general este o abstracţie, 
care, ca atare, nu există pentru mărfuri. 

Să examinăm suma egalităţilor în care valoarea de schimb 
a unei mărfi îşi găseşte expresia reală i de exemplu : 

1 cot de pînză - 2 punzi de cafea, 
1 cot de pînză - 1/2 pfund de ceai, 
1 cot de pînză - 8 pfunzi de pîine etc. 

Aceste egalităţi nu arată decît că în 1 cot de pînză, în 
2 pfunzi de cafea, în 1/2 pfund de ceai etc. sînt materializate 
cantităţi egale de timp de muncă social general. In realitate 
însă, muncile individuale reprezentate în aceste valori de 
întrebuinţare deosebite devin muncă generală şi, sub această 
formă, muncă socială numai datorită faptului că aceste va
lori de întrebuinţare se schimbă realmente între ele propor
ţional cu durata timpului de muncă cuprins în ele. Timpul 
de muncă social există în aceste mărfuri, ca să zicem aşa, 
numai în stare latentă şi se manifestă abia în procesul lor 
de schimb. Punctul de plecare îl constituie nu munca indivi
zilor ca muncă socială, ci, dimpotrivă, muncile deosebite ale 
indivizilor particulari, munci care abia în procesul schimbu
lui, prin înlăturarea caracterului lor iniţial, se dovedesc a fi 
muncă socială generală. Prin urmare, munca socială generală 
nu este o premisă gata existentă, ci un rezultat în devenire. 
In felul acesta se iveşte o nouă dificultate, constînd în aceea 
că, pe de o parte, mărfurile trebuie să intr> în procesul de 
schimb ca timp de muncă general materializat, iar pe de altă 
parte materializarea timpului de muncă al indivizilor ca timp 
de muncă general este ea însăşi doar un produs al procesu
lui de schimb. 

Prin înstrăinarea valorii ei de întrebuinţare, adică a exis
tenţei sale iniţiale, orice marfă trebuie să-şi dobîndească exis
tenţa corespunzătoare ca valoare de schimb. De aceea, în pro
cesul de schimb marfa trebuie să-şi dubleze existenţa. Pe de 
altă parte, a doua ei existenţă ca valoare de schimb nu poate 
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fi decît o altă marfă, deoarece în procesul de schimb stau 
faţă în faţă numai mărfuri. Dar cum să înfăţişăm nemijlocit ca 
timp de muncă general materializat o marfă deosebită, sau, 
ceea ce este acelaşi lucru, în ce mod să imprimăm nemijlocit 
timpului de muncă individual, materializat într-o marfă deose
bită, caracterul generalităţii ? Expresia reală a valorii de 
schimb a unei mărfi, adică a fiecărei mărfi ca echivalent ge
neral, poate i reprezentată într-un număr infinit de egalităţi, 
ca : 

1 cot de pînză - 2 pfunzi de cafea, 
1 cot de p înză - 1/2 pfund de ceai, 
1 cot de pînz ă  - 8 pfunzi de pîine, 
1 cot de p înză - 6 coţi de stambă, 
1 cot de pînză - etc. 

Această reprezentare era teoretică atîta timp cit marfa era 
doar gîndită ca o cantitate determinată de timp de muncă 
general materializat. Dintr-o abstracţie pură, existenţa unei 
mărfi deosebite ca echivalent general se transformă într-un 
rezultat social al procesului de schimb dacă procedăm la o 
simplă inversare a seriei de egalităţi de mai sus. De 
exemplu : 

2 pfunzi de cafea 
1/2 pfund de ceai 
8 pfunzi de pîine 
6 coţi de stambă 

-
-
-
-

1 cot de p înză, 
1 cot de pînză, 
1 cot de p înză, 
1 cot de pînză. 

In timp ce cafeaua, ceaiul, p îinea, stamba, într-un cuvînt 
toate mărfurile, îşi exprimă în pînză timpul de muncă cu
prins în ele, valoarea de schimb a pînzei se manifestă, in
vers, în toate celelalte mărfuri ca în echivalente ale ei, iar 
timpul de muncă materializat în ea devine nemijlocit timp 
de muncă general, care se exprimă deopotrivă în diferite 
cantităţi din toate celelalte mărfuri. Pînza devine aici echi
valent general datorită acjiunii omnilaterale pe care toate 
celelalte mărfuri o exercită asupra ei. Ca valoare de schimb, 
fiecare marfă a devenit măsura valorilor tuturor celorlalte 
mărfuri. Aici însă, dimpotrivă, deoarece toate mărfurile îşi 
măsoară valoarea de schimb într-o singură marfă specială, 
această marfă exclusă din rîndul celorlalte mărfuri devine 
existenţa adecvată a valorii de schimb, existenţa ei ca echi
valent general. Seria infinită sau numărul infinit de egalităţi 
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în care se exprima valoarea de schimb a fiecărei mărfi se 
reduce la o singură egalitate, care nu cuprinde decît 2 membri. 
Egalitatea : 2 pfunzi de cafea = 1 cot de pînză este acum 
expresia completă a valorii de schimb a cafelei, deoarece în 
această expresie valoarea de schimb a cafelei apare în mod 
nemijlocit ca echivalent al unei cantităţi determinate din orice 
altă marfă. Prin urmare, acum în însuşi procesul de schimb 
mărfurile există unele pentru altele sau apar unele faţă de 
altele ca valori de schimb sub formă de pînză. Faptul că, în 
calitate de valori de schimb, toate mărfurile se raportează în
tre ele numai ca diferite cantităţi de timp de muncă general 
materializat apare acum în aşa fel că, în calitate de valori de 
schimb, ele nu reprezintă decît cantităţi diferite ale unuia şi 
aceluiaşi obiect : pînza. De aceea timpul de muncă general 
apare la rîndul lui ca un obiect special, ca o marfă existentă 
alături şi în afară de toate celelalte mărfuri. In acelaşi timp 
însă, egalitatea în care o marfă apare faţă de o altă marfă ca 
valoare de schimb, de exemplu 2 pfunzi de cafea = 1 cot de 
pînză, este (o egalitate care urmează abia să fie realizată. 
Numai prin înstrăinarea mărfii ca valoare de întrebuinţare, 
înstrăinare care depinde de faptul dacă în procesul de schimb 
ea se dovedeşte a fi un obiect care poate să satisfacă vreo 
trebuinţă, marfa se transformă cu adevărat din existenţa ei 
sub forma cafea în existenţa ei sub forma pînză, luînd astfel 
forma de echivalent general şi devenind cu adevărat valoare 
de schimb pentru toate celelalte mărfuri. Invers, întrucît prin 
înstrăinarea lor ca valori de întrebuinţare toate mărfurile se 
transformă în pînză, pînza devine existenţa transformată a 
tuturor celorlalte mărfuri, şi numai datorită faptului că toate 
celelalte mărfuri se transformă astfel în pînză, aceasta din 
urmă devine nemijlocit materializare a timpului de muncă ge
neral, adică produs al înstrăinării omnilaterale, al suprimării 
felurilor individuale de muncă. Dacă, prin urmare, pentru a 
apărea ca valori de schimb unele pentru altele mărfurile îşi 
dedublează existenţa, marfa exclusă din rîndul celorlalte măr
furi ca echivalent general îşi dedublează valoarea de între
buinţare. In afară de valoarea ei de întrebuinţare specifică ca 
marfă deosebită, ea capătă şi o valoare de întrebuinţare ge
nerală. Această valoare de întrebuinţare a ei este ea însăşi o 
determinare de formă, adică rezultă din rolul specific pe care 
această marfă îl are datorită acţiunii omnilaterale exercitate 
asupra ei de celelalte mărfuri în procesul de schimb. Valoarea 
de întrebuinţare a fiecărei mărfi ca obiect al unei trebuinţe 
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deosebite are o valoare diferită în mîini diferite ; de exemplu, 
una este valoarea ei în mina aceluia care o înstrăinează şi 
alta în mina aceluia care o dobîndeşte. Marfa care serveşte 
ca echivalent general este acum obiectul unei trebuinţe ge
nerale, rezultate din însuşi procesul de schimb, şi are pentru 
toată lumea aceeaşi valoare de întrebuinţare, aceea de a fi 
purtătoarea valorii de schimb, mijloc general de schimb. Ast
fel, în această marfă şi numai în ea este rezolvată contra
dicţia cuprinsă în marfă ca atare, şi anume aceea de a fi 
valoare de întrebuinţare deosebită şi în acelaşi timp echiva
lent general, deci şi valoare de întrebuinţare pentru fiecare, 
valoare de întrebuinţare generală. Prin urmare, în timp ce 
toate celelalte mărfuri îşi exprimă acum valoarea de schimb 
într-o egalitate ideală - care urmează abia să fie realizată -
cu marfa exclusă din rîndul celorlalte mărfuri, valoarea de 
întrebuinţare a acesteia din urmă, deşi există în mod real, 
apare în procesul însuşi numai ca o simplă existenţă for
mală, care trebuie realizată abia prin transformare în valori 
de întrebuinţare reale. Iniţial marfa a apărut ca marfă în 
general, ca timp de muncă general, materializat într-o va
loare de întrebuinţare deosebită. In procesul de schimb toate 
mărfurile se raportează la marfa exclusivă ca la marfă în ge
nere, ca la marfa mărfurilor, existenţă a timpului de muncă 
general într-o valoare de întrebuinţare deosebită. De aceea, 
ca mărfuri deosebite, ele sînt opuse unei singure mărfi de
osebite ca marfă generală *. Prin urmare, faptul că posesorii 
de mărfuri se comportă unul faţă de munca celuilalt ca faţă 
de muncă socială generală se prezintă în aşa fel că ei se 
comportă faţă de mărfurile lor ca faţă de valori de schimb ; 
raportarea mărfurilor unele la altele ca valori de schimb 
apare în procesul de schimb sub forma raportării lor omni
laterale la o singură marfă deosebită, ca expresie adecvatd 
a valorii lor de schimb, ceea ce la rîndul său apare, invers. 
ca raportare specifică a acestei mărfi deosebite la toate cele
lalte mărfuri şi deci ca caracter social, determinat, apărut pe 
cale naturală, al unui obiect. Marfa deosebită care reprezintă 
astfel existenţa adecvată a valorii de schimb a tuturor mărfu· 
rilor, sau valoarea de schimb a mărfurilor ca o marfă deose
bită, exclusivă, constituie banii. Banii sînt o cristalizare a 
valorii de schimb a mărfurilor, cristalizare pe care acestea o 
creează chiar în cadrul procesului de schimb . De aceea, în 

* Insemnare făcută de Marx în exemplarul său personal : Aceasta 
expresie se intilneşte la Genovesi",  - Nota red. 
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timp ce în cadrul procesului de schimb mărfurile devin unele 
pentru altele valori de întrebuinţare, întrucît se debarasează 
de orice determinare de formă şi s� raportează unele la altele 
sub înfăţişarea lor materială nemijlocită, - aceleaşi mărfuri, 
pentru a se manifesta unele faţă de altele ca valori de scl1imb, 
trebuie să capete o nouă determinare de formă, să treacă la 
forma b ani. B anii nu sînt un simbol, după cum nici existenţa 
ca marfă a unei valori de întrebuinţare nu e un simbol. Fap
tul că o relaţie de producţie socială se înfăţişează ca un obiect 
existent în afara indivizilor şi că relaţiile determinate în care 
intră aceştia în procesul de producţie a vieţii lor sociale se 
înfăţişează ca proprietăţi specifice ale unui obiect este o de
naturare ; această mistificare prozaic-reală şi nu imaginară 
caracterizează toate formele sociale ale muncii creatoare de 
valoare de schimb. In bani acest lucru apare doar mai izbitor 
decît în marfă. 

Proprietăţile fizice necesare ale mărfii deosebite în care 
trebuie să se cristalizeze existenţa b ănească a tuturor mărfu
rilor, în măsura în care aceste proprietăţi rezultă nemijlocit 
din natura valorii de schimb, sînt : divizibilitatea după voie, 
omogenitatea părţilor şi lipsa de deosebiri între toate exem
plarele acestei mărfi. Ca materializare a timpului de muncă 
general, ea trebuie să fie omogenă şi capabilă s! prezinte 
doar deosebiri cantitative. Cealaltă proprietate necesară este 
durabilitatea valorii ei de întrebuinţare, deoarece ea trebuie 
să se păstreze în cadrul procesului de schimb. Metalele no
bile posedă într-un grad înalt aceste proprietăţi. Deoarece 
banii nu sînt produsul conştiinţei sau al unui acord prealabil, 
ci se creează instinctiv în procesul de schimb, funcţia banilor 
a fost îndeplinită pe rînd de mărfuri foarte diferite, mai mult 
sau mai puţin necorespunzătoare. Apărută pe o an.ită 
treaptă de dezvoltare a procesului de schimb, necesitatea unei 
împărţiri polare a mărfurilor, potrivit destinaţiei lor, ca va
loare de schimb şi valoare de întrebuinţare, astfel încît o 
marfă, de exemplu, să figureze ca mijloc de schimb în timp 
ce alta să fie înstrăinată ca valoare de întrebuinţare, face ca 
pretutindeni marfa sau chiar cîteva mărfuri care posedă cea 
mai generală valoare de întrebuinţare să îndeplinească, la 
început în mod întîmplător, rolul de bani. In cazul cînd aceste 
mărfuri nu formează obiectul unei necesităţi imediate, îm
prejurarea că ele formează materialmente partea cea mai im
portantă a avuţiei le asigură un caracter mai general lecit 
celorlalte valori de întrebuinţare. 
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Trocul, forma primitivă a procesului de schimb, repre
zintă mai curînd începutul transformării valorilor de între
buinţare în mărfuri decît transformarea mărfurilor în bani. 
Valoarea de schimb nu capătă încă nici o formă de sine stă
tătoare ; ea este încă nemijlocit legată de valoarea de între
buinţare. Acest lucru se manifestă în două feluri. Prin în
treaga ei structură, producţia însăşi este orientată spre crea
rea de valori de întrebuinţare şi nu de valori de schimb ; de 
aceea, numai datorită faptului că se produce mai mult decît 
e necesar pentru a acoperi nevoile consumului, surplusul va
lorilor de întrebuinţare încetează a mai fi valori de întrebuin
ţare şi devin mijloace de schimb, mărfuri. Pe de altă parte, 
ele devin mărfuri numai în limitele valorii de întrebuinţare 
nemijlocite, cu toate că se polarizează, astfel încît mărfurile 
pe care posesorii de mărfuri le schimbă între ei trebuie să fie 
pentru amîndoi valori de întrebuinţare, dar fiecare dintre ele 
trebuie să fie valoare de întrebuinţare pentru non-posesorul 
ei. In realitate, procesul schimbului de mărfuri apare mai întîi 
nu în sinul comunităţilor primitive *, ci acolo unde acestea 
iau sfîrşit, la hotarele lor, în puţinele puncte unde ele intră în 
contact cu alte comunităţi. Aici începe trocul şi de aici el pă
trunde în sînul comunităţii, asupra căreia el are un efect di
zolvant. De aceea valorile de întrebuinţare deosebite care în 
trocul dintre diferitele comunităţi devin mărfuri, de pildă scla
vii, vitele, metalele, constituie de cele mai multe ori primii 
bani chiar în cadrul comunităţii. Am văzut că valoarea de 
schimb a unei mărfi apare ca valoare de schimb într-o mă
sură cu atît mai mare, cu cît seria echivalentelor ei este mai 
lungă sau cu cît e mai mare sfera de schimb a mărfii. De 
aceea extinderea treptată a trocului, înmulţirea schimburilor 
şi creşterea varietăţii mărfurilor care sînt schimbate în cadrul 
trocului fac ca marfa să se dezvolte ca valoare de schimb, 
duc în mod necesar la formarea banilor şi în felul acesta 
exercită o acţiune dizolvantă asupra trocului. Economiştii au 
obiceiul de a deduce b anii din dificultăţile exterioare de care 
se loveşte trocul dezvoltat, dar ei uită că aceste dificultăţi 
se nasc din dezvoltarea valorii de schimb şi deci din dezvol-

* Aristotel spune acelaşi lucru despre familia privată ca formă ini· 
ţială de colectivitate. Dar forma iniţială a familiei este fmilia gentilică 
şi abia din dscmpunerea istorică a acesteia se naşte fmilia privată. 
„Căci, în prima formă de colectivitate (adică în fmilie), schimbul era, 
evident, cu totl de prisos" (Aristotel, op. cit., paa. 14) . 

6 - Marx-nfels, Opere, voi. 13 
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tarea muncii sociale ca muncă generală. De exemplu, mărfu
rile ca valori de întrebuinţare nu sînt divizibile după voie, 
cum ar trebui să fie ca valori de schimb. Sau : marfa lui A 
poate fi valoare de întrebuinţare pentru B, pe cînd marfa lui B 
nu este valoare de întrebuinţare pentru A. Sau : s-ar putea 
ca, schimbînd reciproc mărfuri indivizibile, posesorii de măr
furi să aibă nevoie de ele în proporţii de valoare inegale. 
Cu alte cuvinte, sub pretextul cercetării trocului simplu, eco
nomiştii îşi dau seama de anumite laturi ale contradicţiei care 
se ascunde în existenţa mărfii ca unitate nemijlocită a valorii 
de întrebuinţare şi a valorii de schimb. Pe de altă parte, ei 
promovează apoi în mod consecvent ideea că trocul este forma 
adecvată a procesului de schimb al mărfurilor, dar că este 
legat de anumite inconveniente tehnice, pentru înlăturarea 
cărora banii constituie un mijloc cit se poate de ingenios. Por
nind de la acest punct de vedere cu totul superficial, un eco
nomist englez spiritual a afirmat pe bună dreptate că banii nu 
ar fi decît un instrument material, ca o navă sau ca o maşină 
cu aburi, iar nu expresia unei relaţii de producţie sociale, şi 
că prin urmare ei nu constituie o categorie economică. De 
aceea, după părerea sa, numai printr-o eroare banii sînt stu
diaţi în economia politică, care în realitate nu are nimic co
mun cu tehnologia *. 

In lumea mărfurilor se presupune o diviziune dezvoltată 
a muncii, sau, mai bine zis, aceasta din urmă se manifestă 
nemijlocit în varietatea valorilor de întrebuinţare care stau 
faţă în faţă ca mărfuri deosebite şi în care sînt cuprinse fe
luri de muncă la fel de variate. Diviziunea muncii, ca ansam
blu al tuturor felurilor deosebite de activitate productivă, este 
starea generală a muncii sociale, considerate sub aspectul ei 
material ca muncă producătoare de valori de întrebuinţare. 
Insă ca atare diviziunea muncii există, din punctul de vedere 
al mărfurilor şi în cadrul proesului de schimb, numai în re
zultatul ei, în faptul că mărfurile înseşi diferă unele de al
tele. 

Schimbul de mărfuri este procesul în care schimbul social 
de substanţe, adică schimbul produselor deosebite ale indivi
zilor particulari, reprezintă totodată crearea unor relaţii de 

• „Banii nu sînt în forid decit instrumentw pentru mijlocirea vînză
rilor şi cumpărărilor• (dar ce înţelegeţi, mă rog, prin vînzări şi cumpă
rări ?), „iar studierea lor ţine tot atît de puţin de domeniul economiei 
politice ca şi studiul navelor, al maşinilor cu aburi sau al oricărui alt 
instrument folosit pentru a înlesni producţia şi repartiţia avuţiei" (Th. 
Hodgskin. „Popular politica! economy etc.• Londra, 1827, pag. 178--179). 



Contribuţii la critica economiei politice. - Cap. I. Marfa 41 

producţie sociale determinate, în care indivizii intră în cadrul 
acestui schimb de substanţe. Raportările reciproce de mărfuri, 
devenind tot mai frecvente, se cristalizează ca determinări di
ferite ale echivalentului general, şi astfel procesul de schimb 
este totodată procesul de formare a banilor. In ansamblu, acest 
proces , care apare ca o desfăşurare de procese diferite, este 
circulatia. 

A. Din istoria analizei mărfii 

Constatarea că marfa se reduce la muncă sub forma ei 
dublă, şi anume valoarea de întrebuinţare se reduce la 
muncă reală, sau la activitate productivă îndreptată asupra 
unui scop, iar valoarea de schimb se reduce la timp de 
muncă, sau la muncă socială  egală, această constatare este 
rezultatul critic final a peste 150 de ani de cercetări ale eco
nomiei politice clasice, care în Anglia începe cu William 
Petty, în Franţa cu Boisguillebert * şi se încheie în Anglia 
cu Ricardo, iar în Franţa cu Sismondi. 

Petty reduce valoarea de întrebuinţare la muncă, fără a 
se înşela cîtuşi de pufin asupra condiţionării naturale a forţei 
ei creatoare. Din capul locului munca reală este concepută 
de el sub înfăţişarea ei socială de ansamblu ca diviziune a 
muncii **. Această concepţie asupra sursei avuţiei materiale 

* Un studiu comparativ asupra crierilor şi personalităţii lui Petty 
şi BoisguiJlebert, pe lingă faptul că ar arunca o lumină vie asupra 
deosebirii radicale dintre starea socială a Angliei şi cea a Franţei de 
la sfîrşitul secolului l XVII-iea şi începutul secolului al XVIII-iea, ar 
constitui şi o expunere genetică a contrastului naţional dintre economia 
politică engleză şi cea frar.ceză. Acelaşi contrast se repetă în încheiere 
la Ricardo şi la Sismondi. 

** Petty a scos la iveală însemnătatea pe care diviziunea mncii 
o are şi ca forţă productivă şi chiar pe un plan mai larg decît a făcut-o 
Adam Smith. Vezi 11An Essay concerning the multiplication of mankind 
etc.", 3, edition, 1686, pag. 336. Vorbind despre diviziunea muncii, 
el arată aici avantajele ei pe.tru producţie nu numai invcînd exemplul 
fabricării ceasurilor de buzunar, cum a făcut mai tîrziu Adam Smith 
invocînd exemplul fabricării acelor cu gămălie, ci şi pe scara unui oraş 
şi a unei ţări întregi considerate ca mari întreprinderi industriale. 11Spec
tator" 17 din 26 noiembrie 17 1 1  se referă la această 11illustration of the 
admirable Sir William Petty" [„exemplificare a admirabilului sir William 
Petty"). Greşit deci socoate MacCulloch că revista 11Spectator" l-a con
fundat pe Petty cu un scriitor care era cu 40 de ani ai tînăr ca el 

S* 
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nu rămîne, ca la contemporanul său Hobbes, mai mult sau mai 
puţin sterilă, ci îl conduce la aritmetica politică, prima formă 
sub care economia politică se separă ca o ştiinţă de sine stă
tătoare. Cît priveşte însă valoarea de schimb, el o ia aşa cum 
apare în procesul de schimb al mărfurilor, o ia ca bani, care 
la rîndul lor sînt luaţi ca marfă existentă, ca aur şi argint. 
Prizonier al ideilor sistemului monetar, el consideră că felul 
deosebit de muncă reală prin care se extrage aur şi argint 
constituie munca creatoare de valoare de schimb. In fond el 
socoate că munca în societatea burgheză nu trebuie să pro
ducă valoare de întrebuinţare nemijlocită, ci marfă, o valoare 
de întrebuinţare care, prin înstrăinarea ei în procesul de 
schimb, e capabilă să se înfăţişeze ca aur şi argint, deci ca 
bani, deci ca valoare de schimb, deci ca muncă generală ma
terializată. Exemplul său arată de altfel foarte limpede că 
recunoaşterea muncii ca sursă a avuţiei materiale nu exclude 

(vezi MacCulloch. „The Litterature of Politica! Economy, a classified 
catalogue". Londra, 1845, pag. 102) , Petty îşi dă seama că este fondatorul 
unei ştiinţe noi. Metoda sa, spune el, „nu este cea tradiţională". ln loc 
să înşire termeni comparativi şi superlativi şi argumente speculative, el 
s-a hotărît să folosească terms of number, weight or measure [limbajul 
cifrelor, l greutăţilor şi măsurilor] , să recurgă exclusiv la argumente 
bazate pe experienţa simţurilor şi să ia în considerare numai cauze as 
have visible foundatior.s in nature [care au temeiuri vizibile în natură] . 
El lasă altora cercetarea cauzelor care depind de mutable minds, opi
nlons, appetites and passions of particular men [aptitudinile intelectuale, 
opiniile, poftele şi pasiunile schimbătoare ale indivizilor] („Politica} Arith
metic etc." Londra, 1699. Preface) . Cutezanţa sa genială se vădeşte, de 
exemplu, în propunerea ca toţi locuitorii Irlandei şi ai regiunii muntoase 
a Scoţiei să fie mutaţi, împreună cu toate bunurile lor mobile, în partea 
disponibilă a Marii Britanii. Prin aceasta s-ar economisi timp de muncă, 
forţa productivă a muncii ar spori, iar „regele şi supuşii săi ar deven. 
mai bogaţi şi mai puternici" (op. cit., cap. 4) . Sau, de pildă, în capitolul 
din „Politica! Arithmetic" în care, pe vremea cînd Olanda mai juca încă 
un rol predominant a naţiune comercială, iar Franţa părea că este pe 
cale de a deveni o putere comercială dominantă, el demonstrează că 
Anglia este menită să cucerească piaţa mondială, „that the king of n
gland's subjects have stock competent and convenient to drive the trade 
of the whole commercial world" [„că supuşii regelui Angliei au mijloace 
suficiente şi potrivite pentru a-şi desfăşura activitatea în întreaga lume 
comercială") (op. cit., cap. 10) ,  „that the impediments of England's great
ness are but contingent and removable" [„că piedicile care stau în calea 
măreţiei Angliei sînt întîmplătoare şi pot fi înlăturate") , pag. 247 şi um. 
Un umor origir,al străbate toate scrierile sale. Aşa, de pildă, arată el 
că cucerirea pieţei mondiale de către Olanda, care pe vremea aceea 
reprezenta pentru economiştii englezi o ţară model, la fel cum azi Anglia 
reprezintă o ţară model pentru economiştii de pe continent, s-a produs 
pe cale naturală, „without such angelica! wits and judgments, s some 
attribute to the Hollanders• [„fără acea inteligenţă şi chibzuinţă divină 
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cîtuşi de puţin neînţelegerea formei sociale determinate în 
care munca este sursa valorii de schimb. 

La rîndul său, Boisguillebert reduce - dacă nu în mod 
conştient, în orice caz reduce în fapt - valoarea de schimb 
a mărfii la timpul de muncă, determinînd „adevărata valoare" 
(la juste valeur) prin proporţia justă în care timpul de muncă 
al indivizilor se repartizează între diferitele ramuri de pro
ducţie, şi prezintă concurenţa liberă ca fiind procesul social 
care creează această proporţie justă. In acelaşi timp însă şi în 
opoziţie cu Petty, el luptă cu fanatism împotriva banilor, care, 
după părerea sa, tulbură prin interpunerea lor echilibrul na
tural al schimbului de mărfuri sau armonia lui şi, asemenea 
unui Moloh fantastic, cer să li se jertfească toată avuţia natu
rală. Dacă, pe de o parte, această polemică împotriva banilor 
este legată de anumite împrejurări istorice, întrucît Boisquille
bert atacă oarba şi ruinătoarea lăcomie de aur a curţii lui 
Ludovic al XIV-lea, a intendenţilor generali ai finanţelor şi 

pe care unii o atribuie olandezilor"] (op. cit., pag. 17-176) . El apără 
libertatea conştiinţei ca fiind o condiţie a comerţului, „pentru că săracii 
sînt harnici şi consideră munca şi sîrguinţa ca pe o datorie faţă de 
dumnezeu, atîta timp cit li se îngăduie să creadă că, avînd mai puţină 
bogăţie, ei au mai mult spirit şi mai multă pricepere în cele divine, pe 
care ei le cm:sideră ca aparţinînd exclusiv săracilor". De aceea comerţul 
nu este „legat de vreo religie oarecare, ci mai curînd de partea etero
doxă a populaţiei (op. cit., pag. 18-186) . El preconizează instituirea unui 
impozit public în favoarea pungaşilor, pentru că e mai bine pentru public 
să ,plătească de bunăvoie un impozit în folosul pungaşilor decît să se 
lase impus de ei (op. cit., pag. 1 99). In schimb, el condamnă impozitele 
care fac ca avuţia să treacă din mîinile populaţiei active în miinile 
acelora care „nu fac decît să mănînce, să bea, să cînte, să joace, să dan
seze şi să se ocupe de metafizică". Scrierile lui Petty au devenit aproape 
nişte rarităţi bibliografice şi există numai risipite în ediţii vechi şi proaste, 
ceea ce este cu atît mai surprinzător cu cit William Petty nu este numai 
părintele economiei politice engleze, ci totodată şi strămoşul lui Henry 
Petty, alias marchiz de Lansdow:e, acest Nestor al whigilor englezi. De 
altfel e greu de presupus că familia Lansdowne ar putea publica o ediţie 
completă a operelor lui Petty fără a pune în fruntea ei o biografie a 
acestuia ; or, în acest caz, ca întotdeauna cînd este vorba de originea 
celor mai multe familii de vază din tabăra whigilor, e valabil principiul : 
the less said of them the better [cu cit se vorbeşte mai puţin de ei, cu 
atît mai bine]. Cugetător plin de cutezanţă, dar extrem de frivol chirurg 
militar, la fel de înclinat să jefuiască Irlar,da sub egida lui Cromwell ca 
şi să cerşească de la Carol al II-iea titlul de baronet pentru acest jaf, 
el nu este o figură de strămoş care să-ţi convină s-o expui în public. 
In afară de aceasta, în majoritatea scrierilor pe care le-a publicat în 
timpul vieţii sale, Petty caută să demonstreze că epoca de înflorire a 
Angliei coincide cu domnia lui Carol al II-lea, ceea ce constituie o idee 
eretică pentru nişte profitori ereditari ai „glorioasei revoluţii" 1s. 
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a nobilimii *, în timp ce Petty laudă lăcomia de aur, văzînd în 
ea un stimulent puternic care determină un popor să por
nească pe calea dezvoltării industriale şi a cuceririi pieţei 
mondiale, în acelaşi timp aici iese la iveală opoziţia princi
pială mai profundă, care se repetă ca contrast permanent, din
tre economia politică autentic engleză şi cea autentic fran
ceză **. Boisguillebert vede de fapt numai conţinutul material 
al avuţiei, valoarea de întrebuinţare, consumul ***, şi consi
deră forma burgheză a muncii, producţia de valori de între
buinţare ca mărfuri şi procesul de schimb al mărfurilor, ca 
fomă socială naturală în care munca individuală atinge 
scopul arătat. De aceea, acolo unde el se loveşte de particu
laritatea specifică a avuţiei burgheze, ca, de pildă, la bani, el 
crede că este vorba de intervenţia unor elemente străine uzur
patoare şi, ridicîndu-se împotriva muncii burgheze sub o formă 
a ei, o idealizează totodată, într-o manieră utopică, sub cealaltă 
formă ****. Boisguillebert ne oferă un exemplu de felul cum 
timpul de muncă poate fi considerat ca măsură a mărimii va
lorii mărfurilor, cu toate că munca materializată în valoarea 
de schimb a mărfurilor şi măsurată cu ajutorul timpului este 
confundată cu activitatea naturală nemijlocită a indivizilor. 

Prima analiză în care valoarea de schimb este redusă în 
mod conştient, aproape trivial de clar, la timpul de muncă 
aparţine unui om din Lumea Nouă, unde relaţiile de produc
ţie burgheze, importate o dată cu purtătorii lor, s-au dez-

• Iri opoziţie cu „magia neagră financiară" a acelei epoci, Boisguille
bert spune : „Ştiinţa financiară nu este decît cunoaşterea aprofundată 
a intereselor agriculturii şi ale comerţului". „Le detail de la Fance". 
1697. Apărută sub îngrijirea lui Eugene Daire în „Economistes financiers 
du XVIII siecle". Paris, 1843, voi. I,  pag. 241 .  

** Dar nu economia politică romanică, căci italienii din ambele şcoli, 
atît cea riapolitană cit şi cea mianeză, reeditează opoziţia dintre economia 
politică engleză şi cea franceză, în timp ce spaniolii din epoca anterioară 
fie că sînt pur şi simplu mercantilişti sau mercantilişti modifioaţi, ca 
Uztariz, fie că, asmenea lui JoveLlanos (vezi lucrarea sa Obras. Bar
celona, 183-1840) , se menţin împreună cu Adam Smith pe linia de 
mijloc. 

*** „Adevărata avuţie„. constă în a te bucura pe deplin nu r.umai 
de obiectele de strictă necesitate, ci şi de toate prisosinţele şi de tot ce 
poate procura o plăcere simţurilor". Boisguillebert, „Dissertation sur la 
nature de la richesse etc.", l.c., pag. 403, Dar în timp ce Petty era un 
aventurier frivol, lipsit de caracter şi pornit pe jaf, Boisguillebert, deşi 
a fost unul dintre intendenţii lui Ludovic al XIVlea, a luat atitudine în 
favoarea claselor asuprite, dind dovadă de multă ir1teligenţă şi de un 
mare curaj în apăarea lor. 

**** Socialismul francez în forma preconizată de Proudhon suferă de 
aceeaşi boală ..aţională ereditară. 
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voltat cu repeziciune pe un teren pe care lipsa unei tradiţii 
istorice se compensa printr-un prisos de humus. Acest om 
este Benjamin Franklin, care, în prima sa lucrare de tinereţe, 
scrisă în 1729 şi tipărită în 1731 ,  a formulat legea fundamen
tală a economiei politice moderne *. El declară că trebuie 
căutată o altă măsură a valorilor decît metalele nobile. 
Această măsură este munca. 

„Prin muncă putem măsra tot atît de bine valoarea argintului ca 
şi aceea a oricărui alt lucru. Să presupunem, de exemplu, că un om 
produce griu, în timp ce un altul extrage argint şi îl rafinează. La 
sfîrşitul anului sau al unei alte perioade de timp determinate, produsul 
finit griu şi produsul finit argint reprezintă fiecare preţul natural al 
celuilalt, şi dacă s-au produs 20 de busheli de griu şi 20 de ur.cii de 
argint, o uncie de argint valorează o cantitate de muncă egală cu cea 
cheltuită pntru producerea unui bushel de griu. Dacă însă, în urma 
descoperirii unor mine mai apropiate, mai uşor accesibile şi mai bogate, 
un om poate produce acum 40 de uncii de argint cu aceeaşi uşurinţă 
cu care producea înainte 20, în timp ce producerea a 20 de busheli de 
griu necesită aceeaşi cantitate de mr1că ca şi înainte, 2 uncii de argint 
nu vor valora mai mult dedt aceeaşi muncă care s-a cheltuit pentru 
producerea unui bushel de griu, iar bushelul care valora înainte 1 uncie 
va valora acm, caeteris paribus "*, 2 ur.cii de argint. De aceea avuţia 
unei ţări poate fi apreciată după cantitatea de muncă pe care locuitorii 
ei sînt în stare s-o cumpere" '***. 

La Franklin, timpul de muncă apare din capul locului sub 
aspectul economiceşte unilateral de măsură a valorilor. Trans
formarea produselor reale în valori de schimb este la el de 
la sine înţeleasă, şi de aceea este vorba numai de găsirea unei 
măsuri a mărimii valorii lor. 

„Intrucît comerţul - spune el - nu este ir: genere altceva decît 
schimbul de muncă pe muncă, valoarea tuturor lucrurilor se evaluează 
cel mai just prin muncă" ••••. 

Dacă în locul cuvîntului „muncă u punem aici muncă reală, 
iese îndată la iveală confuzia care se face între munca sub o 
formă şi munca sub cealaltă formă. Deoarece comerţul constă 
în schimbul ce se face, de exemplu, între munca cizmarului, 

* Franklin, B. The Works of etc., ed. by J. Sparks, voi. II. Boston, 
1836 : „A modest inquiry into the nature and necessity of a paper 
currency". 

** - celelalte condiţii rămînînd neschimbate. - Nota trad. 
*** Op. cit., pag. 265 : „Thus the riches of a country are to be valued 

by the quantity of labour its inhabitants are able to purchase'', 
**** „Trade n general being nothing else but the exchange of labour 

for labour, the value of all things s, as I have said before, most justly 
measured by labour", op. cit., pag. 267, 
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aceea a minerului, a torcătorului, a pictorului etc., nu este 
oare evident că valoarea cizmelor se evaluează cel mai just în 
munca pictorului ? Franklin susţinea contrariul, şi anume că 
valoarea cizmelor, a produselor miniere, a firelor toarse, a 
picturilor etc. este determinată de munca abstractă, care nu 
posedă nici o calitate specială şi de aceea poate fi măsurată 
numai sub raport cantitativ *. Deoarece însă noţiunea de 
muncă cuprinsă în valoarea de schimb el nu o dezvoltă ca 
muncă socială abstract-generală care rezultă din înstrăinarea 
omnilaterală a muncilor individuale, în mod necesar el nu 
înţelege că banii reprezintă forma nemijlocită de existenţă a 
acestei munci înstrăinate. De aceea între bani şi munca crea
toare de valori de schimb nu există la el nici un fel de le
gătură lăuntrică ; în concepţia sa, banii sînt mai curînd un 
instrument introdus din afară în procesul de schimb din con
siderente de comoditate tehnică **. Analiza valorii de schimb 
făcută de Franklin a rămas fără influenţă directă asupra evo
luţiei generale a ştiinţei, deoarece el nu s-a ocupat decît de 
unele probleme ale economiei politice în legătură cu chestiuni 
practice determinate. 

Opoziţia dintre munca utilă reală şi munca creatoare de 
valoare de schimb a frămîntat Europa în cursul secolului al 
XVIII-lea sub forma următoarei probleme : care fel deosebit 
de muncă reală constituie sursa avuţiei burgheze 1 Prin 
aceasta se presupunea că nu orice muncă ce se realizează în 
valori de întrebuinţare sau furnizează produse este, implici!, 
direct creatoare de avuţie. Pentru fiziocraţi însă, ca şi pentru 
adversarii lor, problema aprig controversată nu era aceea de 
a şti care muncă creează valoare, ci care creează plusvaloare. 
De aceea ei au examinat această problemă într-o formă com
plicată, înainte de a o fi soluţionat sub forma ei elementară ; 
la fel cum dezvoltarea istorică a tuturor ştiinţelor duce la 
punctele lor de plecare reale abia după ce parcurge nenumă
rate căi întortocheate, care se întretaie reciproc. Spre deose
bire de alţi arhitecţi, ştiinţa nu se limitează numai să zugră
vească castele aeriene, ci şi zideşte unele etaje locuibile ale 
edificiului înainte de a-i pune temelia. Fără a ne opri aici 
îndelung asupra fiziocraţilor şi trecînd peste o serie întreagă 
de economişti italieni care, în formulări mai mult sau mai 

* L. c. : „Remarks and facts relative to the American p aper money•, 
1764. 

** Vezi „Papers on American politics ". „Remarks and facts relativ
to the Americaii paper money", 1764 (op. cit.) . 
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puţin reuşite, se apropie de analiza justă a mărfii *, trecem 
acum la examinarea ideilor lui sir James Steuart, primul au
tor britanic care a elaborat sistemul complet al economiei 
politice burgheze **. Aşa cum la el categoriile abstracte ale 
economiei politice se află încă în procesul separării de con
ţinutul lor material şi de aceea apar fluctuante şi oscilante, 
tot aşa stau lucrurile la el şi cu categoria valoare de schimb. 
Intr-un loc el determină valoarea reală (what a workman can 
perform in a day * * *) prin timpul de muncă, dar alături figu
rează în mod confuz salariul şi materia primă ****. Intr-alt loc, 
lupta sa cu conţinutul material iese la iveală într-un mod şi 
mai izbitor. Materialul natural cuprins într-o marfă, de exemplu 
argintul dintr-o împletitură de argint, este numit de el valoa
rea intrinsecă (intrinsic worth) a mărfii, pe cînd timpul de 
muncă cuprins în ea este numit valoarea ei de întrebuinJare 
(useful value) . 

„Prima - spune el - este în sine ceva real... Valoarea de între
buinţare, dimpotrivă, trebuie evaluată după mnca care a fost cheltuită 
pentru producerea ei. Munca folosită pentru transfomarea materialului 
reprezintă o parte din timpul unui om etc.• **'*** 

Ceea ce îl deosebeşte pe Steuart de predecesorii şi succe
sorii săi este faptul că el face o distincţie netă între munca 
specific socială care apare în valoarea de schimb şi munca 
reală care creează valori de întrebuinţare. Munca, spune el, 
care prin înstrăinarea ei (alienation) creează un echivalent 
general (universal equivalent) eu o numesc industrie. In con
cepţia sa, munca-industrie se deosebeşte nu numai de munca 
reală, ci şi de alte forme sociale de muncă. Această muncă 
este pentru el forma burgheză de muncă în opoziţie cu for
mele ei antice şi medievale. In mod special îl interesează pe 

* Vezi, d e  pildă, Galiani. „Della Moneta"", voi. III, î n  „Scrittori clas
sici italiani di economia politica"" (ed. Custodi) . Parte modena, Milano, 
1803 : „Osteneala [la fatia) - spune el - este singura care dă valoare 
unui lucru" ", pag. 74. Desemnarea muncii prin cuvin tul fatica este carac
teristică meridionalilor. 

** Lucrarea lui Steuart „An inquiry ir1to the principles of politica} 
economy, being an essay on the scince of domestic policy in free na· 
tions'" a apărut pentu prima oară în 1767, în două volume in·cvarto, 
la Londra, u 10 ani înaintea lucrării „Wealth of .·ations' "  a lui Adam 
Smith. Citez după ediţia din Dublin, apărută în 1770. 

**'* - ceea ce un lucrător poate să producă într-o zi. - Nota trad. 
**'** Steuart, op. cit., voi. I, pag. 181-183. 

**'*** Steuart, op. cit., voi. I, pag. 361-362 : „represents a portion of 
a man"s time"". 
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el deosebirea dintre munca burgheză şi cea feudală ; pe 
aceasta din urmă el a avut priiejul s-o observe în faza decli
nului ei atît în Scoţia propriu-zisă cît şi în cursul lungilor 
sale călătorii pe continent. Steuart, bineînţeles, ştia foarte 
�ine că şi în epocile premergătoare celei burgheze produsul 
la formă de marfă, iar marfa ia formă de bani, dar el de
monstrează amănunţit că marfa ca formă elementară de bază 
a avuţiei şi înstrăinarea ca formă dominantă de însuşire 
aparţin numai perioadei burgheze a producţiei şi că deci 
caracterul muncii creatoare de valoare de schimb este spe
cific burghez *. 

După ce diferitele forme de muncă reală - agricultura, 
manufactura, navigaţia, comerţul etc. - au fost declarate 
pe rînd ca fiind adevăratele surse ale avuţiei, Adam Smith 
a proclamat munca în genere, - şi anume munca în totali
tatea ei socială, privită ca diviziune a muncii, - drept sin
gura sursă a avuţiei materiale, sau a valorilor de întrnbuin
ţare. In timp ce aici el pierde cu totul din vedere elementul 
natural, acesta din urmă îl urmăreşte pe el în sfera avuţiei 
pur sociale, în sfera valorii de schimb . Adam, ce-i drept, 
determină valoarea mărfii prin timpul de muncă cuprins în 
ea, dar după aceea declară din nou că această determinare 
a valorii este valabilă pentru timpurile dinaintea lui Adam. 
Cu alte cuvinte, ceea ce îi apare just din punctul de vedere 
al mărfii simple devine pentru el neclar de îndată ce locul 
ei a fost luat de forme superioare, mai complicate, cum sînt : 
capitalul, munca salariată, renta funciară etc. Acest lucru el 
îl exprimă în termeni din care rezultă că măsurarea valorii 
mărfurilor prin timpul de muncă cuprins în ele avea loc în 
the paradise lost ** al burgheziei, unde oamenii încă nu stă
teau faţă în faţă în calitate de capitalişti, muncitori sala
riaţi, proprietari funciari, arendaşi, cămătari etc. ,  ci numai 
ca simpli producători de mărfuri şi ca persoane care fac 
schimb de mărfuri. El confundă mereu determinarea valorii 
mărfurilor prin timpul de muncă cuprins în ele cu determi-

* De aceea, vorbind despre agricultura patriarhală, are are ca scop 
nemijlocit producerea de valori de întrebuinţare pentru stăpînul pămîn
tului, el o califică drept un „abuz", ce-i drept nu în Sparta, la Roma 
sau chiar la Atena, ci ir: ţările industriaIe din secolul al XVIII-lea. 
Această „abusive agriculture" [„agricultură abuzivă") nu este „trade" 
[„o activitate productivă"] , ci „un simplu mijloc de existenţă". Aşa cm 
agricultura burgheză elimină din sat gurile de prisos, tot aşa manufactura 
burgheză elimină din fabrică braţele de prisos. 

** - paradisul pierdut. - Nota trad. 
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narea valorii lor prin valoarea muncii, dă dovadă de incon
secvenţă în analiza detaliată şi greşeşte luînd drept egalizare 
subiectivă a muncilor individuale egalitatea obiectivă pe care 
procesul social o stabileşte forţat între muncile inegale '. 
Trecerea de la munca reală la munca creatoare de valoare 
de schimb, adică la munca burgheză sub forma ei de bază, 
el încearcă s-o realizeze prin intermediul diviziunii muncii. 
Dar pe cit e de adevărat că schimbul privat presupune divi
ziunea muncii, pe atît de fals e că diviziunea muncii presu
pune schimbul privat. La peruvieni, de exemplu, diviziunea 
muncii era extrem de dezvoltată, cu toate că la ei nu a existat 
nici un schimb privat, nici un schimb de produse sub formă 
de mărfuri. 

In opoziţie :U Adam Smith, David Ricardo a elaborat 
determinarea riguroasă a valorii mărfii prin timpul de muncă 
şi a arătat că această lege guvernează şi relaţiile de pro
ducţie burgheze, care în aparenţă o contrazic cel mai mult. 
Cercetările lui Ricardo se limitează exclusiv la mărimea 
valorii, dar în legătură cu aceasta el intuieşte, cel puţin, că 
acţiunea acestei legi depinde de premise istorice determinate. 
El spune, într-adevăr, că determinarea mărimii valorii prin 
timpul de muncă e valabilă numai pentru mărfurile 

„a căror cantitate poate fi sporită după plac cu ajutorul industriei 
şi a căror producţie e dominată de o concurenţă nelimitată" *•. 

In realitate, aceasta nu înseamnă decît că dezvoltarea 
deplină a legii valorii presupune o societate în care există 
marea producţie industrială şi în care acţionează libera con
curenţă, adică presupune societatea burgheză modernă. In 
rest, Ricardo vede în forma burgheză de muncă forma natu
rală veşnică a muncii sociale. Ca posesori de mărfuri, pesca
rul primitiv şi vînătorul primitiv sînt puşi de Ricardo să 

* Aşa, d e  pildă, Adam Smith spune : „cantităţi egale de muncă 
trebuie să aibă întotdeauna şi pretutindeni o valoare egală pentru cel 
care munceşte. In starea sa normală de săr:ătate, forţă şi activitate şi 
cu gradul mijlociu de îndemînare pe care o posedă, el trebuie să 
sacrifice totdeana aceeaşi parte din odihna, libertatea şi fericirea sa. 
Oricare ar i deci cantitatea de mărfuri pe are o primeşte ca răsplată 
pentru munca sa, preţul pe care îl plăteşte este întotdeauna acelaşi. 
Ce-i drept, cu acest preţ se poate cumpăra cînd o cantitate mai mare, 
cînd una ai mică din aceste mărfuri, dar numai fiindcă se schimbă 
valoarea lor şi .u valoarea muncii care le cumpără. Prin urmare, numai 
munca nu-şi schimbă niciodată propria ei valoare. Ea este, aşadar, preţul 
real al mărfurilor" etc. 

•• Ricardo, David. „On the principles of politica! economy and taxa
tion", 3. edition. Lor1dra, 1821, pag, 3. 
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schimbe de la început peştele şi vînatul proporţional cu 
timpul de muncă materializat în aceste valori de schimb. ln 
acelaşi timp el comite un anacronism, presupunînd că, la 
evaluarea uneltelor lor de muncă, pescarul primitiv şi vînă
torul primitiv consultă tabelele de anuităţi care erau în 
vigoare în 1817  la bursa din Londra. „Paralelogramele d-lui 
Owen" 19 par să fie singura formă de societate pe care o 
cunoştea în afară de cea burgheză. Deşi limitat de acest ori
zont burghez, Ricardo analizează economia burgheză - care 
în adîncurile ei arată cu totul altfel decît pare la suprafaţă 
- cu o asemenea putere de pătrundere teoretică, încît lordul 
Brougham a putut spune despre el : 

„D-l Ricardo p are a fi căzut din altă planetă", 

într-o polemică directă cu Ricardo, Sismondi a subliniat 
caracterul specific social al muncii creatoare de valoare de 
schimb *, arătînd totodată că „trăsătura caracteristică a pro
gresului nostru economic" constă în faptul că mărimea valorii 
se reduce la timpul de muncă necesar, la 

„raportul dintre nevoia întregii societăţi şi  cantitatea de muncă sufi
cientă pentru a satisface această nevoie" **. 

Sismondi nu mai împărtăşeşte ideea lui Boisguillebert că 
banii denaturează munca creatoare de valoare de schimb, dar 
el atacă marele capital industrial, aşa cum Boisguillebert 
atacă banii. Dacă în persoana lui Ricardo economia politică 
trage implacabil ultimele consecinţe şi prin aceasta ajunge 
la încheiere, Sismondi completează această încheiere prin 
faptul că reprezintă în propria sa persoană îndoielile econo
miei politice. 

Deoarece Ricardo, ca unul care a desăvîrşit economia poli
tică clasică, a formulat şi a dezvoltat în modul cel mai con
secvent determinarea valorii de schimb prin timpul de muncă, 
e firesc ca polemica economiştilor să se îndrepte împotriva 
lui. Dacă degajăm această polemică de forma ei de cele mai 
multe ori stupidă ***, ea se reduce la următoarele puncte : 

• Sismondi. „Etudes sur I' economie politique" ,  t. 2, pag, 162. Bru
xelles, 1838 : „Comerţul a redus orice lucru la opoziţia dintre valoarea 
de întrebuinţare şi valoarea de schimb" etc. 

•'• Sismondi, op. cit., pag. 1 6-166 şi urm. 
••• In forma ei cea mai stupidă, această polemică apare în adnotările 

lui J.-B. Say la traducerea franceză a lui Ricardo, făcută de Co.stancio ; 
în foma cea mai pretenţioasă şi mai pedantă, în cartea recent apărută 
a d-lui Macleod : „Theory of Exchange" 20, Londra, 188. 
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n primul rînd : Munca însăşi are valoare de schimb şi 
diferitele feluri de muncă au valori de schimb diferite. A 
face din valoarea de schimb măsura valorii de schimb în
seamnă a crea un cerc vicios, deoarece valoarea de schimb 
care serveşte ca măsură trebuie, la rîndul ei, să fie măsu
rată. Această obiecţie se reduce la următoarea problemă : 
timpul de muncă ca măsură imanentă a valorii de schimb 
fiind dat, trebuie dezvoltat pe această bază salariul. Teoria 
muncii salariate ne di răspunsul. 

ln al doilea rînd : Dacă valoarea de schimb a unui pro
dus este egală cu timpul de muncă cuprins în el, valoarea 
de schimb a unei zile de muncă este egală cu produsul 
acesteia din urmă. Cu alte cuvinte, salariul trebuie să fie 
egal cu produsul muncii *. Or, în realitate lucrurile stau 
invers. Ergo **, această obiecţie se reduce la următoarea pro
blemă : cum se explică faptul că producţia pe baza valorii 
de schimb determinate exclusiv prin timpul de muncă duce 
la rezultatul că valoarea de schimb a muncii e mai mică decît 
valoarea de schimb a produsului ei ? Această problemă o 
rezolvăm în cadrul analizei capitalului. 

ln al treilea rînd : Preţul de piaţă al mărfurilor scade sub 
sau creşte peste valoarea lor de schimb o dată cu schimbarea 
raportului dintre cerere şi ofertă. De aceea valoarea de schimb 
a mărfurilor este determinată de raportul dintre cerere şi 
ofertă şi nu de timpul de muncă cuprins în aceste mărfuri. 
In realitate, această concluzie stranie nu face decît să pună 
problema în ce mod se dezvoltă pe baza valorii de schimb 
un preţ pe piaţă diferit de aceasta, sau, mai bine zis, în ce 
mod legea valorii de schimb se realizează numai în propriul 

* Această obiecţie, formulată de economiştii burghezi împotriva lui 
Ricardo, a fost adoptată mai tîrziu de socialişti. Admiţînd justeţea teo
retică a formulei, ei acuzau practica de a fi în contradicţie cu teona 
şi cereau societăţii burgheze să tragă în practică pretinsele consecinţe 
ale principiului ei teoretic. ln orice caz, în felul acesta au întors socia
liştii englezi formula ricardiană a valorii de schimb împotriva economiei 
politice. D-lui Proudhon i-a rămas nu numai să proclame principiul de 
bază al vechii societăţi ca fiind principiul nei noi societăţi, ci să se 
şi proclame totodată creatorul formulei în care Ricardo a rezumat rezul
tatul total al economiei politice clasice engleze. S-a demonstrat că pînă 
şi interpretarea utopistă a formulei lui Ricardo dispăruse de mult în 
Anglia cînd de partea cealaltă a canalului a „descoperit-o"' d-l Proudhon 
(comp. lucrarea mea „Misere de la Philosophie etc."' Paris, 141, para
graful referitor la la valeur costituee [valoarea co..stituită]) .  

" * - Prin urmare. - Nota trad. 
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său contrariu. Această problemă este rezolvată în teoria con
curenţei. 

ln al patrulea rînd : Ultima contradicţie şi, după cîte se 
pare, cea mai flagrantă, deşi nu e prezentată, ca de obicei, 
sub forma unor exemple ciudate : dacă valoarea de schimb 
nu este altceva decît timpul de muncă cuprins într-o marfă, 
cum pot poseda valoare de schimb mărfuri care nu conţin 
nici un fel de muncă, sau, cu alte cuvinte, de unde provine 
valoarea de schimb a ceea ce este creat exclusiv de forţe 
naturale ? Această problemă este rezolvată în teoria ren tei 
funciare. 
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C a p i t o l u l  a l  d o i l e a  

Banii, sau circulaţia simplă 

In cadrul dezbaterilor parlamentare în legătură cu legile 
bancare ale lui sir Robert Peel din 1844 şi 1845 21, Gladstone 
a remarcat că nici dragostea n-a zăpăcit atîţia oameni cîţi 
au zăpăcit speculaţiile asupra naturii banilor. El vorbea 
despre englezi şi se adresa unor englezi. Dimpotrivă, olan
dezii, aceşti oameni care, contrar îndoielilor lui Petty, au 
posedat dintotdeauna „o inteligenţă divină" în speculaţii cu 
banii, nu şi-au pierdut niciodată acest dar în speculaţiile asu
pra banilor. 

Principala dificultate în analiza banilor a fost învinsă de 
îndată ce s-a înţeles că ei îşi au originea în marfa însăşi. 
Pornind de la această premisă, nu ne mai rămîne decît să 
înţelegem în forma lor pură determinările de formă specifice, 
inerente b anilor, ceea ce este întrucîtva îngreuiat de faptul 
că toate relaţiile burgheze apar aurite sau argintate, ca relaţii 
băneşti, şi deci forma bani pare să posede un conţinut infinit 
de variat, care în realitate îi este străin. 

In cercetarea care urmează trebuie reţinut faptul că este 
vorba numai de formele de bani care rezultă direct din schim
bul de mărfuri şi nu de formele de bani care aparţin unei 
trepte mai înalte a procesului de producţie, cum sînt, de 
exemplu, banii de credit. Pentru simplificare se presupune că 
peste tot marfa-bani o constituie aurul. 

1 .  Măsură a valorilor 

Primul proces al circulaţiei este, ca să zicem aşa, un 
proces pregătitor teoretic în vederea circulaţiei reale. Măr
furile care există ca valori de întrebuinţare îşi creează mai 
întîi forma sub care ele se manifestă una faţă de alta în 
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mod ideal ca valori de schimb, ca cantităţi determinate de 
timp de muncă general materializat. Primul act necesar al 
acestui proces constă, după cum am văzut, în aceea că măr
furile exclud din mijlocul lor o marfă specifică, să zicem 
aurul, ca materializare nemijlocită a timpului de muncă ge
neral sau ca echivalent general. Să ne întoarcem o clină la 
forma în care mărfurile transformă aurul în bani : 

1 tonă de fier = 2 uncii de aur 
1 cuarter de griu = 1 uncie de aur 
1 chintal de cafea Mocca = 1;, uncie de am 
1 chintal de potasă = 1/2 uncie de aur 
1 tonă de lemn brazilian = 11/2 uncie de aur 
Y marfă = X uncii de aur. 

In această serie de egalităţi, fierul, griul, cafeaua, potasa 
etc. îşi apar reciproc ca materializări de muncă omogenă, şi 
anume de muncă materializată în aur, în care sînt cu desă
vîrşire şterse toate deosebirile dintre felurile reale de muncă 
reprezentate în valorile de întrebuinţare diferite ale acestor 
mărfuri. Ca valori, ele sînt identice ; ele sînt întruchiparea 
aceleiaşi munci sau aceeaşi întruchipare a muncii, sînt aur. 
Ca materializare omogenă a aceleiaşi munci, ele prezintă o 
singură deosebire, cantitativă, sau apar ca valori de mărime 
diferită, pentru că valorile lor de întrebuinţare cuprind can
tităţi inegale de timp de muncă. Ca asemenea marfuri dife
rite, ele se comportă totodată unele faţă de altele ca mate
rializare a timpului de muncă general, întrucît  faţă de timpul 
de muncă general însuşi ele se comportă ca faţă de o marfă 
exclusă, ca faţă de aur. Acelaşi raport - cu caracter de 
proces - în cadrul căruia ele îşi apar reciproc ca valori de 
schimb reprezintă timpul de muncă cuprins în aur ca timp 
de muncă general, din care o cantitate dată se exprimă în 
diferite cantităţi de fier, griu, cafea etc., într-un cuvînt în 
valorile de întrebuinţare ale tuturor mărfurilor, sau se des
făşoară în mod nemijlocit în seria nesfîrşită a echivalentelor
marfă. In timp ce mărfurile îşi exprimă omnilateral valorile 
lor de schimb în aur, aurul îşi exprimă nemijlocit valoarea 
sa de schimb în toate mărfurile. In timp ce mărfurile îşi dau 
lor înseşi forma de valoare de schimb în raportul lor reci
proc, ele dau aurului forma de echivalent general, sau forma 
bani. 

Deoarece toate mărfurile îşi măsoară valorile lor de 
schimb în aur potrivit unui raport în care o cantitate deter-



Contribuţii la critica economiei politice. - Cap. II. Banii... 55 

minată de aur şi o cantitate determinată de marfă conţin 
aceeaşi cantitate de timp de muncă, aurul devine măsură a 
valorilor ; şi, la început, numai în virtutea acestei deter
minări ca măsură a valorilor, în care calitate el îşi măsoară 
propria sa valoare în mod nemijlocit în toate echivalentele
marfă existente, aurul devine echivalent general, sau bani. 
Pe de altă parte, valoarea de schimb a tuturor mărfurilor 
se exprimă acum în aur. In această exprimare trebuie să 
deosebim un moment calitativ şi unul cantitativ. Valoarea 
de schimb a mărfii există ca materializare a unuia şi ace
luiaşi timp de muncă omogen ; mărimea valorii mărfii este 
reprezentată în întregime, deoarece în acelaşi raport în care 
mărfurile sînt echivalate cu aurul ele sînt echivalate şi 
între ele. Pe de o parte apare aici caracterul general al 
timpului de muncă cuprins în ele, iar pe de altă parte can
titatea acestui timp de muncă în echivalentul lor aur. Valoa
rea de schimb a mărfurilor, exprimată astfel ca echivalenţă 
generală şi totodată ca grad al acestei echivalenţe într-o 
marfă specifică sau într-o singură egalitate a mărfurilor cu 
o marfă specifică, este preţul. Preţul este forma transformată 
în care valoarea de schimb a mărfurilor apare în procesul 
de circulaţie. 

Prin urmare, în cadrul aceluiaşi proces prin care mărfu
rile îşi exprimă valorile ca preţuri în aur, ele reprezintă 
aurul ca măsură a valorilor, deci ca b ani. Dacă mărfurile 
şi-ar măsura în mod general valorile în argint, griu sau 
aramă şi, în consecinţă, le-ar exprima ca preţuri în argint, 
grîu sau aramă, argintul, griul sau arama ar deveni măsura 
valorilor şi prin aceasta echivalent general. Pentru a apărea 
în circulaţie ca preţuri, mărfurile trebuie să fie, înainte de 
a intra în circulaţie, valori de schimb. Aurul devine măsură 
a valorii numai pentru că toate mărfurile îşi evaluează în 
el valoarea lor de schimb. Caracterul omnilateral al acestui 
raport aflat în stare de proces, singurul raport din care rezultă 
caracterul aurului ca măsură a valorii, presupune însă că 
fiecare marfă se măsoară în aur potrivit cu timpul de muncă 
cuprins în ele amîndouă, că, prin urmare, adevărata măsură 
a mărfii şi aurului este însăşi munca, sau că printr-un troc 
nemijlocit marfa şi aurul sînt echivalate între ele ca valori 
de schimb. In ce mod decurge în practică această echivalare 
este o chestiune care nu poate fi cercetată în sfera circula
ţiei simple. Un lucru este însă evident : în ţările producă· 
toare de aur şi argint, o anumită cantitate de timp de muncă 

6 
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se întruchipează nemijlocit într-o anumită cantitate de aur 
şi argint, pe cînd în ţările care nu produc nici aur, nici argint 
acelaşi rezultat este atins pe căi ocolite, prin schimbul direct 
sau indirect al mărfurilor ţării respective, adică prin schimbul 
unei părţi determinate din munca mijlocie naţională pe o 
cantitate determinată de timp de muncă, materializat în aur 
şi argint, din ţările care posedă mine. Pentru a putea servi 
ca măsură a valorii, aurul trebuie să fie o valoare suscep
tibilă de variaţie, căci numai ca materializare a timpului de 
muncă poate el să devină un echivalent pentru alte mărfuri ; 
or, o dată cu variaţia forţei productive a muncii reale, acelaşi 
timp de muncă se realizează în cantităţi inegale ale aceloraşi 
valori de întrebuinţare. Ca şi la exprimarea valorii de schimb 
a oricărei mărfi în valoarea de întrebuinţare a unei alte 
mărfi, la evaluarea tuturor mărfurilor în aur se presupune 
doar că în momentul respectiv aurul reprezintă o cantitate 
determinată de timp de muncă. In ceea ce priveşte variaţia 
valorii aurului, este aplicabilă legea valorilor de schimb pe 
care am dezvoltat-o mai sus. Dacă valoarea de schimb a măr
furilor rămîne neschimbată, o urcare generală a preţurilor 
lor în aur e posibilă numai în cazul cînd valoarea de schimb 
a aurului scade. Dacă valoarea de schimb a aurului rămîne 
neschimbată, o urcare generală a preţurilor în aur e posibilă 
numai în cazul cînd valorile de schimb ale tuturor mărfurilor 
cresc. Lucrurile se petrec invers în cazul unei scăderi gene
rale a preţurilor mărfurilor. Dacă valoarea unei uncii de aur 
scade sau creşte pentru că s-a schimbat timpul de muncă 
necesar pentru producerea ei, ea scade sau creşte uniform 
pentru toate celelalte mărfuri ; prin urmare, ea reprezintă, 
ca şi pînă acum, faţă de toate mărfurile timp de muncă de 
o mărime dată. Aceleaşi valori de schimb sînt evaluate acum 
în cantităţi mai mari sau mai mici de aur ca mai înainte, 
dar ele sînt evaluate în raport cu mărimea valorii lor, ceea ce 
înseamnă că valorile lor păstrează acelaşi raport una faţă 
de alta. Raportul 2 : 4 : 8 este acelaşi ca şi 1 : 2 : 4 sau 
4 : 8 : 1 6. Cantitatea diferită de aur în care sînt evaluate valo
rile de schimb atunci cînd valoarea aurului se schimbă împie
dică tot atît de puţin aurul să îndeplinească funcţia de măsură 
a valorilor pe cit de puţin valoarea de 15 ori mai mică a 
argintului în comparaţie cu aurul împiedică înlăturarea auru
lui din această funcţie. Deoarece aurul şi marfa se măsoară 
prin timpul de muncă, iar aurul devine măsură a valorilor 
numai în măsura în care toate mărfurile se măsoară prin el, 
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ideea că banii fac ca mărfurile să fie comparabile nu este 
decît o aparenţă a procesului de circulaţie *. Dimpotrivă, 
numai comparabilitatea mărfurilor ca timp de muncă mate
rializat este aceea care face ca aurul să devină bani. 

Forma reală sub care mărfurile intră în procesul de 
schimb este aceea a valorilor lor de întrebuinţare. Ele tre
buie să devină echivalent general real abia prin înstrăina
rea lor. Stabilirea preţurilor lor nu este decît transformarea 
lor ideală în echivalent general, este o echivalare cu aurul 
care abia urmează să fie realizată. Cum însă în preţurile lor 
mărfurile sînt numai în mod ideal transformate în aur sau 
sînt transformate doar în aur imaginar, şi cum în realitate 
existenţa lor ca bani nu este încă separată de existenţa lor 
reală, aurul s-a transformat deocamdată numai în bani ideali, 
el încă nu este decît măsură a valorilor, şi cantităţi deter
minate de aur funcţionează în realitate deocamdată numai 
ca denumiri pentru cantităţi determinate de timp de muncă. 
Determinarea formei în care aurul se cristalizează ca bani 
depinde în fiecare caz de modul determinat în care măr
furile îşi exprimă unele faţă de altele propria lor valoare 
de schimb. 

Mărfurile stau acum faţă în faţă ca obiecte cu dublă 
existenţă : în mod real ca valori de întrebuinţare, în mod 
ideal ca valori de schimb. Mărfurile reprezintă acum în aşa 
fel unele faţă de altele forma dublă a muncii cuprinse în 
ele, încît munca reală deosebită există în mod real în valoa-

* Aristotel îşi dă seama, de altfel, că valoarea de schimb a mărfurilor 
este o premisă a preţurilor .or : „Este clar că.„ schimbul a existat înainte 
de a fi existat banii, căci nu e nici o deosebire dacă în schimbul unei 
case se i.au cinci perne sau atîţia bani cit valorează cinci perne", Pe de 
altă parte însă, deoarece nmai în preţ mărfurile capătă forma de va
loare de schimb una faţă de alta, Aristotel consideră că ele devin com
parabile ..umai cu ajutorul banilor. „De acea este necesar ca totul să 
aibă preţ, pentru că numai astfel va exista totdeauna schimbul, deci şi 
societatea. Intr-adevăr, banii ca măsură fac oa toate obiectele să fie co
mensurabile şi după aceasta ele sînt echivalate între ele. Căci dacă n-ar 
exista schimbul n-ar exista nici societatea, dacă nu ar exista echivalarea 
nu ar exista schimbul şi dacă nu ar exista oomparabilitatea nu ar exista 
echivalarea", Aristotel nu-şi ascunde faptul că aceste obiecte diferite, 
măsu1ate cu ajutorul banilor, reprezintă mărimi absolut incomparabile. 
Ceea ce caută el este ur.itatea mărfurilor a valori de schimb, pe care el, 
ca grec din antichitate, nu putea s-o găsească. El ise din acest impas 
presupunînd că obiecte care în sine sînt incomparabile devin compara
bile cu ajutorul banilor, în măsura în care acest lucru e necsar pentru 
trebunţele practice : „In fond este imposibil ca obiecte atît de diferite 
să fie comparabile ; totuşi, acest lucru se face pentru r1evoile practice" 
(Aristotel. „Ethica Nicomachea " ,  L. 5., C, 8, edit. Bekkeri, Oxonii 13). 

6* 
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rea lor de întrebuinţare, pe cînd timpul de muncă abstract 
general capătă în preţul lor o existenţă imaginara, m care 
ele sînt o materializare omogenă şi numai cantitativ diferită 
a aceleiaşi substanţe a valorii. 

Deosebirea dintre valoarea de schimb şi preţ apare, pe 
de o parte, ca una pur nominală ; Adam Smith, de pildă, 
spune că munca este preţul real, iar banii preţul nominal 
al mărfurilor. In loc de a evalua 1 cuarter de grîu prin 30 de 
zile de muncă, el este evaluat acum prin 1 uncie de aur 
dacă 1 uncie de aur reprezintă produsul a 30 de zile d� 
muncă. Pe de altă parte însă, această deosebire este cu atît 
mai puţin o simplă deosebire nominală, cu cît în ea sînt 
concentrate toate vicisitudinile care ameninţă marfa în pro
cesul real de circulaţie. 30 de zile de muncă sînt deja cu
prinse în cuarterul de grîu, şi de aceea nu este necesar ca 
el să fie reprezentat abia acum în timp de muncă. Aurul 
însă este o marfă diferită de grîu, şi numai în cadrul circu
laţiei se poate constata dacă cuarterul de grîu va deveni 
realmente 1 uncie de aur, aşa cum declară anticipat preţul 
său. Aceasta depinde de faptul dacă cuarterul de grîu se  
va dovedi a fi sau nu o valoare de întrebuinţare, dacă can
titatea de timp de muncă cuprins în el se va dovedi a fi 
sau nu timpul de muncă socialmente necesar pentru produ
cerea unui cuarter de grîu. Marfa ca atare este valoare de 
schimb, ea are preţ. In această deosebire dintre valoarea de 
şchimb şi preţ iese la iveală faptul că munca individuală 
deosebită cuprinsă în marfă trebuie abia prin procesul de 
înstrăinare să se înfăţişeze ca contrariul ei, ca muncă lip
sită de individualitate, abstract-generală şi numai sub această 
formă ca muncă socială, adică ca bani. Chestiunea dacă 
munca este sau nu susceptibilă de o asemenea transformare 
pare a ţine de domeniul întîmplării. De aceea, deşi în preţ 
valoarea de schimb a mărfii capătă o existenţă diferită de 
aceasta din urmă numai în mod ideal, iar dubla existenţă 
a muncii cuprinse în marfă există deocamdată numai ca 
deosebire în modul de exprimare, şi  de aceea, pe de altă 
parte, materializarea timpului de muncă general, aurul, stă 
în faţa mărfii reale deocamdată numai ca măsură imaginară 
a valorilor, totuşi în existenţa valorii de schimb ca preţ sau 
în aceea a aurului ca măsură a valorilor este deja cuprinsă 
în mod latent necesitatea înstrăinării mărfii pe aur sunător 
şi posibilitatea ca ea să nu fie înstrăinată, într-un cuvînt este 
cuprinsă în mod latent întreaga contradicţie care decurge 
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din faptul că produsul e o marfă sau că, pentru a avea vala
bilitate socială,  munca deosebită a individului particular tre
buie să se înfăţişeze ca contrariul ei direct, ca muncă ab
stract-generală. Utopiştii care vor să păstreze marfa, dar nu 
şi banii, care vor să păstreze producţia b azată pe schimbul 
privat, dar fără condiţiile necesare ale acestei producţii, sînt 
de aceea consecvenţi atunci cînd „desfiinţează" banii nu 
numai sub forma lor palpabilă, ci chiar sub forma lor gazoasă 
şi iluzorie de măsură a valorii. Sub invizibila măsură a valo
rilor se ascund banii reali. 

O dată presupus procesul prin care aurul a devenit mă
sură a valorilor, iar valoarea de schimb a devenit preţ, toate 
mărfurile nu sînt în preţurile lor decît imaginare cantităţi 
de aur de mărimi diferite. Ca atare cantităţi diferite ale unuia 
şi aceluiaşi lucru, ale aurului, ele se echivalează, se com
pară şi se măsoară între ele ; astfel se iveşte necesitatea 
tehnică de a le raporta la o cantitate determinată de aur ca 
unitate de măsură ; aceasta din urmă se dezvoltă apoi şi 
devine etalon, datorită faptului că ea se divizează în părţi 
alicote, iar acestea, la rîndul lor, se divizează din nou în părţi 
alicote *. Cantităţile de aur, ca atare, se măsoară însă prin 
greutate. Prin urmare, etalonul există gata pregătit sub forma 
măsurilor generale de greutate ale metalelor, şi de aceea în 
orice circulaţie de bani de metal aceste măsuri de greutate 
servesc la început şi ca etalon al preţurilor. Deoarece măr
furile nu se mai raportează unele la altele ca valori de schimb 
care urmează a fi măsurate prin timp de muncă, ci ca mărimi 
de acelaşi fel măsurate în aur, aurul se transformă din ml
sură a valorilor în etalon al preţurilor. Compararea preţu
rilor mărfurilor între ele, ca diferite cantităţi de aur, se 
cristalizează astfel în semne care corespund unei cantit.ţi 
imaginare de aur şi o reprezintă pe aceasta din urmă ca 
etalon împărţit în părţi alicote. Aurul ca măsură a valorilor 
şi ca etalon al preţurilor posedă determinări de formă cu 
totul diferite, şi confundarea uneia cu cealaltă a dat naştere 
celor mai extravagante teorii. In calitate de timp de muncă 

* Faptul ciudat că în Anglia uncia de aur, ca unitate de măsură a 
banilor, nu se împarte într-un număr întreg de părţi alicote se explică 
în modul următor : „La început, sistemul nostru monetar era adaptat 
exclusiv folosirii argintului, de aceea o uncie de argint poate fi întot
deaur;a împărţită într-n anumit nmăr de monede egale ; pe cînd o un
cie de aur. deoarece acesta din urmă a fost introdus abia mai tirziu în
tr-un sistem monetar adaptat exclusiv folosirii argintului, nu se poate 
împărţi într-un nmăr întreg de monede de aceeaşi valoare". Maclaren. 
„History of the currency", pag. 1 6, Londra, 1 858. 
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materializat, aurul îndeplineşte funcţia de măsură a valorii, 
în timp ce în calitate de greutate determinată de metal, aurul 
îndeplineşte funcţia de etalon al preţurilor. Aurul devine mă
sură a valorilor datorită faptului că, în calitate de valoare
de schimb, el este raportat la mărfuri ca valori de schimb ; 
pe cînd, ca etalon al preţurilor, o cantitate determinată de 
aur serveşte ca unitate pentru alte cantităţi de aur. Aurul 
este măsură a valorilor pentru că valoarea lui e variabilă ; 
el este etalon al preţurilor pentru că e fixat ca unitate inva
riabilă de greutate. Aici, ca la orice determinări de măsură 
a unor mărimi de acelaşi fel, fixitatea şi caracterul determi
nat al raporturilor dintre măsuri constituie momentul hotă
rîtor. Necesitatea de a se stabili o cantitate determinată de
aur ca unitate de măsură şi părţi alicote ca subdiviziuni ale 
acestei unităţi a generat ideea că o cantitate determinată 
de aur, care are bineînţeles o valoare variabilă, ar fi pusă 
într-un raport de valoare constant faţă de valorile de schimb 
ale mărfurilor, pierzîndu-se din vedere numai că valorile de 
schimb ale mărfurilor se transformă în preţuri, în cantităţi 
de aur, mai înainte ca aurul să devină etalon al preţurilor. 
Oricît de mult ar varia valoarea aurului, diferite cantităţi 
de aur se află întotdeauna în acelaşi raport de valoare într
ele. Dacă valoarea aurului ar scădea cu 1 000°/o, şi în acest 
caz 12 uncii de aur ar avea, ca şi mai înainte, o valoare de 
12 ori mai mare decît o uncie de aur ; or, în materie de 
preţuri este vorba numai de raportul dintre diferite cantităţi 
de aur. Deoarece, pe de altă parte, o uncie de aur nu-şi 
schimbă nicidecum greutatea ori de cite ori valoarea ei scade 
sau creşte, nu se schimbă nici greutatea părţilor ei alicote 
şi, în felul acesta, aurul, ca etalon fix al preţurilor, prestează 
acelaşi serviciu, oricum ar varia valoarea lui *. 

* „Banii îşi pot schimba ncontenit valoarea şi, cu toate acestea, 
servesc tot atît de bine ca măsură a valorii ca şi cîr.d vloarea lor ar 
rămîne complet neschimbată. Să presupunem, de exemplu, că valoarea 
lor scade„. Inainte de această scădere, cu o guinee se puteau cumpăra 
3 busheli de griu, sau 6 zile de muncă ; după scădere se pot cumpăra 
cu ea numai 2 busheli de griu, sau 4 zile de muncă. In ambele cazuri, 
dacă este dat raportul dintre griu şi muncă, de o parte, şi bani, de altă 
parte, raportul lor reciproc poate fi dedus : cu alte cuvinte, putem afirma 
că un bushel de griu valorează 2 zile de muncă. Aceasta e tot ce ne 
poate oferi măsura valorilor, şi ea ne prestază acest seviciu după scă
derea valorii tot atît de bine ca şi inair.te. Calitatea unui obiect de a 
putea srvi ca măsură a valorii nu depinde cîtuşi de puţin de variabili
tata propriei sale valori" (Bailey. „Money and its vicisitudes". Londra, 
1837, pag. -10). 
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Un proces istoric, pe care îl vom explica mai încolo prin 
însăşi natura circulaţiei metalice, a avut drept urmare faptul 
că aceeaşi denumire de greutate a fost menţinută pentru o 
greutate mereu schimbătoare şi descrescîndă de metale 
nobile în funcţia lor de etalon al preţurilor. Astfel, lira ster
lină engleză înseamnă mai puţin decît 1/s din greutatea ei 
iniţială, lira scoţiană în ajunul unirii 22 numai 1ho, lira fran
ceză 1/141 maravediul spaniol mai puţin ca 1/1 ooo, moneda por
tugheză rei o parte şi mai mică. In felul acesta, în decursul 
istoriei denumirile monetare ale părţilor de greutate a meta
lului s-au separat de denumirile lor generale ca măsuri de 
greutate *. Deoarece determinarea unităţii de măsură, a păr
ţilor ei alicote şi a denumirilor lor are pe de o parte un 
caracter pur convenţional, iar pe de altă parte trebuie să 
aibă în cadrul circulaţiei un caracter unanim recunoscut şi 
obligatoriu, ea a trebuit să devină necesarmente o determi
nare stabilită prin lege. Operaţia pur formală le-a revenit 
deci guvernelor **. Metalul determinat care a servit ca mate-

* „Monedele ale căror denumiri sînt astăzi doar ideale sînt cele mai 
vechi la fiecare naţiune ; toate au fost însă cîndva reale" (această din 
urmă afirmaţie nu este exactă într-o măsură atît de largă) „şi, deoarece 
erau reale, socotelile se făceau în aceste mor,ede" (Galiani. „Della Ma
neta", .. c., pag. 153) . 

** Romanticul A. Muller spune : „După c>ncepţia noastră, fiecare su
veran independent are dreptul de a pune în circulaţie bani de metal, de 
a le fixa o valoare nominală socială, un rang, o stare, un titlu" (S. 288. 
Zweiter Teil. A. H. Muller. „Die Elemente der Staatskunst". Berlir1, 1809). 
ln ceea ce priveşte titlul, d-l consilier aulic are dreptate ; el uită nmai 
conţinutul. Cit de confuze erau „concepţiile" sale se vede, de pildă, din 
.tmătorul pasaj : „Oricine va înţelege importanţa deosebită pe care o are 
justa stabilire a preţului monedei mai cu seamă într-o ţară ca Anglia, 
unde guvernul, pătruns de magnanimă generozitate, bate moneda gratuit 
(d-l Muller işi închipuie, probabil, că funcţionarii guvernului englez plă
tsc din propria lor pungă cheltuielile legate de baterea monedei), nu 
percepe nici o taxă pentru baterea monedei etc. Prin urmare, dacă acest 
guvern ar majora considerabil preţul monetar al aurului îr1 comparaţie 
cu preţul lui pe piaţă, dacă ar stabili, de pildă, preţul monetar al unei 
uncii de aur la 3 1. st. şi 19 şilingi în loc de 3 1. st., 11 şilingi şi 1 01/2 
pence, tot aurul ar lua calea monetăriei, argintul obţinut ac>lo ar fi schim
bat pe aur mai ieftin, pe piaţă, şi acest aur ar lua şi el calea monetăriei 
şi în felul acesta s-ar produce o dezordine în sistemul monetar" (pag. 
280-281 ,  op. cit.) . Pentru a păstra ordir1ea la monetăria engleză, Muller 
creează o „dez>rdine" în propriul său cap. In timp ce şiling şi pence nu 
sînt' decît denumiri ale unor părţi determinate dintr-o uncie de aur, de
numiri reprezentate prin semne de argint şi aramă, Muller îşi închipuie 
că uncia de aur este evaluată ir� aur, argint şi aramă, fericindu-i astfel 
pe englezi cu un triplu standard of value [măsură a valorilor]. Ce-i drept, 
argintul ca măsură bănescă existentă alături de aur a fost suprimat for-
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rial bănesc era dat de condiţiile sociale. In diferite ţări, eta
lonul legal al preţurilor este, fireşte, diferit. In Anglia, de 
exemplu, uncia ca unitate de măsură a greutăţii metalelor 
se împarte în pennyweights, grains şi carats troy, pe cind 
uncia de aur ca unitate de măsură a banilor se împarte în 
37/s sovereigni, sovereignul în 20 de şilingi, şilingul în 12 
pence, astfel incit 100 de pfunzi de aur de 22 de carate 
(1 200 de uncii) = 4 672 de sovereigni şi 10 şilingi. Pe piaţa 
mondială însă, unde graniţele dintre state dispar, dispar, la 
rîndul lor, şi aceste caractere naţionale ale măsurii banilor, 
cedînd locul măsurilor de greutate generale ale metalelor. 

Preţul unei mărfi, sau cantitatea de aur în care e trans
formată în mod ideal o marfă, se exprimă acum, aşadar, 
în denumirile băneşti ale etalonului aur. Prin urmare, în loc 
de a se spune că cuarterul de griu este egal u o uncie de 
aur, în Anglia se va spune că el este egal cu 3 1 .  st., 11 şilingi 
şi 101/2 pence. Toate preţurile se exprimă astfel în aceleaşi 
denumiri. Forma specifică pe care mărfurile o dau valorii lor 
de schimb s-a transformat în denumiri băneşti prin care îşi 
declară reciproc cit valorează ele. Banii, la rîndul lor, devin 
bani de calcul *. 

Transformarea mărfurilor în bani de calcul - în minte, 
pe hîrtie, în vorbire - are loc de fiecare dată cind un fel 
oarecare de avuţie este evaluat din punctul de vedere al 
valorii de schimb **. Pentru această transformare e necesar 
materialul aur, dar numai reprezentat în minte. Pentru a eva
lua într-un anumit număr de uncii de aur valoarea a 1 OOO de 
baloturi de bumbac şi  pentru a exprima apoi din nou acest 

mal abia în 1816, printr-o lege din anul 6 al domniei lui George al Iii-lea, 
capitolul 68. In fond însă el a fost suprimat încă în 1734, printr-o lege 
eisă în nul 14 al domniei lui George al Iilea, capitolul 2, iar în 

practică cu mult mai înainte. Două au fost împrejurările cărora A. Muller 
le datora în mod special capacitatea sa de a avea o concepţie aşa-zis 
mal înaltă despre conomia politică. Acestea au fost, pe de o parte, 
totala sa necunoaştere a faptelor economice, iar Pe de altă parte faptul 
că a avut faţă de filozofie o atitudine de diletant, de visător. 

* „Cînd îl întrebară pe Anacharsis pentu ce le trebuie elenilor ba
nii, el răspunse : pentru calcul" (Athenaeus. 11Deipnosophistae •, L. IV. 
49, v. 2, d. Schweighauser, 1802) . 

** G. Garnier, unul dintre primii traducători francezi ai lui Adam 
Smith, a avut ciudata inspiraţie să stabilească o proporţie între folo
sirea banilor de calcul şi folosirea banilor reali. Proporţia este de 10 
la 1 (Garnier, G. „Histoire de la monnaie depuis Is tmps de la pls 
haute antiquite etc.", t. I, pag. 78) . 
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număr de uncii în denumirile de calcul ale unciei, adică în 
lire sterline, şilingi şi pence, nu e nevoie de nici un atom de 
aur real. Astfel, înainte de legea bancară a lui sir Robert Peel 
din 1 845, în Scoţia nu se afla în circulaţie nici o uncie de 
aur, deşi uncia de aur, ca etalon englez de calcul exprimat 
în 3 1. st., 1 7  şilingi şi 101/2 pence, servea ca măsură legală 
a preţurilor. Sau, de pildă, argintul serveşte ca măsură a pre
ţurilor în schimbul de mărfuri dintre Siberia şi China, deşi 
în realitate comerţul acesta nu este altceva decît un simplu 
troc. De aceea aurului ca bani de calcul îi este indiferent 
dacă unitatea sa de măsură şi subdiviziunile ei sînt sau nu 
realmente bătute sub formă de monedă. In Anglia, pe vremea 
lui Wilhelm Cuceritorul, lira sterlină, pe atunci egală cu 
1 pfund de argint pur, şi şilingul, egal cu 1/20 dintr-un pfund, 
nu existau decît ca bani de calcul, pe cînd penny-ul, repre
zentînd 1/240 dintr-un pfund de argint, era cea mai mare mo
nedă de argint care exista în timpul acela. In Anglia de azi, 
dimpotrivă, nu există nici şilingi, nici pence, cu toate că ele 
reprezintă denumiri de calcul legale ale unor părţi determi
nate dintr-o uncie de aur. Ca bani de calcul, banii pot exista 
în general numai în mod ideal, pe cînd banii care există real
mente sînt bătuţi ca monedă după cu totul alt etalon. Astfel, 
în multe colonii engleze din America de Nord, banii aflaţi 
în circulaţie pînă pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea erau 
monede spaniole şi portugheze, în timp ce banii de calcul 
erau peste tot aceiaşi ca în Anglia *. 

Deoarece ca etalon al preţurilor aurul apare sub aceleaşi 
denumiri de calcul ca şi preţurile mărfurilor, de pildă o uncie 
de aur, la fel ca şi o tonă de fier, se exprimă în 3 1. st., 17 şi
lingi şi 101/2 pence, aceste denumiri de calcul ale aurului 
au fost numite pre/ monetar al aurului. De aici provine ideea 
stranie că aurul s-ar evalua în propriul său material şi că, 
spre deosebire de toate celelalte mărfuri, el ar căpăta din 
partea statului un preţ fix. Stabilirea unor denumiri de calcul 
pentru greutăţi determinate de aur a fost considerată în mod 

* ln Maryland a fost emisă în 173 o lege prin care tutunul a fost 
decretat moned. legală, dar valoarea lui a fost exprimată în banii de 
aur er1glezeşti, respectiv un penny pentru n pfund de tutun. Această 
lege aminteşte de leges barbarorum 23, în care, dimpotrivă, anmite 
sume de bani erau echivalate cu boi, vaci etc, In acest din urmă caz, 
nici aurul şi nici argintul, ci boul şi vaca erau adevăratul material al 
bnilor de calcul. 
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greşit drept stabilire a valorii acestor greutăţi *. Acolo unde 
serveşte ca element al determinării preţului şi deci ca bani 
de calcul, aurul nu numai că nu are un preţ fix, dar nu are 
în genere nici un preţ. Pentru ca aurul să aibă preţ, adică 
pentru ca el să se exprime într-o marfă specifică ca echi
valent general, această marfă specifică ar trebui să aibă în 
procesul de circulaţie acelaşi rol exclusiv ca şi aurul. Dar 
două mărfuri care exclud toate celelalte mărfuri se exclud 
reciproc una pe cealaltă. De aceea acolo unde, potrivit legii, 
aurul şi argintul funcţionează simultan ca bani, adică ca 
măsură a valorii, s-au făcut mereu încercări zadarnice de a 
le considera drept una şi aceeaşi materie. A presupune că 
acelaşi timp de muncă se materializează invariabil în aceleaşi 
proporţii de argint şi aur înseamnă a presupune în fond că 
argintul şi aurul sînt una şi aceeaşi materie şi că argintul, 
acest metal mai puţin valoros, reprezintă o fracţiune inva
riabilă a aurului. De pe vremea domniei lui Eduard al III-lea 
şi pînă în timpul lui George al II-lea, istoria circulaţiei bă
neşti din Anglia constituie o serie neîntreruptă de perturbări 
provocate de ciocnirea dintre raportul de valoare legal sta
bilit între aur şi argint şi oscilaţiile reale ale valorilor acestor 
metale. Cînd aurul era evaluat la un nivel prea ridicat, cînd 
argintul. Metalul evaluat la un nivel prea scăzut era retras 
din circulaţie, retopit şi exportat sub formă de lingouri. 
Atunci raportul dintre valorile celor două metale era din 
nou modificat pc cale de lege, dar foarte curînd noua va
loare nominală intra în acelaşi conflict cu raportul real al 
valorilor ca şi vechea valoare nominală. In vremea noastră, 
chiar şi scăderea neînsemnată şi trecătoare a valorii aurului 
în raport cu argintul, ca urmare a cererii de argint din partea 
Indiei şi a Chinei, a provocat în Franţa pe o scară foarte 
largă acelaşi fenomen, şi anume exportarea argintului şi înlo
cuirea lui în circulaţie prin aur. In anii 1 855, 1 856, 1857, im
portul de aur în Franţa depăşea cu 41 580 OOO 1. st. exportul 
lui din această ţară, în timp ce excedentul exportului de 
argint asupra importului de argint reprezenta 34 704 OOO 1. st. 

* Aşa, de pildă, citim, în „Familiar words" a d-lui David Urquhart : 
„Valoarea aurului trebuie să se măsoare cu ajutorul aurului însuşi i 
dar cum ar putea o substanţă să fie măsura propriei sale valori în alte 
obiecte ? Valoarea aurului trebuie să fie stabilită cu ajutorul propriei 
sale greutăţi, căreia i se dă totodată o altă denumire, falsificată i în fe
lul acsta rezultă că o uncie de aur valorează atitea lire şi fracţiurii de 
liră. Aceasta este însă falsificarea unei măsuri şi nu stabilirea unui 
etalon". 
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De fapt, în ţări ca Franţa, unde potrivit legii ambele metale 
sînt măsuri ale valorii şi ambele trebuie să fie acceptate la 
plată, dar oricine poate plăti după dorinţă în oricare dintre 
ele, metalul cu valoarea în creştere dobîndeşte un agio şi, 
asemenea oricărei alte mărfi, îşi măsoară preţul în metalul 
evaluat la un nivel prea ridicat, în timp ce numai acesta 
din urmă serveşte ca măsură a valorii. Intreaga experienţă 
istorică în acest domeniu se reduce pur şi simplu la aceea 
că, acolo unde în virtutea legii două mărfuri îndeplinesc 
funcţia de măsură a valorii, de fapt această funcţie a revenit 
întotdeauna numai uneia dintre ele *. 

B. Teorii asupra unităţii de măsură a banilor 

Imprejurarea că, în preţurile lor, mărfurile se transformă 
în aur numai în mod ideal şi că de aceea numai în mod 
ideal aurul se transformă în bani a făcut să apară teoria 
unităţii de măsură ideale a banilor. Deoarece la determina
rea preţului aurul şi argintul funcţionează numai ca aur sau 
ca argint imaginar, adică numai ca bani de calcul, unii au 
început să susţină că denumirile de liră sterlină, şiling, penny, 
taler, franc etc. nu desemnează fracţiuni de greutate de aur 
sau de argint, sau muncă materializată sub altă formă, ci 
desemnează, dimpotrivă, atomi de valoare ideali. Prin urmare, 
dacă se urcă, de pildă, valoarea unei uncii de argint, ea va 
conţine mai mulţi atomi de acest fel şi de aceea va trebui să 
fie socotită ca reprezentînd un număr mai mare de şilingi, 
iar din materialul ei se vor bate un număr corespunzător 
de monede. Această doctrină, din nou pusă în circulaţie în 
timpul ultimei crize comerciale din Anglia şi chiar expusă în 
două rapoarte parlamentare speciale, anexate la raportul co
mitetului bancar pe anul 1 858, a apărut la sfîrşitul secolului 
al XVII-lea. La începutul domniei lui Wilhelm al III-lea, pre
ţul monetar al unei uncii de argint era în Anglia de 5 şilingi 
şi 2 pence, adică 1/a2 dintr-o uncie de argint se numea penny, 

* „Banii, ca măsură folosită în comerţ, ar trebui, ca orice altă mă
sură, să-şi păstreze cit mai mult stabilitatea. Acest lucru nu e cu pu
tinţă acolo unde banii constau din două metale al căror raport de va
loare variază într-ua" (John Locke. „Some onsiderations on the lo
wering of interest etc. • 1 691 ; pag. 65, „Works, 7. ed., London 1768, 
vol. II). 
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iar 12 pence de acestea se numeau şiling. In conformitate cu 
acest etalon, dintr-o bucată de argint în greutate de 6 uncii, 
de pildă, se băteau 31 de monezi cu denumirea de şiling. Dar 
preţul de piaţă al unciei de argint s-a ridicat peste preţul , i 
monetar, de la 5 şilingi şi 2 pence la 6 şilingi şi 3 pence, 
ceea ce înseamnă că pentru a cumpăra o uncie de argint pur 
trebuia plătit 6 şilingi şi 3 pence. Cum putea preţul de piaţă 
al unei uncii de argint să depăşească preţul ei monetar dacă 
preţul monetar nu e decît o denumire de calcul pentru părţi 
alicote ale unei uncii de argint ? Enigma se rezolva uşor. 
Din cele 5 600 OOO 1. st. în bani de argint care se aflau în cir
culaţie pe vremea aceea, 4 OOO OOO erau în monede uzate şi  
ciuntite. La o verificare s-a constatat că 57 200 I. st .  în mo
nede de argint, care ar fi trebuit să cîntărească 220 OOO de 
uncii, cîntăreau numai 141  OOO de uncii. Monetăria continua 
să bată moneda după acelaşi etalon, dar şilingii mai uşori 
aflaţi în circulaţie reprezentau în realitate părţi alicote mai 
mici ale unciei decît indica denumirea lor. In consecinţă, 
uncia de argint a trebuit să fie plătită pe piaţă cu un număr 
mai mare din aceşti şilingi cu greutate micşorată. Cînd, în 
urma perturbării produse în felul acesta, s-a hotărît să se 
procedeze la o rebatere generală a monedelor, Lowndes, se
cretary to the treasury •, a susţinut că valoarea unciei de 
argint s-a urcat şi că de aceea pe viitor dintr-o uncie de 
argint trebuie să fie bătuţi 6 şilingi şi 3 pence, în loc de 5 şi
lingi şi 2 pence ca pînă acum. In fond el susţinea, aşadar, 
că, deoarece valoarea unciei a crescut, valoarea părţilor ei 
alicote a scăzut. Această teorie falsă nu era însă decît un 
mijloc pentru înfrumuseţarea unui scop practic just. Dato
riile statului fuseseră contractate în şilingi uşori ; trebuiau 
ele oare plătite în şilingi grei ? In loc să spună : restituiti 
4 uncii de argint acolo unde aţi primit nominal 5 uncii, dar 
în realitate nu aţi primit decît 4, el a spus invers : restituiţi 
nominal 5 uncii, dar reduceţi conţinutul lor metalic la 4 uncii 
şi numiţi şiling ceea ce pînă acum numeaţi 4/s de şiling. Aşa
dar, în fapt Lowndes se călăuzea după conţinutul metalic, 
pe cînd în teorie apăra denumirea de calcul. Adversarii săi, 
care se călăuzeau numai după denumirea de calcul şi, ca 
atare, declarau că un şiling care a pierdut 2-50o din greu
tatea sa este egal cu un şiling nvînd greutatea deplină, pre
tindeau, dimpotrivă, că se călăuzesc numai după conţinutul 
metalic. John Locke, care reprezenta noua burghezie sub toate 

• - secretarul trezoreriei. - Nota trad. 
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formele ei - pe industriaşi împotriva muncitorilor şi paupe
rilor, pe comercianţi împotriva cămătarilor de modă veche, 
pe reprezentanţii marii finanţe împotriva debitorilor statului 
- şi care, într-una dintre lucrările sale, a căutat chiar să 
demonstreze că raţiunea burgheză este raţiunea omenească 
normală, a ridicat şi mănuşa aruncată de Lowndes. John Locke 
a ieşit învingător şi banii luaţi cu împrumut în guinee con
ţinînd între 10 şi 14 şilingi au fost restituiţi în guinee con
ţinînd 20 de şilingi *. Sir James Steuart descrie ironic în
treaga operaţie în modul următor : 

„Guvernul a cîştigat mult la impozite, creditorii la capital şi do
bînzi, iar poporul, singurul înşelat, a fost foarte bucuros că stndardul 
său (etalonul propriei sale valori) nu a scăzut " ••. 

* Locke spune printre altele : „Numiţi coroană ceea ce înainte se 
numea o jumătate de coroană. Valoarea ei va fi deteminată, ca şi 
înainte, de conţinutul metalic. Dacă aţi putea reduce cu 1/20 greutatea 
unei monede de argint fără a-i micşora valoarea, aţi putea tot atît de 
bine să-i reduceţi greutatea cu 10/20. Potrivit acestei teorii, dacă am 
da unui farthing denumirea de coroană, am putea cumpăra în schimbul 
lui tot atîtea mirodenii, mătase sau orice alte mărfuri cit am putea cum
păra în schimbul unei coroane cu valoare deplină care conţine de 60 de 
ori mai mult argint. Tot ce puteţi face e să daţi unei cantităţi ai mici 
de argint amprenta şi denumirea unei cantităţi mai mari. Dar platd 
datoriilor şi cumpărările de mărfuri se fac cu argintul mor.dei şi nu 
cu denumirea ei. Dacă, după părera voastră, sporirea valorii banilor 
nu înseamnă altceva decît a da denumiri arbitrare părţilor alicote ale 
unei bucăţi de argint, de pildă a da unei optimi dintr-o uncie de argint 
denumirea de penny, atunci puteţi într-adevăr să ridicaţi valoarea ba
nilor oricit de sus aţi dori"24. ln acelaşi timp, Lcke i-a răspus lui 
Lowndes că creşterea preţului de piaţă al argintului peste preţul lui 
monetar nu se datoreşte „creşterii valorii argintului, ci micşorării greu
tăţii monedelor de argint". 7 de şilingi uzaţi şi ciuntiţi nu cîntăresc 
nici un dram mai mult decît 62 de şilingi cu greutate deplină. ln sfîrşit, 
el a subliniat cu drept cuvînt că, independnt de micşorarea cantităţii 
de argint pe care o conţin monedele aflate în circulaţie, în Anglia pr
ţul de piaţă l argintului în lingouri poate să depăşească întrucîtva pre
ţul lui monetar, pentru că exportul de argint în lingouri e permis, pe 
cînd cel al monedei de argint este prohibit (vezi op. cit., pag. 5-1 1 6  
passim) . Locke s e  ferea c a  d e  foc s ă  atingă problema arzătoare a dato
riilor publice, după cum evita cu grijă să discute o a.unită problemă 
economică delicată. Problema era următoarea : cursul de schimb şi ra· 
ortul dintre argintul în lingouri şi moneda de argint arătau că depre· 
cierea banilor aflaţi în circulaţie nu era cîtuşi de puţin proporţională 
cu micşorarea reală a cantităţii de argint cuprise în ei. Vom reveni 
asupra acestei chestiuni într-o formă generală ir: scţiunea referitoare 
la mijloacele de circulaţie. Nicholas Barbon, în 11A discourse concer
ning coining the new money lighter, in answer to Mr. Lcke's consi
derations etc.", Londra, 1696, a încerat zadarnic să-l atragă pe Locke 
pe n teren alunecos. 

'** Steuart, op. cit., voi. II, pag. 1 56. 



68 Karl Marx 

Steuart credea că, pe măsura dezvoltării comerţului, na
ţiunea se va arăta mai perspicace. Dar s-a înşelat. Apro
ximativ cu 120 de ani mai tîrziu s-a repetat acelaşi quid 
pro quo * , 

Era în firea lucrurilor ca episcopul Berkeley, reprezen
tantul unui idealism mistic în filozofia engleză, să dea un 
caracter teoretic doctrinei cu privire la unitatea de măsură 
ideală a banilor, adică să facă ceea ce a omis să facă prac
ticul „secretar al trezoreriei" .  El se întreabă : 

„Oare denmirile de livră, liră sterlină, coroană etc. nu trebuie 
considerate doar ca simple denumiri ale unor raporturi (şi anume ale 
raporturilor Jegate de valoarea abstractă ca atare) ? Aurul, argintul sau 
hîrtia sînt oare mai mult decît simple bilete sau semne pentru calcu
larea, înregistrarea şi controlul (raporturilor de valoare) ? Oare puterea 
care-ţi permite să comanzi mun:ca productivă a altora (munca socială) 
nu este avuţie ? Sînt oare în fapt banii altceva decît o marcă sau un 
semn pentru transmiterea şi înregistrarea unei asemenea puteri şi  are 
oare mare importanţă din ce material sînt făcute aceste mărci ?" '** 

Aici se face confuzie, pe de o parte, între măsura valo
rilor şi etalonul preţurilor, iar pe de altă parte între aur 
sau argint ca măsură a valorilor şi ca mijloc de circulaţie. 
Din faptul că în actul circulaţiei metalele nobile pot fi înlo
cuite prin semne, Berkeley trage concluzia că, la rîndul lor, 
aceste semne nu reprezintă nimic, respectiv reprezintă no
ţiunea abstractă de valoare. 

La sir James Steuart teoria unităţii de măsură ideale a 
banilor este dezvoltată într-o măsură atît de deplină, încît 
succesorii săi - succesori inconştienţi, deoarece nu ştiau de 
el - nu găsesc nici o nouă formă de exprimare şi nici măcar 
vreun exemplu nou. 

„Banii de calcul - spune el - nu sînt altceva decît ur: etalon ar
bitrar cu subdiviziuni egale, inventat pentru măsurarea valorii relative 
a obiectelor care urmează să fie vîndute. Banii de calcul sînt cu totul 
diferiţi de banii-monedă (money coin), care constituie preţul *** ; ei 
ar putea să existe chiar dacă nu ar exista pe lume nici o substanţă 
care să reprezinte un echivalent proporţional pentru toate mărfurile. 

* - confuzie. - Nota trad. 
** „The Querist•.  Secţiunea „Queries on money• e scrisă de altfel 

cu multă fineţe de spirit. Printre altele, Berkeley observă pe bună drep
tate că tocmai dezvoltarea coloniilor nord-mericane „a arătat cit se 
poate de limpede că aurul şi argintul nu sînt atît de ncesare pentru 
avuţia unei naţiur.i, cum îşi închipuie profanii de toate rangurile". 

*** Preţ înseamna aici echivalent real, ca Ia autorii economişti en
glezi din secolul al X /II-lea. 
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Banii de calcul îndeplinesc la măsurarea valorii obiectelor acelaşi ser
viciu pe care-l îndeplinesc gradele, minutele, scundele etc. la măsu
rarea unghiurilor sau scara la ir.tocmirea hărţilor geografice etc. In 
toate aceste invenţii o denmire oareare se adoptă ca unitate. Aşa 
cum utilitatea tuturor statornicirilor de acest fel este limitată pur şi 
simplu la indicarea proporţiei, tot aşa şi aceea a unităţii băneşti se 
limitează la acelaşi �ucru. De aceea unitatea bănească nu poate avea 
nici o proporţie invariabil determinată faţă de vreo parte oare"are a 
valorii, adică nu poate fi fixată la o cantitate determinată de aur, ar
gint sau orice altă marfă. Dar dacă această ur.itate ste dată, putem 
ajunge prin multiplicare la cea mai înaltă valoare. Deoarece valoarea 
mărfurilor depinde de un concis general de împrejurări care influen
ţează asupra lor, prcum şi de capriciile oamenilor, valorile mărfurilor 
trebuie să fie considerate schimbătoare numni în raportul dintre ele. 
Tot ce tulbură şi încurcă stabilirea precisă a variaţiei proporţiilor, sta
bilire care se face cu ajutorul unui etalon ger.erai, deteminat şi in
variabil, trebuie să aibă efecte dăunătoare şi asupra comerţului. Banii 
nu sînt decît un etalon ideal cu subdiviziuni egale. Dacă voi fi întrebat 
ce anume trebuie să servească drept unitate de măsură a valorii vre
uneia dintre aceste subdiviziuni, voi răspunde printr-o altă întrebare : 
care este mărimea normală a unui grad, a unui minut sau a unei se
cunde 1 Ele nu posedă nici o mărime normală 1 dar, dacă este stabilită 
o subdiviziune oarecare, atunci, potrivit cu natura etalonului, toate ce
lelalte subdiviziuni trebuie stabilite în raport cu subdiviziunea dată. 
Exemple de astfel de bani ideali sînt banii de bancă din Amsterdam 
şi banii din Ar,gola, pe coasta africană" •. 

Steuart se limitează pur şi simplu la apariţia banilor în 
circulaţie ca etalon al preţurilor şi ca bani de calcul. Dacă, 
într-un catalog de preţuri, diferite mărfuri figurează cu pre
ţurile de 15,  20 şi 36 de şilingi, la compararea mărimii valo
rilor lor nu mă interesează de fapt nici conţinutul de argint 
al şilingului, nici denumirea sa. Raportul numerelor 15 : 20 : 36 
ne spune acum totul şi cifra 1 a devenit unica unitate de 
măsură. Expresia pur abstractă a proporţiei este în general 
numai însăşi proporţia abstractă a numerelor. Pentru a fi 
consecvent, Steuart ar fi trebuit de aceea să ignoreze nu nu
mai aurul şi argintul, ci şi denumirile lor monetare stabilite 
prin lege. Deoarece nu înţelege transformarea măsurii valorii 
în etalon al preţurilor, el îşi închipuie, fireşte, că acea can
titate determinată de aur care serveşte ca unitate de măsură 
1se raportează ca măsură nu la alte cantităţi de aur, d 1a· 
valon ca atare. Deoarece, în urma transformării valorilor lor 
de schimb în preţuri, mărfurile apar ca mărimi cu acelaşi 
nume, el contestă acel specific calitativ al măsurii datorită 
căr uia ele devin mărimi cu acelaşi nume ; deoarece în această 
comparare a unor cantităţi de aur diferite mărimea cantităţii 

" Steuart, op. cit., voi. II, pag. 102-107. 
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de aur ca1e serveşte ca unitate de măsură este convenţio
nală, el contestă că această mărime trebuie în genere să fie 
stabilită. In loc de a numi grad 1/sao dintr-un cerc, el poate 
numi grad 1/1so dintr-un cerc ; unghiul drept ar avea atunci 
45 de grade în loc de 90 şi, corespunzător cu aceasta, s-ar 
schimba măsurarea unghiurilor ascuţite şi obtuze. Cu toate 
acestea, drept măsură a unghiului ar servi, ca şi mai înainte, 
în primul rînd o figură matematică calitativ determinată, 
cercul, şi, în al doilea rînd, o porţiune de cerc cantitativ 
determinată. Cit priveşte exemplele economice ale lui Steuart, 
cu unul dintre ele el se combate pe sine însuşi, iar cu celă
lalt nu dovedeşte nimic. Banii de bancă din Amsterdam nu 
erau în realitate decît denumiri de calcul pentru dublonii 
spanioli, care îşi păstrau neatinsă grăsimea, zăcînd nemiş
caţi în subsolurile băncii, în timp ce moneda curentă cu 
circulaţie activă slăbea de pe urma frecării ei continue cu 
lumea exterioară. Cit despre idealiştii africani, trebuie să-i 
lăsăm în voia soartei lor pînă cînd exploratori cu simţ critic 
ne vor furniza în descrierile lor informaţii mai precise asu
pra lor '. Drept bani aproape ideali în sensul pe care l-a 
avut în vedere Steuart ar putea fi considerată asignaţia fran
ceză : „Proprietate naţională. Asigna/ie de 100 de franci" .  
Aici, ce-i drept, era specificată valoarea de întrebuinţare pe 
care trebuia s-o reprezinte asignaţia, şi anume pămîntul con
fiscat ; dar determinarea cantitativă a unităţii de măsură a 
fost uitată, şi de aceea „francul" a devenit un cuvînt lipsit 
de sens. Cit de mult sau cit de puţin pămint reprezenta un 
franc în asignaţii depindea de rezultatul licitaţiilor publice. 
In practică însă francul în asignaţii a circulat ca semn al 
valorii banilor de argint, şi de aceea deprecierea sa se măsura 
în acest etalon argint. 

Perioada în care Banca Angliei suspendase convertibili
tatea în aur a bancnotelor nu a fost, poate, mai puţin 
bogată în teorii asupra banilor decît în comunicate de luptă. 
Deprecierea bancnotelor şi creşterea preţului de piaţă al 
aurului peste preţul său monetar au făcut ca unii apărători 

• In legătură cu ultima criză comercială, anumite cercuri din An
glia au proslăvit banii ideali afriani, u deosebirea că de data aceasta 
sediul lor a fost mutat de pe litoral în inima Berberiei. Faptul că ber
berii nu cnosc crizele comerciale şi ir:dustriale a fost explicat prin aceea 
că barele lor de metal reprezintă o unitate ideală de măsură. Nu ar i 
oare mai simplu să se spună că o condiţie sine qua non a crizelor co
meciale şi industriale este existenţa comerţului şi a industriei ? 
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ai băncii să reediteze doctrina cu privire la măsura ideală 
a banilor. Acestei teorii confuze i-a dat o expresie clasic 
confuză lordul Castlereagh, care a definit unitatea de măsură 
a banilor ca „a sense of value in reference to currency as 
compared with commodities u *. După cîţiva ani de la încheie
rea păcii de la Paris, cînd împrejurările au permis restabi
lirea convertibilităţii bancnotelor în aur, s-a pus într-o formă 
aproape neschimbată aceeaşi chestiune pe care Lowndes o 
pusese sub Wilhelm al Iii-lea. O datorie publică uriaşă şi 
o masă enormă de datorii particulare, obligaţii ferme etc., 
acumulată în decurs de peste 20 de ani, fuseseră contrac
tate în bancnote depreciate. Trebuiau oare ele plătite în 
bancnote care în suma de 4 672 I. st. şi 10 şilingi reprezentau 
efectiv - şi nu numai nominal - 100 de pfunzi de aur de 
22 de carate ? Thomas Attwood, bancher din Birmingham, 
apăru pe scenă ca un Lowndes redivivus. Attwood considera 
că creditorii trebuie să primească nominal exact atîţia şilingi 
cîţi prevedea nominal contractul, dar pe cînd, după vechiul 
conţinut al monedei, şiling se numea 1hs uncie de aur, acum 
ar trebui să fie botezat şiling, să zicem, 1/90 uncie. Adepţii 
lui Attwood sînt cunoscuţi sub numele de şcoala birmingha
miană a aşa-zişilor „little Shillingmen u ** .  Controversa în 
jurul măsurii ideale a banilor, începută în 18 19, mai con
tinua încă în 1 845 între sir Robert Peel şi Attwood, a cărui 
înţelepciune - în tot ce priveşte funcţia banilor ca măsură 
- este expusă în întregime în următorul citat : 

„ln polemica sa cu Camera de comerţ din Birmir,gham, sir Robert 
Peel întreabă : ce va reprezenta bancnota voastră de o liră sterlină ? 
Ce este o liră sterlină L. Sau, dimpotrivă, ce trebuie să înţelegem sub 
actuala unitate de măsură a valorii ? Reprezintă oare 3 1. st„ 17 şilingi 
şi 101/a pence o uncie de aur sau valoarea ei ? Dacă reprezintă însăşi 
uncia, de ce să nu spur,em lucrurilor pe nume şi, în loc de liră sterlină, 
şiling, penny, să spunem ncie, penny-weight şi gran ? Atunci ne-am 
întoarce la sistemul trocului.„ Sau ele reprezintă valoarea ? Dacă o n
cie = 3 1. st„ 17 şilingi şi 101/t pence, atunci de ce ir: diferite timpuri 
ea a valorat cînd 5 1. st. şi 4 şilingi, cînd 3 1. st„ 17 şilingi şi 9 pence ? 
Expresia cliră sterină» (:) se referă la valoare, dar nu la valoarea fixată 
într-o anumită greutate invariabilă de aur. Lira sterlină este o unitate 
ideală.„ Munca este substanţa la care se reduc cheltuielile de producţie, 
şi ea dă aurului, ca şi fierului, valoarea sa relativă. De aceea, oricare r 

* - „o idee despre valoare decurgînd din compararea banilor ca 
mărfurile". - Nota trad. 

' - „adepţi ai şilingului mic". - Nota trad. 

7 - Marx-n'els, Opere, voi. 13 
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I denira de calcul speciali ce se foloseşte pentru desemnarea mun
cii depuse de n om 1ntr-o zi sau într-o săptăm1nă, această denumire 
exprimă de asemena valoarea mărfii produse" *. 

In aceste ultime cuvinte se destramă concepţia nebuloasă 
despre măsura ideală a banilor şi iese la iveală adevăratul 
ei conţinut de idei. Denumirile de calcul ale auruli - lira 
sterlină, şilingul etc. - trebuie să devină denumiri ale unor 
cantităţi determinate de timp de muncă. Deoarece timpul de 
muncă este substanţa şi măsura imanentă a valorilor, aceste 
denumiri vor reprezenta de fapt înseşi proporţiile valorii. Cu 
alte cuvinte, timpul de muncă este considerat ca adevărata 
unitate de măsură a banilor. Cu aceasta noi depăşim cadrul 
şcolii birminghamiene ; în treacăt însă vom menţiona de ase
menea că teoria măsurii ideale a banilor a căpătat o nouă 
semnificaţie în controversata problemă a convertibilităţii sau 
neconvertibilităţii bancnotelor. Dacă denumirea banilor de 
hîrtie se trage de la aur sau argint, convertibilitatea banc
notei, adică capacitatea ei de a se schimba în aur sau argint, 
rămîne o lege economică, oricare ar fi legea juridică. Astfel, 
un taler prusian de hîrtie, deşi neconvertibil prin lege, s-ar 
deprecia imediat dacă în circulaţia zilnică ar valora mai 
puţin decît un taler de argint, adică dacă n-ar fi convertibil 
în practică. De aceea în Anglia apărătorii consecvenţi ai bani
lor de hîrtie neconvertibili şi-au căutat un refugiu în măsura 
ideală a banilor. Dacă denumirile de calcul ale banilor -
lira sterlină, şilingul etc. - sînt denumiri ale unei sume deter
minate de atomi de valoare, pe care, atunci cînd e schimbată 
pe alte mărfuri, o marfă îi absoarbe sau îi degajează într-o 
măsură cînd mai mare, cînd mai mică, atunci o •bancnotă 
engleză de 5 lire, de exemplu, este tot atît de independentă 
de raportul ei faţă de aur ca şi de raportul ei faţă de fier şi 
bumbac. Deoarece denumirea acestei bancnote ar înceta să 
exprime echivalarea ei teoretică cu o cantitate determinată 
de aur sau de orice altă marfd, cerinţa ca ea să fie conver
tibilă, adică cerinţa echivalării ei practice cu o cantitate deter
minată dintr-un lucru specificat, ar fi exclusă prin însăşi 
noţiunea de bancnotă. 

Teoria timpului de muncă ca unitate de măsură nemijlo
cită a banilor a fost dezvoltată sistematic pentru prima oară 

* „he currency question, the Gemini Letters". Londra, 1 844, pag. 
266272 passim. 
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de John Gray ". El preconizează ca o bancă centrală naţio
nală să certifice, prin intermediul sucursalelor ei, timpul de 
muncă cheltuit pentru producerea diverselor mărfuri. In 
schimbul mărfii sale, producătorul primeşte un certificat de 
valoare oficial, adică o recipisă pentru cantitatea de timp 
de muncă cuprinsă în marfa sa "" ; aceste bancnote pentru 
o săptămînă de muncă, o zi de muncă, o oră de muncă etc. 
constituie totodată certificate care dau dreptul de a primi n 
echivalent în orice altă marfă aflată în depozitele băncii """. 
Acesta este principiul fundamental al lui Gray, pe care el 
l-a elaborat minuţios în amănunte şi l-a adaptat întru totul 
instituţiilor engleze existente. In cadrul acestui sistem, zice 
Gray, 

„ar fi în orice moment la fel de uşor să vinzi pe bani pe cit de 
uşor este acm să cumperi pe bani ; producţia ar i sursa uniformă 
şi mereu nesecată a cererii" •••'•. 

Metalele nobile şi-ar pierde „privilegiul" faţă de celelalte 
mărfuri şi  

„ar ocupa pe piaţă locul ce  l i  se  cuvi•e alături de  unt, ouă, postav 
şi stambă, iar valoarea lor nu ne-ar interesa mai mult decît aceea a 
diamantelor" ••**•. 

„Trebuie oare să păstrăm imaginara noastră măsură a valorii, aurul, 
încătuşînd astfel forţele de producţie ale ţării, sau trebuie să ne adr
săm măsurii firşti a valorii, muncii, descătuşînd astfel forţele de pro
ducţie ale ţării• ******. 

• John Gray. „he social system. A treatise on the principie of 
exchange". Edinburgh, 131.  Comp. „Lectures on the natura ar.d use 
of money". Edinburgh, 1848, de acelaşi autor. După revoluţia din fe
bruarie, Gray a înaintat guvenului provizoriu francez un memoriu în 
care a căutat să-l onvingă că Franţa nu are nevoie de o „organisation 
of labour" („organizare a muncii"), ci de o „organisation of exchange" 
[„organizare a schimbului"), al cărei plan este complet elaborat in sis
tmul bănesc inventat de el. Bunul John nu bănuia că, 16 ni după pa
riţia lucrării sale „Social system", inventivul Proudhon avea să obţină 
un brevet pentru aceeaşi descoperire. 

** Gray. „he social system etc. • ,  pag. 63 : „Banii ar trebui să fie 
doar o recipisă, un certifiat doveditor că deţinătorul său fie că a adău
gat o anumită valoare la fondul avuţiei naţionale, fie că a .dobî..dit un 
drept asupra valorii menţionate de la cineva care a adăugat-o la acest 
fond". 

*** „Cînd o anumită valoare este deja materializată într-un produs, a 
poate fi depsă la bancă şi poate fi retrasă la prima cerere, dar cu con
diţia unanim admisă că acela care depune un bul oarecare la proiec
tata bancă naţională poate retrage o valoare egală sub orice altă formă, 
fără să fie obligat să retragă chiar bunul epus". Op. cit., pag. 67-68, 

*'** Op. cit., pag. 16. 
•••·•• Gray. „Lectures on money etc.• ,  pag. 182. 

****'** Op. cit., pag. 169. 
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Dacă timpul de muncă este măsura imanentă a valorilor, 
de ce există alături de el o altă măsură, exterioară ? De ce 
valorea de schimb se dezvoltă şi devine preţ ? De ce toate 
mărfurile îşi măsoară valoarea într-o singură marfă exclu
sivă, care se transformă astfel în existenţa adecvată a valorii 
de schimb, în bani ? Aceasta era problema pe care trebuia 
s-o rezolve Gray. In loc s-o rezolve, el îşi închipuie că măr
furile s-ar putea raporta unele la altele în mod nemijlocit 
ca produse ale muncii sociale. Dar ele nu se pot raporta 
unele la altele decît în calitate de ceea ce sînt în realitate. 
In mod nemijlocit mărfurile sînt produse ale unor munci 
particulare izolate, independente, care prin înstrăinarea lor 
în procesul schimbului privat trebuie să-şi dovedească carac
:terul de muncă socială generală ; cu alte cuvinte, munca 
pe baza producţiei de mărfuri devine muncă socială abia prin 
înstrăinarea omnilaterală a muncilor individuale. Dacă însă 
Gray ia drept timp de muncă nemijlocit social timpul de 
muncă cuprins în mărfuri înseamnă că el îl ia drept timp 
de muncă socializat sau drept timp de muncă al unor indi
vizi direct asociaţi. In acest caz, o marfă deosebită oarecare, 
cum sînt aurul şi argintul, n-ar putea într-adevăr să stea în 
faţa celorlalte mărfuri ca întruchipare a muncii generale, iar 
valoarea de schimb nu s-ar transforma în preţ ; în acelaşi 
timp însă nici valoarea de întrebuinţare n-ar deveni valoare 
de schimb, produsul n-ar deveni marfă şi, în felul acesta, ar 
fi suprimată însăşi baza producţiei burgheze. Dar nu aceasta 
este ceea ce are în vedere Gray. El consideră că produsele 
trebuie să fie produse ca mărfuri, dar schimbate nu ca măr
furi. Gray dă în sarcina unei bănci naţionale realizarea aces
tui deziderat pios. Pe de o parte, societatea reprezentată 
prin bancă îi face pe indivizi independenţi de condiţiile 
schimbului privat, iar pe de altă parte îi pune să continue 
a produce pe baza schimbului privat. Or, pentru a fi consec
vent în sistemul său, Gray se vede nevoit să respingă una 
după alta condiţiile producţiei burgheze, deşi el vrea 11să 
reformeze" numai banii care au luat naştere din schimbul 
de mărfuri. Astfel, el transformă capitalul în capital naţio
nal *, proprietatea funciară în proprietate naţională **, şi, 
dacă cercetăm mai îndeaproape activitatea băncii sale, con-

* „In orce ţară, activitatea economică trebuie să se dsfăşoare pe 
baza unui capital naţional" (John Gray. „he sial system etc.", ag, 171). 

' *  „Pămîntul trebuie să devină proprietate 1aţională" (op. cit., ag. 
98). 
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statăm că ea nu se limitează să primească cu o mină mărfuri 
şi să elibereze cu alta certificate pentru munca prestaă, ci 
că reglementează însăşi producţia. In ultima sa scriere, „Lec
tures on money" , în care Gray se străduieşte plin de teamă 
să prezinte drept o reformă pur burgheză banii-muncă preco
nizaţi de el, îl vedem încurcîndu-se în absurdităţi şi mai fla
grante. 

Orice marfă este în mod nemijlocit bani. Aceasta era teo
ria lui Gray, dedusă din analiza sa incompletă şi deci falsă 
a mărfii. Construirea „organică" a „banilor-muncă" ,  a „băn
cii naţionale" şi a „depozitelor de mărfuri" nu e decît o fan
tezie în care dogma e în mod fals prezentată drept o lege 
care guvenează lumea. Dogma potrivit căreia marfa este în 
mod nemijlocit bani, sau munca deosebită a individului par
ticular, cuprinsă în ea, este în mod nemijlocit muncă socială, 
nu devine, desigur, adevărată de pe urma faptului că o 
b ancă crede în această dogmă şi i se conformează în opera
ţiile sale. Dimpotrivă, în acest caz falimentul şi-ar asuma ro
lul criticii practice. Ceea ce la Gray rămîne ascuns şi chiar 
necunoscut lui însuşi, şi anume că banii-muncă sînt o vorbă 
goală cu rezonanţă economică, menită să ascundă dorinţa 
pioasă de a desfiinţa banii, o dată cu ei valoarea de schimb, 
o dată cu valoarea de schimb marfa şi o dată cu marfa forma 
burgheză a producţiei, toate acestea au fost enunţate făţiş de 
unii socialişti englezi, care au scris parte înainte, parte după 
Gray *. Dar numai d-lui Proudhon şi şcolii sale i-a fost dat 
să predice cu seriozitate suprimarea banilor şi ridicarea în 
slăvi a mărfii ca esenţă a socialismului, reducînd astfel so
cialismul la o elementară neînţelegere a legăturii necesare 
dintre marfă şi bani **. 

2. Mijloc de circulaţie 

După ce, în procesul stabilirii preţului, marfa a căpătat 
forma care o face aptă de circulaţie şi aurul a căpătat carac
terul său de bani, circulaţia a început să reprezinte şi tot
odată să rezolve contradicţiile pe care le cuprindea în sine 

• Vezi, de exemplu, W. hompson. „An nquiry lnto he distribu
tion of weaJth etc.". Londra, 1824. Bray. „abours wrongs and labours 
remdy". Leeds, 1839. 

** Carta lui lfred Darimon „De la refome des banques•. Paris, 
1856, poate i cosiderată ca n compendiu l acestei melodramatie 

teorii asupra bnlor. 
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procesul schimbului de mărfuri. Schimbul real de mărfuri, 
adică schimbul social de substanţe, se produce printr-o schim
bare de forme în cadrul căreia se desfăşoară dubla natură a 
mărfii ca valoare de întrebuinţare şi valoare de schimb, dar 
în care în acelaşi timp schimbarea de forme a mărfii înseşi 
se cristlizează în forme determinate ale banilor. A înfăţişa 
această schimbare de forme înseamnă a înfăţişa circulaţia. 
Aşa cum marfa, după cum am văzut, este valoare de schimb 
dezvoltată numai atunci cînd se presupune existenţa lumii 
mărfurilor şi implicit o diviziune a muncii dezvoltată efectiv, 
tot aşa circulaţia presupune acte omnilaterale de schimb şi 
reînnoirea lor continuă. A doua premisă este că mărfurile in
tră în procesul de schimb ca mărfuri cu pre/uri determinate, 
sau că în cadrul lui ele apar într-o dublă existenţă unele pen
tru altele : în mod real ca valori de întrebuinţare, în mod 
ideal - în preţ - ca valori de schimb. 

Pe cele mai animate străzi ale Londrei se înşiră, unele 
lingă altele, numeroase magazine în vitrinele cărora stră
lucesc toate bogăţiile lumii : şaluri indiene, revolvere ameri
cane, porţelanuri chinezeşti, corsete pariziene, blănuri ruseşti 
şi mirodenii din ţări tropicale, dar toate aceste obiecte des
tinate să procure plăceri lumeşti poartă pe frunte fatale eti
chete albe cu cifre arabe şi inscripţii laconice :, s., d . -. Aşa 
arată mărfurile care intră în circulaţie. 

a) M e t a m  o r f o z a m ă r f u  r i l o r 

La o examinare mai atentă, procesul circulaţiei prezintă 
două forme de circuite, care diferă unul de altul. Dacă în
semnăm marfa prin M şi banii prin B, putem exprima astfel 
aceste două forme : 

M-B-M 
B-M-B 

In secţiunea de faţă ne vom ocupa exclusiv de prima formă, 
sau de forma nemijlocită a circulaţiei mărfurilor. 

Circuitul M-B-M cuprinde : mişcarea M-B, schimbul 
unei mărfi pe bani, sau vînzarea ; mişcarea opusă, B-M, 
schimbul banilor pe marfă, sau cumpărarea ; şi unitatea celor 
două mişcări, M-B-M, schimbul unei mărfi pe bani u 
scopul de a schimba banii pe marfă, sau vînzarea în vederea 

* - lire sterline, şilingi, perice. - Nota trad. 



Contributii la critica economiei politice. - Cap. II. Banii... 77 

cmpărării. Dar rezultatul în care se stinge procesul însuşi 
este M-M, schimbul de marfă pe marfă, schimbul real de 
substanţe. 

Dacă luăm drept punct de plecare prima marfă, M-B-M 
reprezintă transformarea acesteia în aur şi retransformarea ei 
din aur în marfă, sau o mişcare în care marfa există la în
ceput ca o valoare de întrebuinţare deosebită, apoi leapădă 
această existenţă şi o dobîndeşte pe aceea de valoare de 
schimb sau de echivalent general, debarasată de orice legă
tură cu existenţa ei naturală ; apoi ea leapădă şi această 
formă şi în cele din urmă rămîne o valoare de întrebuinţare 
reală, destinată să satisfacă o necesitate anumită. In această 
din urmă formă ea trece din sfera circulaţiei în sfera con
sumului. Circulaţia M-B-M în ansamblu este deci, în pri
mul rînd, seria completă a metamorfozelor pe care le par
curge orice marfă pentru a deveni valoare de întrebuinţare 
nemijlocită pentru posesorul ei. Prima metamorfoză are loc 
în prima jumătate a circulaţiei M-B, cea de-a doua în cea
laltă jumătate B-M, iar întreaga circulaţie reprezintă drumul 
vieţii mărfii. Dar circulaţia M-B-M reprezintă metamorfoza 
totală a unei mărfi numai atunci cînd este totodată suma 
unor metamorfoze unilaterale determinate ale altor mărfuri, 
căci fiecare metamorfoză a primei mărfi este transformarea 
acesteia în altă marfă, deci transformarea celeilalte mărfi în 
cea dintîi, prin urmare o transformare bilaterală care are loc 
în acelaşi stadiu al circulaţiei. Trebuie să examinăm mai în
tîi fiecare dintre cele două procese de schimb în care se des
compune circulaţia M-B-M. 

M-B, sau vînzare : M, marfa, intră în procesul de circu
laţie nu numai ca o valoare de întrebuinţare deosebită, de 
exemplu ca o tonă de fier, ci ca o valoare de întrebuinţare 
avînd un preţ determinat, să zicem 3 I. st., 17 şilingi şi 101/2 
pence, sau o uncie de aur. Acest preţ, indicînd, pe de o parte, 
cantitatea de timp de muncă pe care o cuprinde tona de fier, 
adică mărimea valorii ei, exprimă totodată dorinţa pioasă a 
fierului de a se transforma în aur, adică de a da timpului 
de muncă cuprins în el însuşi forma de timp de muncă social
general. Dacă această transsubstanţiere nu reuşeşte, tona de 
fier nu numai că încetează a fi o marfă, dar încetează tot
odată a fi şi un produs, căci ea este marfă numai pentru că 
este non-valoare de întrebuinţare pentru posesorul ei, sau, 
cu alte cuvinte, munca acestuia din urmă este mu;ă reală 
numai ca muncă utilă pentu alţii, în timp ce pentru el însuşi 
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ea este utilă numai ca muncă abstract-generală. De aceea fie
rul sau posesorul său trebuie să descopere în lumea mărfu
rilor punctul unde fierul atrage aurul. Dar această dificultate, 
acest salto mortale * al mărfii, este biruit dacă vînzarea, aşa 
cum se presupune aici la analiza circulaţiei simple, are loc 
în mod real. Tona de fier, realizîndu-se ca valoare de între
buinţare prin înstrăinarea ei, adică prin trecerea ei din mîi
nile aceluia pentru care ea este non-valoare de întrebuinţare 
în mîinile aceluia pentru care ea este valoare de întrebuin
ţare, îşi realizează totodată preţul şi se transformă din aur 
imaginar în aur real. In locul denumirii de uncie de aur, �au 
de 3 I.st. , 17  şilingi �i 101/2 pence, a intervenit acum o uncie 
de aur real, iar tona de fier a părăsit scena. Datorită vînzării 
M-B, nu numai că marfa, care prin preţul ei fusese trans
formată în mod ideal în aur, este transformată în mod real 
în aur, dar, datorită aceluiaşi proces, aurul, care ca măsură 
a valorilor nu era decît bani ideali şi figura de fapt numai ca 
denumire bănească a mărfurilor înseşi, se transformă în bani 
reali **. Dacă înainte aurul a devenit un echivalent general 
ideal pentru că toate mărfurile îşi măsurau în el valoarea, 
acum, ca produs al înstrăinării omnilaterale a mărfurilor în 
schimbul lui - şi vînzarea M-B este tocmai procesul aces
tei înstrăinări generale -, aurul devine marfa care poate fi 
înstrăinată în mod absolut, devine bani reali. Dar în vînzare 
aurul devine bani reali numai pentru că, în preţurile lor, va
lorile de schimb ale mărfurilor au fost deja în mod ideal aur. 

In vînzarea M-B, la fel ca şi în cumpărarea B-M, stau 
faţă în faţă două mărfuri, fiecare dintre ele reprezentînd uni
tatea valorii de schimb şi a valorii de întrebuinţare ; dar în 
marfă valoarea ei de schimb există numai în mod ideal ca 
preţ, pe cînd în aur, deşi el însuşi este o valoare de între
buinţare reală, valoarea lui de întrebuinţare există numai ca 
purtătoare a valorii de schimb, şi de aceea numai ca o va
loare de întrebuinţare formală, care nu se leagă de nici o ne
voie individuală reală. In felul acesta, contradicţia dintre va
loarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb se polarizează 

„ - salt mortal. - Nota trad. 
** „Banii sînt de două feluri, ideali şi reali, şi sînt folosiţi în două 

feluri diferite : pentru evaluarea obiectelor şi pentru cumpărarea lor. 
La evaluarea obiectelor, banii ideali folossc tot atît de bine ca şi cei 
reali, ba poate chiar mai bine. Cealaltă întrebuinţare a banilor constă 
în cumpărarea obiectelor pe care ei le evaluează... Preţurile se sta
bilesc şi contractele se încheie îri bani ideali şi se realizează în ban) 
reali" (Galiani. „Della Moneta", pag. 1 12 sq.). 
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între cei doi termeni ai formulei M-B, astfel incit marfa în 
faţa aurului stă ca o valoare de întrebuinţare care abia tre
buie să-şi realizeze în aur valoarea ei de schimb ideală, pre
ţul, pe cînd aurul în faţa mărfii stă ca o valoare de schimb 
care îşi materializează abia în marfă valoarea ei de întrebuin
ţare formală. Numai prin această dedublare a mărfii în marfă 
şi aur şi, apoi, prin această dublă punere faţă în faţă, în care 
fiecare termen extrem reprezintă în mod ideal ceea ce ter
menul său opus este în mod real şi reprezintă în mod real 
ceea ce termenul său opus este în mod ideal, adică numai 
prin reprezentarea mărfurilor ca opoziţii polare bilaterale, se 
rezolvă contradicţiile cuprinse în procesul lor de schimb. 

Pînă aici am considerat M-B ca o vînzare, ca o transfor
mare a mărfii în bani. Dacă privim însă lucrurile din partea 
extremei celeilalte, acelaşi proces apare, dimpotrivă, ca B-M„ 
ca o cumpărare, ca o transformare a banilor în marfă. Vîn
zarea este în mod necesar totodată şi contrariul ei, cumpă
rare ; e vînzare dacă privim procesul dintr-o parte şi cum
părare dacă-l privim din cealaltă parte. Cu alte cuvinte, în 
realitate acest proces se deosebeşte numai prin aceea că în 
M-B iniţiativa porneşte din partea mărfii, sau a vînzătolui, 
pe cînd în B-M ea porneşte din partea banilor, sau a m
părătorului. Prin urmare, prezentînd prima metamorfoză a 
mărfii, transformarea mărfii în bani ca urmare a încheierii 
primului stadiu al circulaţiei M-B, presupunem totodată că 
o altă marfă s-a transformat deja în bani şi, în consecinţă, se 
află deja în al doilea stadiu al circulaţiei B-M. In felul 
acesta intrăm într-un cerc vicios de premise. Circulaţia în
săşi este acest cerc vicios. Dacă în M-B nu-l vom considera 
pe B ca fiind metamorfoza deja efectuată a unei alte mărfi, 
prin aceasta vom smulge respectivul act de schimb din pro
cesul de circulaţie. Dar în afara acestuia din urmă dispare 
forma M-B şi se găsesc faţă în faţă numai doi M diferiţi, 
să zicem fier şi aur, al căror schimb nu reprezintă n act de 
circulaţie deosebit, ci un simplu troc. La sursa producţiei sale, 
aurul este o marfă la fel ca oricare alta. Valoarea lui relativă 
şi aceea a fierului sau a oricărei alte mărfi este reprezentată 
aici în cantităţile în care aceste mărfuri se schimbă între ele. 
In procesul de circulaţie însă, această operaţie e deja pre
supusă ; în preţurile mărfurilor, valoarea proprie a aurului 
e deja dată. De aceea nu poate fi nimic mai greşit decît ideea 
că în procesul de circula/ie aurul şi marfa ar intra într-un 
raport de schimb direct şi că de aceea valoarea lor relativă 
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s-ar stabili prin faptul că acestea se schimbă între ele ca sim
ple mărfuri. Dacă se creează aparenţa că în procesul de cir
culaţie aurul s-ar schimba pe alte mărfuri ca o simplă marfă, 
această iluzie decurge pur şi simplu din faptul că, în preţuri, 
cantităţi determinate de mărfuri sînt deja echivalate cu can
tităţi determinate de aur, adică sînt deja raportate la aur ca 
bi, ca echivalent general, şi de aceea pot fi în mod nemij
locit schimbate pe el. In măsura în care preţul unei mărfi se 
realizează în aur, marfa se schimbă pe aur ca marfă, ca mate
rializare deosebită a timpului de muncă ; dar în măsura în 
care pre/ul ei este cel care se realizează în aur, marfa se 
schimbă pe aur ca bai şi nu ca marfă, adică pe aur ca ma
terializare generală a timpului de muncă. In ambele rapor
turi însă, cantitatea de aur pe care se schimbă marfa în ca
drul procesului de circulaţie nu este determinată de schimb, 
ci, dimpotrivă, schimbul e determinat de preţul mărfii, adică 
de valoarea ei de schimb exprimată în aur *. 

In cadrul procesului de circulaţie, aurul apare în mîiile 
oricui ca rezultat al vînzării M-B. Deoarece însă M-B, 
vînzarea, este totodată B-M, cumpărare, rezultă că în timp 
ce M, marfa de la care porneşte procesul, efectuează prima 
ei metamorfoză, cealaltă marfă, care constituie polul opus B, 
îşi efectuează cea de-a doua metamorfoză şi de aceea par
curge a doua jumătate a circulaţiei, în timp ce prima marfă 
se mai găseşte încă în prima jumătate a drumului ei. 

Ca rezultat al primului proces al circulaţiei, al vînzării, 
apare punctul de plecare .l celui de-al doilea, banii. Locul 
mărfii în prima ei formă a fost luat de echivalentul ei aur. 
Acest rezultat poate constitui mai întîi un punct de oprire a 
procesului, deoarece, în această a doua formă a ei, marfa po
sedă o existenţă proprie durabilă. Marfa, care în mina pose
sorului ei nu avusese nici o valoare de întrebuinţare, există 
acum sub o formă oricînd utilizabilă, căci poate fi schimbată 
oricînd şi depinde de împrejurări cînd şi în ce punct al lumii 
mărfurilor va intra ea din nou în circulaţie. Existenţa mărfii 
sub formă de crisalidă de aur constituie o fază independentă 
din viaţa ei, fază în care poate rămîne un timp mai mult sau 
mai puţin îndelungat. Pe cînd, în cadrul trocului, schimbul 

* Aceasta nu exclude, fireşte, ca preţul de piaţă al mărfurlor să 
fie mai mare sau mai mic decît valoarea lor. Dar această rezervă nu 
priveşte circulaţia smplă şi ţine de cu totul altă sferă, pe care o vom 
analiza mai tîrziu, acolo unde vom cerceta raportul dintre valoare şi 
preţul de piaţă, 
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unei valori de întrebuinţare deosebite este nemijlocit legat 
de schimbul unei alte valori de întrebuinţare deosebite, în 
procesul circulaţiei caracterul general al muncii creatoare de 
valoare de schimb apare în separarea şi în descompunerea 
arbitrară a actelor de vînzare şi cumpărare. 

B-M, cumpărarea, este inversul mişcării M-B şi tot
odată metamorfoza a doua, finală, a mărfii. Ca aur, sau în 
existenţa ei ca echivalent general, marfa poate fi reprezen
tată nemijlocit în valorile de întrebuinţare ale tuturor celor
lalte mărfuri, care în preţurile lor tind toate spre aur ca exis
tenţă transcendentală a lor, dar în acelaşi timp indică canti
tatea de monedă sunătoare de care este nevoie pentru ca 
trupurile lor, valorile de întrebuinţare, să treacă de partea 
banilor, iar sufletele lor, valoarea de schimb, să se prefacă 
chiar în aur. Produsul general al înstrăinării mărfurilor este 
marfa care poate fi înstrăinată în mod absolut. Nu există nici 
o limită calitativă pentru transformarea aurului în marfă : 
există doar una cantitativă, determinată de propria sa canti
tate sau de mărimea propriei sale valori. „Totul se poate 
cumpăra cu aur" .  In timp ce în mişcarea M-B, prin înstrăi
narea ei ca valoare de întrebuinţare, marfa realizează pro
priul ei preţ şi valoarea de întrebuinţare a banilor străini, 
în mişcarea B-M, prin înstrăinarea ei ca valoare de schimb, 
ea realizează propria ei valoare de întrebuinţare şi preţul ce
leilalte mărfi. Dacă, prin realizarea preţului ei, marfa trans
formă totodată aurul în bani reali, prin retransformarea ei 
marfa face ca aurul să devină propria ei existenţă bănească 
efemeră. Deoarece circulaţia mărfurilor presupune o divi
ziune a muncii dezvoltată, deci multilateralitatea nevoilor in
dividului în opoziţie cu unilateralitatea produsului său, cum
părarea B-M se înfăţişează uneori sub forma unei egalităţi 
cu un singur echivalent-marfă, iar alteori se fărîmiţează în
tr-o serie de echivalente-marfă, limitată de cercul nevoilor 
cumpărătorului şi de mărimea sumei sale de bani. După cum 
vînzarea este totodată cumpărare, tot astfel şi cumpărarea 
este totodată vînzare, B-M e totodată M-B, dar iniţiativa 
aparţine aici aurului, sau cumpărătorului. 

Dacă revenim acum la ansamblul circulaţiei M-B-M, 
vedem că în cadrul acestei circulaţii o marfă parcurge în
treaga serie a metamorfozelor ei. Dar, paralel cu mişcarea 
prin care o marfă începe prima jumătate a circulaţiei şi efec
tuează prima metamorfoză, o altă marfă intră în a doua ju
mătate a circulaţiei, efectuează a doua ei metamorfoză şi iese 
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din circulaţie ; ş1 mvers, prima marfă intră în a doua jumă
tate a circulaţiei, efectuează a doua ei metamorfoză şi iese 
din circulaţie, în timp ce o a treia marfă intră în circulaţie, 
parcurge prima jumătate a drumului ei şi efectuează prima 
metamorfoză. Prin urmare, circulaţia M-B-M în ansamblu, 
ca metamorfoză totală a unei mărfi, reprezintă întotdeauna 
sfîrşitul metamorfozei totale a unei alte mărfi şi începutul 
metamorfozei totale a unei a treia mărfi, adică o serie fără 
început şi fără sfîrşit. Pentru mai multă claritate şi spre a 
deosebi între ele diferitele mărfuri, să notăm în mod diferit 
pe cei doi M de la extremele formulei, de exemplu 
M'-B-M". In fond, prima verigă, M'-B, îl presupune pe B 
ca rezultat al unei alte M-B, adică este ea însăşi doar ul
tima verigă din M-B-M', pe cînd cea de-a doua verigă, 
B-M", are ca rezultat M"-B, adică se înfăţişează ca prima 
verigă din M'"-B-M""" etc. Mai departe reiese că ultima ve
rigă B-M, deşi B nu este decît rezultatul unei singure vîn
zări, se poate exprima sub forma (B-M')+ (B-M") + (B-M'"') 
+ etc., adică se poate fărîmiţa într-o mulţime de cumpărări 
şi deci într-o mulţime de vînzări, adică într-o mulţime de 
prime verigi ale unor noi metamorfoze totale ale altor măr
furi. Dacă, prin urmare, metamorfoza totală a unei singure 
mărfi constituie o verigă care face parte nu dintr-un singur 
lanţ de metamorfoze fără început şi fără sfîrşit, ci din mai 
multe lanţuri de acest fel, procesul de circulaţie al lumii măr
furilor - deoarece fiecare marfă în parte parcurge circu
laţia M-B-M - se prezintă ca o extrem de încurcată îm
pletire de lanţuri ale acestei mişcări, care se încheie mereu 
şi reîncepe mereu într-o diversitate infinită de puncte. In ace
laşi timp însă, fiecare vînzare sau cumpărare singulară există 
ca un act izolat şi de sine stătător, iar celălalt act, care-l com
pletează, poate fi separat de el în timp şi în spaţiu, şi de 
aceea nu trebuie să fie legat de el în mod nemijlocit ca o 
continuare a lui. Intrucît fiecare proces de circulaţie izolat 
M-B sau B-M, ca transformare a unei mărfi în valoare de 
întrebuinţare şi a alteia în bani, ca primul şi  al doilea stadiu 
al circulaţiei, constituie pentru ambele părţi un punct de 
oprire de sine stătător, iar pe de altă parte, deoarece toate 
mărfurile îşi încep cea de-a doua metamorfoză a lor şi ocupă 
punctul de plecare al celei de-a doua jumătăţi a circulaţiei 
sub formă de echivalent general, de aur, formă care le este 
comună tuturor, în circulaţia reală orice B-M se poate ală
tui a oricărui M-B, capitolul al doilea din drumul vieţii unei 
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mărfi se poate alătura primului capitol din drumul vieţii uneA 
alte mărfi. De exemplu, A vinde fier pentru 2 1. st., adică 
efectuează M-B, sau prima metamorfoză a mărfii fier, amî
nînd însă cumpărarea pentru mai tîrziu. In acelaşi timp, B, 
care cu două săptămîni în urmă a vîndut 2 cuarteri de griu 
cu 6 1. st., cumpără cu aceleaşi 6 1. st. un costum - ia firma 
„Moses & fiul" şi efectuează B-M, sau metamorfoza a doua 
a mărfii griu. Aceste două acte, B-M şi M-B, apar aici 
numai ca verigi ale unui lanţ, pentru că în B, în aur, o marfă 
arată la fel ca cealaltă, şi în aur nu se mai poate recunoaşte 
dacă e fier metamorfozat sau griu metamorfozat. In procesul 
de circulaţie real, M-B-M reprezintă deci o întîmplătoare 
alăturare şi succesiune de nenumărate verigi dezordonat ri
sipite ale unor metamorfoze totale diferite. Procesul de cir
culaţie real apare, aşadar, nu ca metamorfoză totală a mărfii, 
nu ca mişcare a mărfii care parcurge faze opuse, ci ca un 
simplu agregat de nenumărate cumpărări şi vînzări care se 
efectuează întîmplător unele alături de altele sau unele după 
altele. In felul acesta, determinarea de formă a acestui proces 
dispare, şi dispare cu atît mai complet cu cit fiecare act de 
circulaţie izolat, de exemplu vînzarea, este în acelaşi timp 
contrariul său, cumpărare, şi viceversa. Pe de altă parte, pro
cesul de circulaţie este mişcarea metamorfozelor lumii măr
furilor, şi de aceea trebuie să reflecte această mişcare şi în 
mişcarea lui de ansamblu. Cum o reflectă vom vedea în ca
pitolul următor. Aici nu ne mai rămîne decît să remarcăm 
că în M-B-M cele două extreme M se află, din punctul de 
vedere al formei, într-un raport diferit faţă de B. Primul M se 
raportează la bani ca o marfă particulară la marfa generală, 
pe cînd banii se raportează la cel de-al doilea M ca marfa 
generală la o marfă singulară. Prin urmare, în mod abstract 
logic, M-B-M poate fi redus la forma de silogism P-G-S, 
în care particularul formează primul termen extrem, gene
ralul termenul mediu care face legătura, iar singularul ulti
mul termen extrem. 

Posesorii de mărfuri au intrat în procesul circulaţiei pur 
şi simplu ca păzitori ai mărfurilor. In cadrul acestui proces, 
ei stau faţă în faţă în calitatea opusă de cumpărător şi 
vînzător, unul ca o căpăţînă de zahăr personificată, celălalt 
ca aur personificat. De îndată ce căpăţîna de zahăr devine 
aur, vînzătorul devine cumpărător. Aceste roluri sociale de
terminate nu decurg nicidecum din individualitatea ome-



neasca m general, ci din relaţiile de schimb dintre oameni 
care îşi produc produsele sub formă de mărfuri. Relaţiile care 
au loc între cumpărător şi vînzător sînt atît de puţin neindi
viduale, incit amîndoi intră în aceste relaţii numai în măsura 
în care este negată munca lor individuală, adică în măsura în 
care ea, ca muncă neindividuală, devine bani. De aceea, pe 
cit de absurd este să consideri că aceste roluri economice 
burgheze de cumpărător şi vînzător ar fi forme sociale veş
nice ale individualismului omenesc, pe atît de nejustificat 
este să le deplîngi ca pe o cauză a suprimării acestui indivi
dualism *. Ele sînt o expresie necesară a individualităţii pe 
baza unei anumite trepte a procesului de producţie social. ln 
afară de aceasta, în opoziţia dintre cumpărător şi vînzător, 
natura antagonistă a producţiei burgheze se exprimă încă 
într-un mod atit de superficial şi de formal, incit această opo
ziţie aparţine şi formaţiilor sociale preburgheze, deoarece ea 
nu cere decit ca indivizii să se raporteze unii la alţii ca po
sesori de mărfuri. 

Dacă examinăm acum rezultatul mişcării M-B-M, ve
dem că el se reduce la schimbul de substanţe M-M. O marfă 
a fost schimbată pe alta, o valoare de întrebuinţare a fost 
schimbată pe alta, şi transformarea mărfii în bani sau marfa 
ca bani, nu serveşte decit pentru a mijloci acest schimb de 
substanţe. Banii apar, aşadar, numai ca mijloc de schimb al 
mărfurilor, dar nu ca mijloc de schimb în general, ci ca mijloc 

* Cît de adînc răneşte sufletele sensibile pînă şi cea mai superfi
cială formă a antagonismului care se exprimă în vînzare şi cumpărare, 
ne-o arată următorul psaj din lucrarea d-lui Isaac Pereire 1 1Le:os sur 
l'indstrie et Is finances". Paris, 132. Faptul că acelaşi Isaac, ca fon
dator şi dictator l societăţii „Credit Mobilier" 21, şi-a ciştigat la Paris 
trista faimă de rechin de bursă arată cite parale face sentimentala sa 
critică a economiei politice. D-1 Pereire, la aca epocă unul dintre apos
tolii lui Saint-Simon, spune : „Deoarece toţi indivizii sînt izolaţi, sepa
raţi unii de alţii atît în munca lor cit şi în consum, î.tre ei are loc un 
schimb de produse ale muncii lor productive. Din necesitatea schimbului 
derivă ncesitata de a detemina valoarea relativă a obiectelor. Ideile 
de valoare şi de schimb sînt deci strîns legate şi, în forma lor actuală, 
amîndouă exprimă individualismul şi antagonismul„. Stabilirea valorii 
produselor este posibilă numai pentru că există vînzare şi cumpărare, 
cu alte cuvir1te un antagonism între diferiţi membri ai societăţii. Oame
nii se preocupă de preţ, de valoare numai acolo unde au loc vînzări şi 
cumpărări, adică acolo unde fiecare individ este nevoit să lupte pentru 
aşi procura obiectele necesare întreţinerii existenţei sale" (op. cit., 
pag. 2, 3 şi urm.). 
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de schimb caracterizat prin procesul de circulaţie, adică ca 
mijloc de circula/ie *. 

Cel care, pornind de la faptul că procesul de circulaţie a 
mărfurilor se reduce la M-M şi de aceea pare să nu fie decît 
un troc efectuat prin mijlocirea banilor, sau de la faptul că 
în general M-B-M nu numai că se scindează în două pro
cese izolate, ci exprimă totodată şi unitatea lor în mişcare, ar 
conchide că între vînzare şi cumpărare există numai unitate, 
dar nu şi separare, acela ar vădi o manieră de a gîndi a cărei 
critică este de domeniul logicii şi nu de cel al economiei po
litice. Separarea vînzării şi cumpărării în procesul de schimb 
sfărîmă limitele locale, primitive, tradiţional-pioase şi naiv
absurde ale schimbului social de substanţe ; în acelaşi timp 
ea reprezintă forma generală a ruperii momentelor conexe 
ale acestui schimb social şi a contrapunerii lor reciproce, în
tr-un cuvînt posibilitatea generală a crizelor comerciale, dar 
aceasta numai pentru că contradicţia dintre marfă şi bani este 
forma abstractă şi generală a tuturor contradicţiilor cuprinse 
în munca burgheză. De aceea poate să existe circulaţie bă
nească fără crize� dar nu pot fi crize acolo unde nu există 
circulaţie bănească. Aceasta nu înseamnă însă decît că, acolo 
unde în dezvoltarea ei munca bazată pe schimbul privat nu a 
atins încă nici stadiul formării banilor, ea este cu atît mai 
puţin în stare să provoace fenomene care presupun o dezvol
tare deplină a procesului de producţie burghez. De aceea pu
tem aprecia la justa ei valoare toată profunzimea criticii care 
afirmă că prin desfiinţarea „privilegiului u metalelor nobile şi 
printr-un aşa-zis „sistem bănesc raţional " ar putea fi înlătu
rate „inconvenienteleu producţiei burgheze. Pe de altă parte, 
ca o mostră de apologetică economică e de ajuns să cităm o 
teorie căreia i s-a făcut reclama că ar fi deosebit de inge• 
nioasă. James Mill, tatăl cunoscutului economist englez John 
Stuart Mill, spune : 

„Niciodată nu poate fi o lipsă de cumpărători la toate mărfurile. 
Oricine oferă spre vînzare o marfă vrea să capete în schimbul ei o altă 
marfă şi, ca atare, el este cmpărător prin simplul fapt că e vînzător. 
De aceea cumpărătorii şi vînzătorii tuturor mărfurilor, luaţi la un loc, 
trebuie în virtutea unei necsităţi metafizice să se chilibreze recprc. 
Prin urmare, dacă la o marfă arcare există mai mulţi vînzători declt 

* „Banii nu sînt dcît mijlocul şi cala, pe cînd produsele necesare 
vieţii sînt ţinta şi scopul". Boisguillebert. ,,Le detail de la France", 1691, 
în culegerea li Eugene Daire „Economistes finnciers du XVIII-eme 
siecle", voi. I, Paris, 143, pag. 210. 
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cumpărători, trebuie să existe mai mulţi cmpărători dcît vînzători l. 
o altă marfă" •. 

Mill statorniceşte acest echilibru prin aceea că transformă 
procesul de circulaţie într-un simplu troc, introducînd apoi 
prin contrabandă în acest troc figurile cumpărătorului şi vîn
zătorului, împrumutate din procesul de circulaţie. Folosind 
limbajul său confuz, se poate spune că, în momente cînd nici 
o marfă nu poate fi vîndută - cum a fost, de exemplu, la 
Londra şi  la Hamburg în anumite momente ale crizei comer
ciale din 1857-1858 -, există de fapt mai mulţi cumpărători 
decît vînzători la o singură marfă, şi anume la bani, şi mai 
mulţi vînzători decît cumpărători la toate celelalte forme de 
bani, şi anume la mărfuri. Echilibrul metafizic al cumpărărilor 
şi vînzărilor se limitează la faptul că orice cumpărare este o 
vînzare şi orice vînzare este o cumpărare, ceea ce însă nu 
reprezintă cine ştie ce consolare pentru posesorii de mărfuri 
care nu sînt în stare să vîndă şi deci nici să cumpere **. 

• In noiembrie 1807 a apărut în Anglia o lucrare a lui William 
Spence sub titlul : „Britain independent of commerce" r„Anglia nu de
pinde de comerţ"), a cărei idee fundamentală a fost dezvoltată de Wil
liam Cobbett în revista sa „Politica! register" sub titlul şi mai vehement 
de „Perish commerce" [„Jos comerţul"). Ca o ripostă la acestea, James 
Mill a publicat în 1808 lucrarea sa „Defence of commerce" 28, în care se 
află deja argumentul citat în text, argument pe care noi 1-m reprodu\ 
din lucrarea sa „Elements of politica! economy". In polemica dusă cu 
Sismondi şi cu Malthus în legătură cu problema crizelor comerciale, 
J.-B. S ay şi-a însuşit această isteaţă descoperire, şi întrucît nu se ştie cu 
ce idee nouă a îmbogăţit acest caraghios „prince de la science" („prinţ 
aI ştiinţei") economia politică - meritul său se rezmă la imparţialitatea 
cu care i-a denaturat deopotrivă pe contemporanii săi : Malthus, Sismondi 
şi Ricardo - admiratorii săi de pe continent au proclamat solemn că el, 
Say, este acela care a găsit această comoară : ideea cu privire la echi
librul metafizic dintre cumpărări şi vînzări. 

** Felul în care economiştii prezintă diferitele determinări de formă 
ale mărfii poate i văzut din următoarele exemple : „Posedînd bani, avem 
de făcut un singur schimb pentru a obţine obictul dorit, pe cînd dacă 
posedăm surplusuri din alte produse trebuie să facem două schimburi, 
dintre care primul (procurarea banilor) este incomparabil mai dificil de
cît aI doilea". G. Opdyke. „A treatise on politicaI economy", New York, 
1851, pag. 287-288. 

„Faptul că banii se vînd mai uşor este rezultatul direct sau con
secinţa firească a faptului că mărfurile se vînd mai greu" (Th. Corbet. 
„An inquiry into the causes and modes of the wealth of individuals 
etc:· Londra, 184 1 ,  pag. 1 1 7 ) .  „Banii au proprietatea de a putea fi schim
baţi întotdeauna pe ceea ce se măsoară cu ajutorul lor" (Bosanquet. 
„Metallic, paper and credit currency etc." Londra, 1842, pag. 1 00) . 

„Banii pot întotdeauna să cumpere alte mărfuri, pe cînd alte măr
furi nu pot întotdeauna să cmpere barii" (h, Tooke. „An inquiry int
the currency principie", 2 ed. Londra, 1 844, ag. 10) ,  
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Separarea vînzării de cumpărare face să fie cu putinţă, 
pe lingă comerţul propriu-zis, o sumedenie de tranzacţii fic
tive care preced schimbul definitiv dintre producătorii şi con
sumatorii de mărfuri. Ea permite astfel unei mase de paraziţi 
să pătrundă în procesul de producţie şi să tragă foloase din 
această separare. Dar aceasta nu înseamnă iarăşi decît că, o 
da.tă cu banii ca formă generală a muncii burgheze, este dată 
şi posibilitatea dezvoltării contradicţiilor acesteia din urmă. 

b) C i r  c u  l a t i a b a n i  l o r 

Circulaţia reală se prezintă mai întîi ca o mulţime de cum
părări şi vînzări care se efectuează întîmplător şi concomi
tent. Atît în cazul vlnzării cit şi în cazul cumpărării, marfa 
�i banii stau întotdeauna faţă în faţă în acelaşi raport : 
vînzătorul de partea mărfii, iar cumpărătorul de partea ba
nilor. De aceea banii ca mijloc de circulaţie apar întotdeauna 
ca mijloc de cumpărare, fapt datorită căruia deosebirile din
tre destinaţiile lor în fazele opuse ale metamorfozei măru
rilor au devenit invizibile. 

Banii trec în mîinile vînzătorului în cadrul aceluiaşi act 
prin care marfa trece în mîinile cumpărătorului. Marfa şi 
banii circulă deci în direcţii opuse, şi această schimbare de 
locuri Jn cadrul căreia .marfa trece de o parte şi banii de 
cealaltă are loc simultan într-un număr nedeterminat de mare 
de puncte pe toată suprafaţa societăţii burgheze. Dar primul 
pas pe care marfa îl face în procesul circulaţiei este în ace
laşi timp şi ultimul ei pas *. Indiferent dacă marfa se depla
sează pentru că aurul este atras de ea (M-B) sau pentru că 
ea este atrasă de aur (B-M), prin această singură mişcare, 
prin această singură schimbare de loc ea trece din sfera cir
culaţiei în sfera consumului. Circulaţia este mişcarea necon
tenită a mărfurilor, dar mereu a altor mărfuri, şi fiecare 
marfă efectuează numai o singură dată această mişcare. Orice 
marfă îşi începe a doua jumătate a circulaţiei sale nu ca 
aceeaşi marfă, ci ca o altă marfă, ca aur. Prin urmare, mişca
rea mărfii care a suferit o metamorfoză este mişcarea auru
lui. Aceeaşi piesă bănească sau aceeaşi bucată de aur care 
în actul M-B şi-a schimbat o dată locul cu o marfă apare 

* Aceeaşi marfă poate fi de mai multe ori cumpărată şi din nou 
vîndută. In acest caz ea nu circulă ca simplă marfă, ci în cadrul unei 

-determinări care, din punctul de vdere al circulaţiei simple, al opozi
ţiei simple dintre marfă şi bani, nu există încă. 

8 
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iarăşi, dar în ordine inversă, ca punct de plecare pentru 
B-M, şi în felul acesta îşi schimbă locul pentru a doua oară, 
cu o altă marfă. Aşa cum aceşti bani au trecut din mîinile 
cumpărătorului B în mîinile vînzătorului A, tot aşa ei trec 
acum din mina lui A, devenit cumpărător, în mîinile lui C. 
Mişcarea formei unei mărfi, transformarea ei în bani şi re
transformarea ei din bani , sau mişcarea metamorfozei totale 
a mărfii, apare, aşadar, ca mişcare exterioară a aceleiaşi 
piese băneşti care îşi schimbă de două ori locul cu două măr
furi diferite. Oricît de împrăştiat şi de întîmplător s-ar efec
tua concomitent cumpărările şi vînzările, în circulaţia reală 
cumpărătorul are întotdeauna în faţa sa un vînzător, şi, îna
inte de a fi ajuns în mîinile cumpărătorului, banii care trec 
în locul mărfii vîndute trebuie să-şi fi schimbat deja o dată 
locul cu o altă marfă. Pe de altă parte, mai devreme sau mai 
tîrziu ei vor trece din nou din mîinile vînzătorului, devenit 
cumpărător, în mîinile unui nou vînzător, şi prin această frec
ventă repetare a schimbării de loc banii exprimă înlănţuirea 
metamorfozelor pe care le suferă mărfurile. Prin urmare, ace
leaşi piese băneşti se deplasează - una mai frecvent, alta 
mai rar - de la un punct al circulaţiei la altul, întotdeauna 
în direcţia opusă mişcării mărfurilor, descriind totodată un 
arc de circulaţie mai mare sau mai mic. Aceste mişcări dife
rite ale aceleiaşi piese băneşti se pot succeda numai în timp, 
pe cînd, dimpotrivă, multiplicitatea şi caracterul disparat al 
cumpărărilor şi vînzărilor se manifestă în schimbări de loc 
momentane intre mărfuri şi bani, schimbări care au loc si
multan, unele lingă altele. 

în forma ei simplă, circulaţia mărfurilor M-B-M se 
efectuează prin trecerea banilor din mîinile cumpărătorului în 
mîinile vînzătorului şi din mîinile vînzătorului, devenit cum
părător, în acelea ale unui nou vînzător. Cu aceasta se în
cheie metamorfoza mărfii, prin urmare şi mişcarea banilor, în 
măsura în care aceasta din urmă este expresia acestei me
tamorfoze. Deoarece însă noi valori de întrebuinţare trebuie 
să fie mereu produse sub formă de mărfuri şi de aceea tre
buie să fie mereu aruncate din nou în circulaţie, M-B-M 
este repetat şi reînnoit mereu de aceiaşi posesori de mărfuri. 
Banii pe care aceştia i-au cheltuit în calitate de cumpărători 
se reîntorc în mîinile lor de îndată ce ei apar din nou ca vîn
zători de mărfuri. Permanenta reînnoire a circulaţiei mărfu
rilor se reflectă, aşadar, în faptul că banii nu numai că ru
lează în permanenţă dintr-o mină în alta pe toată suprafaţa 
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societăţii burgheze, ci descriu în acelaşi timp numeroase mici 
circuite diferite, pornind de la o infinitate de puncte diferite 
şi reîntorcîndu-se la aceleaşi puncte pentru a repeta din nou 
aceeaşi mişcare. 

Deoarece schimbarea formei mărfurilor apare ca o simplă 
deplasare a banilor, iar continuitatea mişcării circulaţiei re
vine în întregime banilor, căci marfa face întotdeauna nu
mai un pas în direcţie opusă mişcării banilor, în timp ce banii 
fac întotdeauna pasul al doilea în locul mărfii şi spun B acolo 
unde marfa spune A, întreaga mişcare pare să emane de la 
bani, deşi la vînzare marfa este aceea care scoate banii din 
locul lor, şi, prin urmare, la rîndul ei şi ea pune în mişcare 
banii, după cum la cumpărare banii pun în mişcare marfa. 
Mai departe, deoarece banii stau în faţa mărfii întotdeauna 
în acelaşi raport, şi anume ca mijloc de cumpărare, şi ca atare 
pun în mişcare mărfurile numai prin realizarea preţurilor lor, 
întreaga mişcare a circulaţiei apare ca o mişcare în cadrul 
căreia banii îşi schimbă locul cu mărfurile, realizîndu-le pre
ţurile fie prin diferite acte de circulaţie, care au loc simultan, 
unul lingă altul, fie prin acte care au loc succesiv, cînd una 
şi aceeaşi monedă realizează rînd pe rînd preţurile unor măr
furi diferite. Dacă examinăm, de pildă, M-B-M'-B-M"
-B-M'" etc. fără a ţine seama de momentele calitative, care 
în procesul de circulaţie real devin invizibile, nu vedem de
cît una şi aceeaşi operaţie monotonă. B, după ce a realizat 
preţul lui M, realizează rînd pe rînd preţurile lui M'-M" etc., 
iar mărfurile M'-M"-M'" etc. trec întotdeauna în locul pă
răsit de bani. De aceea se pare că, realizînd preţurile mărfu
rilor, banii le pun în mişcare pe acestea din urmă. In această 
funcţie, care constă în realizarea preţurilor, banii înşişi cir
culă în permanenţă, cînd schimbîndu-şi numai locul, cînd 
parcurgînd un arc al circulaţiei şi cînd descriind o mică cir
cumferinţă pe care punctul de plecare coincide cu punctul de 
întoarcere. Ca mijloc de circulaţie, banii îşi au propria lor 
circulaţie. De aceea mişcarea formelor mărfurilor aflate în 
procesul de circulaţie apare ca mişcare proprie a banilor care 
mijloceşte schimbul mărfurilor, în timp ce mărfurile ca atare 
ar fi nemişcate. In felul acesta, mişcarea procesului de circu
laţie a mărfurilor se înfăţişează sub forma mişcării banilor ca 
mijloc de circulaţie, sub forma circulaţiei banilor. 

Dacă posesorii de mărfuri prezintă ca produse ale muncii 
sociale produsele muncilor lor particulare, transformînd un 
obiect, aurul, în existenţă nemijlocită a timpului de muncă 

8* 
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general, şi deci în bani, acum propria lor mişcare omnilate
rală, prin care ei mijlocesc schimbul de substanţe al mun
cilor lor, le stă în faţă ca mişcare specifică a acestui obiect, 
ca circulaţie a aurului. Insăşi mişcarea socială este pentru 
posesorii de mărfuri, pe de o parte, o necesitate exterioară, 
iar pe de altă parte un proces de mijlocire pur formal, care 
dă fiecărui individ posibilitatea de a scoate din circulaţie, în 
schimbul valorii de întrebuinţare pe care o aruncă în ea, alte 
valori de întrebuinţare avînd o valoare de aceeaşi mărime. 
Valoarea de întrebuinţare a mărfii se afirmă o dată cu ieşirea 
ei din sfera circulaţiei, pe cînd valoarea de întrebuinţare a 
banilor ca mijloc de circulaţie este însăşi circulaţia lor. Miş
carea mărfii în cadrul procesului de circulaţie nu este decît 
un moment trecător, pe cînd mişcarea neîntreruptă a banilor 
în cadrul procesului de circulaţie devine o funcţie a banilor. 
Această funcţie specifică a banilor în cadrul procesului de 
circulaţie le dă acestora ca mijloc de circulaţie o nouă deter
minare de formă, pe care o vom examina mai îndeaproape în 
cele ce urmează. 

Inainte de toate este clar că circulaţia banilor este o miş
care infinit de fărîmiţată, pentru că în ea se reflectă fărîmi
ţarea infinită a procesului de circulaţie în cumpărări şi vîn
zări şi separarea arbitrară a fazelor reciproc complementare 
ale metamorfozei mărfurilor. In circuitele mici ale banilor, 
unde punctul de plecare coincide cu punctul de întoarcere, 
se observă, ce-i drept, o mişcare recurentă, o adevărată miş
care circulară ; dar nu-i mai puţin adevărat că există tot atî
tea puncte de plecare cite mărfuri şi chiar numai datorită 
multitudinii lor nedeterminate aceste circuite nu sînt cîtuşi 
de puţin susceptibile de a fi controlate, măsurate şi calcu
late. Tot atît de nedeterminat este intervalul de timp dintre· 
momentul pornirii de la punctul de plecare şi cel al întoarce
rii la acelaşi punct. Este de asemenea indiferent dacă într-un 
caz dat are loc sau nu un asemenea circuit. Nu există fapt 
economic mai cunoscut decît acea că se pot cheltui bani cu_ 
o mină fără a-i primi înapoi cu cealaltă. Banii pornesc din 
puncte infinit de diferite şi se întorc la puncte infinit de dife
rite, dar coinciderea punctului de plecare cu punctul de în-· 
toarcere este întîmplătoare, pentru că în mişcarea M-B-M 
retransformarea cumpărătorului în vînzător nu constituie o 
condiţie necesară. Intr-o măsură şi mai mică însă circulaţia 
banilor reprezintă o mişcare care radiază dintr-un singur cen
tr, spre toate punctele periferice şi se întoarce din toate 
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punctele periferice spre acelaşi centru. Aşa-zisa mişcare cir
culară a banilor, aşa cum se conturează ea în închipuirea 
noastră, se limitează la aceea că în toate punctele se observă 
apariţia şi dispariţia lor, deplasarea lor necontenită. Intr-o 
formă mijlocită superioară a circulaţiei banilor, de exemplu în 
cirulaţia bancnotelor, vom vedea că condiţiile cheltuirii ba
nilor cuprind şi condiţiile reîntoarcerii lor. Dar în cadrul cir
culaţiei simple a banilor este, dimpotrivă, ceva întîmplător că 
acelaşi cumpărător devine din nou vînzător. Acolo unde în 
circulaţia simplă a banilor se constată adevărate mişcări cir
culare cu caracter permanent, ele nu sînt decît reflectarea 
unor procese de producţie mai adînci. De pildă, vineri fa
bricantul ridică bani de la bancherul său, sîmbătă plăteşte cu 
ei salariile muncitorilor săi, care lasă imediat cea mai mare 
parte din aceşti bani în mîinile băcanilor etc., iar luni aceş
tia din urmă îi aduc înapoi bancherului. 

Am văzut că banii realizează simultan o anumită masă de 
preţuri în variatele cumpărări şi vînzări care au loc una lingă 
alta în spaţiu şi că numai o singură dată ei îşi schimbă locul 
cu mărfurile. Pe de altă parte însă, în măsura în care în miş
:area banilor se manifestă mişcarea întregului ansamblu de 
metamorfoze ale mărfurilor şi înlănţuirea acestor metamor
foze, aceeaşi monedă realizează preţurile mai multor mărfuri 
şi efectuează astfel un număr mai mare sau mai mic de de
plasări. Dacă luăm procesul de circulaţie dintr-o ţară oare
care şi într-o perioadă de timp dată, de exemplu într-o zi, 
cantitatea de aur necesară pentru realizarea preţurilor şi deci 
pentru circulaţia mărfurilor va fi determinată de doi factori : 
pe de o parte, de suma totală a acestor preţuri şi, pe de altă 
parte, de numărul mijlociu de deplasări ale aceloraşi monede 
de aur. Acest număr de deplasări, sau viteza circulaţiei ba
nilor, este, la rîndul ei, determinată sau exprimă numai viteza 
mijlocie cu care mărfurile parcurg diferitele faze ale meta
morfozelor lor, cu care aceste metamorfoze se succed una 
după alta ca verigile unui lanţ şi cu care mărfurile care şi-au 
efectuat metamorfozele sînt înlocuite în procesul de circu
laţie prin alte mărfuri. Prin urmare, în timp ce în procesul de 
stabilire a preţurilor valoarea de schimb a tuturor mărfurilor 
a fost transformată în mod ideal într-o cantitate de aur de 
aceeaşi valoare, iar în cele două acte izolate ale circulaţiei, 
--M şi M-B, aceeaşi sumă de valoare a existat de două 
ori, pe de o parte în marfă şi pe de alta în aur, existenţa auru
li ca mijloc de circulaţie nu este determinată de raportarea lui 
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izolată la mărfurile nemişcate singulare, ci de existenţa lui 
mişcătoare în lumea mişcătoare a mărfurilor, este determi
nată de funcţia lui de a exprima, prin schimbarea sa de locuri, 
schimbarea fom1ei mărfurilor şi deci, prin viteza cu care-şi 
schimbă locul, viteza cu care acestea îşi schimbă forma. Pre
zenţa sa reală în procesul de circulaţie, adică masa reală de 
aur aflată în circulaţie este determinată, aşadar, de existenţa 
lui funcţională în însuşi procesul de ansamblu. 

Circulaţia bănească are drept premisă circulaţia mărfuri
lor, şi anume : banii fac să circule mărfurile care au preţuri, 
adică mărfurile care în mod ideal au şi fost echivalate cu 
cantităţi determinate de aur. La stabilirea preţului mărfuri
lor, mărimea valorii cantităţii de aur care serveşte ca unitate 
de măsură, adică valoarea aurului, e presupusă a fi dată. Por
nind de la această premisă, cantitatea de aur necesară pentru 
a satisface nevoile circulaţiei e determinată, în primul rînd, 
de suma totală a preţurilor mărfurilor care urmează să fie 
realizate. La rîndul ei însă, această sumă totală este determi
nată : 1) de nivelul preţurilor, de nivelul relativ ridicat sau 
scăzut al valorilor de schimb ale mărfurilor, exprimate în aur, 
şi, 2) de masa mărfurilor care circulă la preţuri determinate, 
adică de masa cumpărărilor şi vînzărilor care se fac la pre
ţuri date *. Dacă un cuarter de griu costă 60 de şilingi, pentru 
a-l face să circule sau pentru a-i realiza preţul este nevoie 
de o cantitate de aur de două ori mai mare decît în cazul 
cînd ar fi costat numai 30 de şilingi. Pentru ca să circule 
500 de cuarteri de griu a 60 de şilingi este nevoie de o can
titate de aur de două ori mai mare decît pentru circulaţia a 
250 de cuarteri la acelaşi preţ. In sfîrşit, pentru ca să circule 
10 cuarteri a 1 00 de şilingi este nevoie numai de jumătate 
din cantitatea de aur care e necesară pentru a face să circule 
40 de cuarteri a 50 de şilingi. De aici reiese că cantitatea de 
aur necesară pentru a satisface nevoile circulaţiei mărfuri
lor poate să scadă, în pofida urcării preţurilor, dacă masa 
mărfurilor aflate în circulaţie scade într-o măsură mai mare-

* Masa de billi e indiferentă, „cu condiţia ca ei să existe în can
titate suficientă pentru a menţine preţurile corespunzătoare mărfurilor". 
Boisguillebert, op. cit., pag. 209. ,,Dacă o circulaţie de mărfuri în sm: 
de 400 OO OOO are nevoie de o masă de aur de 40 OO OO şi dacă acestă 
proporţie de 1/10 reprezintă nivelul potrivit, în cazul cind din cauze na� 
turale valoarea mărfurilor aflate în circulaţie creşte la 450 OO OOO, masa 
de aur, entru a rămîne la acelaşi nivel adecvat, ar trebui să crească a 
45 OO OO". W. Blake. „Observations on the effcts produced by the ex.� 
penditure of govenment etc.• Londra, 1823, pag. 80. 
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decît creşte suma totală a preţurilor ; şi viceversa, masa 
mijloacelor de circulaţie poate să crească dacă masa măr
furilor aflate în circulaţie scade, dar suma preţurilor lor 
creşte într-o măsură mai mare. Valoroase cercetări detaliate 
ale unor englezi au arătat, de pildă, că în Anglia, în primele 
stadii ale unei scumpiri a cerealelor, masa banilor aflaţi în 
circulaţie creşte, pentru că suma preţurilor masei micşorate 
de cereale depăşeşte suma anterioară a preţurilor masei mai 
mari de cereale, dar că în acelaşi timp circulaţia masei ce
lorlalte mărfuri continuă nestingherită, un timp oarecare, la 
vechile preţuri. Dimpotrivă, într-un stadiu ulterior al scum
pirii cerealelor, masa banilor aflaţi în circulaţie scade, pentru 
că pe lingă cereale celelalte mărfuri se vînd, fie în cantităţi 
mai mici şi la preţurile vechi, fie în aceleaşi cantităţi, dar la 
preţuri mai scăzute. 

Dar cantitatea banilor aflaţi în circulaţie este determinată, 
după cum am văzut, nu numai de suma totală a preţurilor 
mărfurilor care urmează să fie realizate, ci şi de viteza cu 
care circulă banii, sau de durata intervalului de timp în 
cursul căruia ei efectuează această realizare. Dacă acelaşi 
sovereign efectuează în cursul unei zile zece cumpărări de 
mărfuri, de fiecare dată la preţul de un sovereign, trecînd 
astfel de 10 ori din mină în mină, el îndeplineşte exact ace
laşi rol pe care l-ar îndeplini 10 sovereigni, dintre care fie
:are ar efectua în cursul unei zile numai o singură depla
Sare *. Rapiditatea circulaţiei aurului poate, aşadar, să înlo
cuiască cantitatea lui ; sau, cu alte cuvinte, prezenţa aurului 
în procesul de circulaţie este determinată nu numai de exis
tenţa lui ca echivalent alături de marfă, ci şi de existenţa lui 
in însăşi mişcarea metamorfozelor mărfurilor. Dar rapiditatea 
Circulaţiei banilor înlocuieşte cantitatea lor numai în cadrul 
unor anumite limite, deoarece în fiecare moment dat au loc 
în spaţiu, una lingă alta, cumpărări şi vînzări infinit de fărî
miţate. 

Dacă suma preţurilor mărfurilor aflate în circulaţie creşte, 
dar într-o măsură mai mică decît creşte viteza circulaţiei 
banilor, masa mijloacelor de circulaţie va scădea. Dacă, dim
potrivă, viteza circulaţiei scade într-o măsură mai mare decît 
scade suma preţurilor masei de mărfuri aflate în circulaţie, 
masa mijloacelor de circulaţie va creşte. Creşterea cantităţii 

* „Viteza circulaţiei banilor şi nu cantitatea metalelor este aceea 
oare creează impresia că există bani mulţi sau puţini" (Galiani, op. cit., 
Pag. 99) . 
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mijloacelor de circulaţie în cazul scăderii generale a preţu
rilor sau scăderea cantităţii mijloacelor de circulaţie în cazul 
urcării generale a preţurilor este unul dintre fenomenele cele 
mai riguros constatate în istoria preţurilor mărfurilor. Dar 
cauzele care provoacă o urcare a nivelului preţurilor şi în 
acelaşi timp o creştere şi mai mare a vitezei de circulaţie a 
banilor, precum şi mişcarea inversă, nu intră în cadrul cer
cetării circulaţiei simple. Ca exemplu se poate arăta, printre 
altele, că în perioadele de înflorire a creditului, viteza circu
laţiei banilor creşte mai rapid decît preţurile mărfurilor, pe 
cînd în cazul restrîngerii creditului preţurile mărfurilor scad 
mai încet decît viteza circulaţiei. Caracterul superficial şi 
formal al  circulaţiei băneşti simple se vădeşte tocmai în fap
tul că toţi factorii care determină cantitatea mijloacelor de 
circulaţie, şi anume masa mărfurilor aflate în circulaţie, pre
ţurile, rurcarea sau scăderea preţurilor, numărul vînzărilor 
şi al cumpărărilor simultane, viteza circulaţiei banilor, de
pind de procesul metamorfozei lumii mărfurilor, care, la rîn
dul lui, depinde de caracterul general al modului de produc
ţie, de numărul populaţiei, de relaţiile dintre oraş şi sat, de 
dezvoltarea mijloacelor de transport, de gradul de dezvol
tare a diviziunii muncii, de credit etc., pe scurt de împreju
rări care, toate, se află în afara circulaţiei băneşti simple şi 
care nu fac decît să se reflecte în ea. 

Dacă viteza circulaţiei este dată, masa mijloacelor de cir
culaţie este determinată, aşadar, pur şi simplu de preţurile 
mărfurilor. Prin urmare, preţurile sînt ridicate sau scăzute nu 
pentru că în circulaţie se află o cantitate mai mare sau mai 
mică de bani, ci, dimpotrivă, în circulaţie se află o cantitate 
mai mare sau mai mică de bani pentru că preţurile sînt ri
dicate sau scăzute. Aceasta este una dintre cele mai impor
tante legi economice, a cărei demonstrare amănunţită cu 
ajutorul istoriei preţurilor mărfurilor constituie, poate, unicul 
merit al economiei politice engleze de după Ricardo. Dacă 
experienţa arată că nivelul circulaţiei metalice sau că masa 
aurului sau argintului aflat în circulaţie într-o ţară oarecare, 
deşi expusă unor fluxuri şi refluxuri temporare, uneori foarte 
puternice *, rămîne totuşi în genere constantă în decursul 

* Un exemplu de scădere extraordinară a circlaţiei metalice sub 
nivelul ei mediu ne-a fost oferit de Anglia în 1858 ; acest lucru se vede 
din următoul extras din revista londoneză „The Economist" 7• „Prin în
săşi natura fenomenului• (şi anume caracterul fărîmiţat al circulaţ iei 
simple) „nu poate fi stabilită cu precizie cantitatea numerarului care 
circlă pe piaţă şi care se află în mîinile claselor nelegate de bănci. Dr 
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unor perioade de timp mai îndelungate, iar devierile de la 
nivelul mediu nu constituie decît slabe oscilaţii, acest feno
men se explică pur şi simplu prin caracterul contradictoriu 
al condiţiilor care determină masa banilor aflaţi în circulaţie. 
Modificarea concomitentă a acestor condiţii paralizează efec
tul lor şi lasă totul aşa cum a fost. 

Legea potrivit căreia, dacă sînt date viteza de circlaţie a 
banilor şi suma preţurilor mărfurilor, cantitatea mijloacelor 
aflate în circulaţie reprezintă o mărime determinată poate fi 
exprimată şi în aşa fel că, dacă sînt date valorile de schimb 
ale mărfurilor şi viteza mijlocie a metamorfozelor lor, canti
tatea aurului aflat în circulaţie depinde de propria lui va
loare. De aceea, dacă valoarea aurului, adică timpul de munci 
necesar pentru producerea lui, ar creşte sau ar scădea, preţu
rile mărfurilor s-ar urca sau ar scădea în raport invers, şi 
acestei urcări sau scăderi generale a preţurilor i-ar cores
punde, dacă viteza de circulaţie rămîne aceeaşi, o masă mai 
mare sau mai mică de aur, necesară pentru circulaţia ace
leiaşi mase de mărfuri. O schimbare asemănătoare ar avea 
loc şi în cazul cînd vechea măsură a valorii ar fi înlăturată 
de un metal cu o valoare mai mare sau mai mică. Astfel, 
atunci cînd Olanda, minată de o grijă delicată faţă de credi
torii statului şi de teama consecinţelor pe care ar putea să le 
aibă descoperirea minelor din California şi din Australia, a 
înlocuit banii de aur cu bani )de argint, ea a avut nevoie, 
pentru a asigura circulaţia aceleiaşi mase de mărfuri, de o 
cantitate de argint de 1-15 ori mai mare decît cantitatea 
de aur care circula înainte. 

Din faptul că cantitatea de aur aflat în circulaţie depinde 
de suma schimbătoare a preţurilor mărfurilor şi de viteza 
schimbătoare a circulaţiei rezultă că masa mijloacelor de 
circulaţie metalice trebuie să fie capabilă de restrîngere şi de 
sporire, adică, în funcţie de nevoile procesului de circulaţie, 
aurul trebuie cînd să intre în acest proces ca mijloc de cir
culaţie, cînd să iasă din nou din el. Cum realizează însuşi 
procesul de circulaţie aceste condiţii, vom vedea mai tîrziu. 

poate că activitatea sau inactivitatea monetăriil0r marilor naţiuni co
merciale este unul dintre cele mai bune indicii care arată variaţiile 
acestei cantităţi, Se bat cantităţi mari de monede cînd moneda e cerută 
ln cantitate mare şi cantităţi mici cînd e cerută în cantitate mică„. Mo
netăria Angliei a pus în circulaţie : în 1855 - 9 245 OOO 1. st., în 1856 -
6 476 OOO I. st., în 1857 - 5 293 858 I. st. n cursul anului 1858, monetăria 
aproape că n-a avut de lucru". „The Economist" din 10 iulie 1858. ln 
acelaşi timp, în subsolurile băncii se aflau aproximativ 18 OOO OOO 1. st. aur. 
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c) M o n e d a. S e m n u 1 v a 1 o r i i 

n funcţia sa ca mijloc de circulaţie, aurul capătă o formă 
proprie, devine monedă. ·Pentru ca circulaţia lui să nu fie 
stînjenită de dificultăţi tehnice, aurul este prefăcut în mo
nedă după etalonul banilor de calcul. Piesele de aur a căror 
amprentă şi formă arată că ele conţin greutăţile de aur re
prezentate prin denumirile de calcul ale banilor - liră ster
lină, şiling etc. - sînt monede. Ca şi stabilirea preţului mo
netar, operaţia tehnică a baterii monedelor îi revine statului. 
Banii în calitate de monedă, ca şi în calitate de bani de calcul, 
capătă un caracter local şi politic, vorbesc limbi diferite şi 
poartă uniforme naţionale diferite. De aceea sfera în care 
banii circulă ca monedă se separă - ca circulaţie de mărfuri 
internă, limitată de graniţele aceluiaşi stat - de circulaţia 
generală a lumii mărfurilor. 

Dar aurul în lingouri şi aurul sub formă de monedă nu 
se deosebesc între ele mai mult decît se deosebeşte denumi
rea lui monetară de denumirea lui ca greutate. Ceea ce în 
cazul din urmă apare ca deosebire de denumire apare în pri
mul ( caz ca o simplă deosebire de formă. Moneda de aur 
poate fi aruncată în lingoiieră şi retransformată astfel în aur 
sans phrase *, şi invers, este de ajuns să trimitem la monetă
rie un lingou de aur pentru ca el să capete forma de monede. 
Transformarea şi retransformarea dintr-o formă exterioară în 
alta apare ca o operaţie pur tehnică. 

Pentru 100 de pfunzi sau 1 200 de uncii troy de aur de 
22 de carate se poate căpăta la monetăria Angliei 4 6721/2 1. st. 
sau sovereigni de aur ; dacă am pune aceşti sovereigni pe 
un talger al balanţei şi 100 de pfunzi de aur în lingouri pe 
celălalt, balanţa va sta în echilibru. Aceasta dovedeşte că 
sovereignul nu este altceva decît greutatea de aur indicată 
prin această denumire în preţul monetar englez şi avînd o 
formă şi amprentă proprie. Aceşti 4 6721/2 sovereigni de aur 
aruncaţi în circulaţie din diferite puncte şi absorbiţi de ea 
efectuează în decursul unei zile un anumit număr de depla
sări, unul mai multe, altul mai puţine. Dacă media deplasări
lor zilnice ale fiecărei uncii ar fi egală cu 10, atunci 1 200 de 
uncii de aur ar realiza preţurile unor mărfuri în sumă totală 
de 12 OOO de uncii, sau 46 725 de sovereigni. Oricît m suci 
şi am învîrti o uncie de aur, ea nu va cîntări niciodată 10 
uncii de aur. Dar aici, în procesul circulaţiei, 1 uncie are în-

• - pur şi simplu. - Nota trad. 
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tr-adevăr greutatea pe care o au 10 uncii. Existenţa monedei 
în cadrul procesului de circulaţie este echivalentă cu canti
tatea de aur pe care o conţine înmulţită cu numărul depla
sărilor ei. Rezultă deci că, pe lingă existenţa ei reală ca piesă 
de aur cu o greutate determinată, moneda capătă şi o exis
tenţă ideală, care izvorăşte din funcţia ei. Dar, indiferent 
dacă sovereignul efectuează un circuit sau zece, în fiecare 
cumpărare sau vînzare distinctă el acţionează numai ca 1 so
vereign. Aici se întîmplă acelaşi lucru ca şi cu un general 
care în ziua bătăliei, apărînd la timp în 1 0  puncte diferite, 
înlocuieşte 1 0  generali, deşi în fiecare dintre aceste puncte 
nu apare decît unul şi acelaşi general. Idealizarea mijlocului 
de circulaţie pe care o produce în circulaţia banilor înlocui
rea cantităţii prin viteză priveşte numai existenţa funcţională 
a monedei în cadrul procesului de circulaţie, dar nu afectează 
existenţa piesei băneşti izolate. 

Circulaţia banilor reprezintă însă o mişcare exterioară, 
şi sovereignul, deşi non olet ', se învîrteşte într-o societate 
pestriţă. Frecîndu-se de tot felul de mîini, buzunare, pungi, 
chimire, săculeţe, casete şi lăzi, moneda se uzează, lasă n 
atom de aur aici, altul colo, şi în felul acesta, uzîndu-se în 
peregrinările sale prin lume, pierde tot mai mult din conţi
nutul ei intrinsec. Ea -se uzează pentru că este folosită. Să 
examinăm sovereignul într-un moment cînd soliditatea sa ini
ţială pare a nu fi ştirbită decît în foarte mică măsură. 

„Un brutar care a primit astăzi de la bancă un sovereig..' nou-nouţ 
şi îl dă mîine ca plată morarului nu plăteşte acelaşi sovereign veritabil 1 
acesta a devenit mai uşor dcît a fost în momentul cind l-a primit bru
tarul" **. 

„E limpede că, prin însăşi natura lucrurilor, monedele trebuie să 
se deprcieze mereu una după alta, fie şi nmai din cauza frecării lor 
obişnuite şi inevitabile. Este fiziceşte imposibil să scoţi coplet din cir
culaţie pentu un timp oarcare, fie şi pentru o sngură zi, monedele 
uşoare ***, 

După evaluările lui Jacob, dintre cele 380 OOO OOO 1. st. 
care existau în Europa în 1809, pînă în 1829, adică în 20 de 

* - nu are miros. - Nota trad, 
** odd. „Curiosities of industry etc." Londra, 1 854. 

*** „ he · Currency question reviewd etc, by a banker etc.", Ein
burgh, 1845, pag. 69 etc. „Dacă un scud puţin uzat ar conta ca avînd 
o valoare mai mică dcît unul abslut nou, circulaţia ar fi mereu îm
piedicată şi nu ar exista nici o plată care să se efctueze fără litigii" 
(G. Gamier, op. cit., val. I, pag. 24) . 
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ani, dispăruseră complet în urma uzurii 19 OOO OOO 1. st. • .  
Prin urmare, dacă, la  primul pas pe care-l face intrînd în pro
cesul de circulaţie, marfa în acelaşi timp iese din acest pro
ces, în schimb moneda, după cîţiva paşi făcuţi în procesul 
de circulaţie, reprezintă un conţinut metalic mai mare decît 
cel pe care-l are în realitate. Cu cît o monedă circulă un 
timp mai îndelungat cu o viteză de circulaţie constantă sau 
cu cît circulaţia ei este mai rapidă în decursul aceluiaşi in
terval de timp, cu atît existenţa ei ca monedă se detaşează 
tot mai mult de existenţa ei ca aur sau ca argint. Ceea ce ră
mîne este magni nominis umbra **. Corpul monedei nu mai 
este decît o umbră. Dacă la început moneda a dobîndit, da
torită procesului de circulaţie, o greutate mai mare, !acum 
ea devine datorită lui mai uşoară, dar continuă să conteze 
în fiecare vînzare sau cumpărare izolată ca avînd cantitatea 
iniţială de aur. Sovereignul, ca sovereign aparent, ca aur apa
rent, continuă să îndeplinească funcţia unor bani de aur le
gitimi. In timp ce, în urma contactului cu lumea exterioară, 
alte fiinţe îşi pierd idealismul, moneda se idealizează dato
rită practicii, se transformă într-o existenţă pur iluzorie a 
corpului ei de aur sau de argint. Această a doua idealizare 
a banilor de metal, determinată chiar de procesul de circu
laţie, această separare a conţinutului lor nominal de conţinu
tul lor real, este folosită parte de guverne, parte de aventu
rieri particulari, prin cele mai variate falsificări de monede. 
Intreaga istorie a monedei de la începuturile evului mediu 
şi pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea se reduce la istoria 
acestor duble şi antagoniste falsificări, şi culegerea de lu� 
crări ale economiştilor italieni, editată de Custodi în mai 
multe volume, se învîrteşte în mare parte în jurul acestei 
probleme. 

Existenţa iluzorie a aurului în cadrul funcţiei sale intră 
însă în conflict cu .existenţa lui reală. In procesul de cir
culaţie, o monedă de aur pierde din conţinutul ei metalic mai 
mult, alta mai puţin, şi de aceea un sovereign valorează 
acm în realitate mai mult decît altul. Deoarece însă, în 
existenţa lor funcţională ca monede, sovereignii sînt consi
deraţi a avea aceeaşi valoare, iar un sovereign care cîntă
reşte 1/4 de uncie nu valorează mai mult decît un sovereign 

* W. Jacob. „An historical inquiry into the production and con
snption of the precious metals", Londra, 1831 ,  voi. II, eh, XI, 
pag. 322. 

" *  - umbra unui mare nume. - Nota trad. 
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care nu are decit în aparenţă 1/4 de uncie, sovereigni u 
greutatea deplină sînt adesea supuşi unor operaţii chirurgi
cale în mîinile unor posesori lipsiţi de scrupule şi, în felul 
acesta, li se face pe cale artificială ceea ce însăşi circulaţia 
a făcut pe cale naturală u fraţii lor mai uşori. Monedele se 
ciuntesc şi se falsifică, iar prisosul osînzei lor de aur ia dru
mul lingotierei. Dacă 4 6721/2 sovereigni de aur, puşi pe cin
tar, nu mai cintăresc în medie decit 800 de uncii în loc de 
1 200, înseamnă că pe piaţa aurului ei nu vor mai putea 
cumpăra decit 800 de uncii de aur, sau că preţul de piaţă al 
aurului s-ar urca peste preţul lui monetar. Fiecare piesă bă
nească, chiar dacă are greutatea completă, ar valora sub 
formă de monedă mai puţin decit valorează sub formă de 
lingou. Sovereignii cu greutate deplină ar fi retransformaţi 
în lingouri, formă în care o cantitate mai mare de aur are 
o -valoare mai mare decit o cantitate mai mică de aur. De 
îndată ce această micşorare a conţinutului metalic ar afecta 
un număr suficient de sovereigni pentru a determina o urcare 
durabilă a preţului de piaţă al aurului peste preţul său mo
netar, denumirile de calcul ale monedei, deşi ar rămîne ace
leaşi, ar indica pe viitor o cantitate mai mică de aur. Cu alte 
cuvinte, etalonul banilor s-ar schimba şi, pe viitor, baterea 
monedelor de aur s-ar face potrivit cu acest nou etalon. Da
torită idealizării lui ca mijloc de circulaţie, aurul ar reacţiona 
modificind raporturile stabilite prin lege în cadrul cărora el 
era etalon al preţurilor. Aceeaşi revoluţie s-ar repeta după 
o anumită perioadă de timp şi, în felul acesta, aurul, atît în 
funcţia sa de etalon al preţurilor cit şi în calitate de mijloc 
de circulaţie, ar fi supus unor permanente schimbări, şi anume 
în aşa fel incit schimbarea survenită într-o formă ar provoca 
o schimbare în cealaltă, şi viceversa. Prin aceasta se explică 
fenomenul menţionat mai sus, şi anume că în istoria tuturor 
popoarelor moderne aceeaşi denumire bănească s-a păstrat 
pentru un conţinut metalic din ce în ce mai mic. Contradicţia 
dintre aur ca monedă şi aur ca etalon al preţurilor devine de 
asemenea o contradicţie între aur ca monedă şi aur ca echi
valent general, calitate în care el circulă nu numai în cadrul 
hotarelor diferitelor ţări, ci şi pe piaţa mondială. Ca măsură 
a valorilor, aurul a avut întotdeauna greutatea deplină, pen
tru că a servit numai ca aur ideal. Ca echivalent în actul izo
lat M-B, aurul recade imediat din starea lui mobilă în stare 
de repaos ; in monedă însă, substanţa lui naturală intră în 
conflict permanent cu funcţia lui. Transformarea sovereignu-
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lui de aur în aur iluzoriu nu poate fi evitată cu totul, dar le
gislaţia caută să împiedice fixarea ca monedă a unui asemenea 
sovereign, scoţîndu-1 din circulaţie atunci cînd pierderea de 
substanţă atinge o anumită limită. După legile engleze, de 
pildă, un sovereign care a pierdut din greutate mai mult de 
0,747 grani nu mai este un sovereign legal. Banca Angliei, 
care numai între 1844 şi 1848 a verificat la cîntar 48 OOO OOO 
de sovereigni de aur, foloseşte pentru cîntărirea aurului ba
lanţa d-lui Cotton, balanţă care nu numai că descoperă o di
ferenţă de 1/io de gran între doi sovereigni, ci, asemenea unei 
fiinţe raţionale, aruncă imediat sovereignul cu greutate in
completă pe o placă, de unde acesta ajunge într-o altă maşină 
care, cu o cruzime orientală, îl taie în bucăţi. 

In aceste condiţii, moneda de aur nu ar putea de loc să 
circule dacă circulaţia ei n-ar fi limitată la anumite sfere în 
cadrul cărora ea nu se uzează atît de repede. In măsura în 
care o monedă de aur contează în circulaţie ca 1/4 de uncie, 
pe cînd în realitate ea nu mai cîntăreşte decît 1/s de uncie, 
ea a devenit în fond, pentru 1/20 de ncie aur, un simplu semn 
sau simbol al aurului ; în felul acesta, însuşi procesul de cir
culaţie face ca orice monedă de aur să se transforme, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, într-un simplu semn sau 
simbol al substanţei ei. Dar nici un lucru nu poate fi propriul 
său simbol. Strugurii pictaţi nu sînt un simbol al strugurilor 
adevăraţi, ci struguri aparenţi. Cu atît mai mult nu poate un 
sovereign cu greutate micşorată să fie simbolul unui. sove
reign cu greutate deplină, exact aşa cum n cal slab nu poate 
fi simbolul unui cal gras. Prin urmare, deoarece aurul devine 
propriul său simbol, deşi nu poate servi drept propriul său 
simbol, în sferele de circulaţie în care el se uzează cel mai 
repede, adică în sferele în care cumpărările şi vînzările se re
înnoiesc mereu în proporţii infime, aurul capătă o existenţă 
simbolică ca argint sau aramă, detaşată de existenţa lui ca 
aur. In aceste sfere ar circula mereu ca monedă o parte deter
minată din suma totală a banilor de aur, deşi nu întotdeauna 
ar circula unele şi aceleaşi piese de aur. Această parte a au
rului va fi înlocuită prin semne de argint sau de aramă. Prin 
urmare, dacă în interiorul unei ţări poate funcţiona ca mă
sură a valorilor, şi deci ca bani, numai o singură marfă spe
cifică, în schimb ca monedă pot servi, alături de bani, şi dife
rite alte mărfuri. Aceste mijloace de circulaţie auxiliare, de 
pildă semnele de argint sau de aramă reprezintă în cadrul 
circulaţiei fracţiuni anumite ale monedei de aur. De aceea 
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propriul lor conţinut în argint sau aramă nu este determinat 
de raportul dintre valoarea argintului şi aramei şi valoarea 
aurului, ci se stabileşte prin lege în mod arbitrar. Ele trebuie 
să fie emise numai în asemenea cantităţi în care ar circula 
în mod continuu micile fracţiuni ale monedei de aur pe care 
ele le reprezintă, fracţiuni necesare fie pentru a schimba pe 
bani mărunţi monede de aur mai mari, fie pentru a realiza 
preţuri corespunzător de mici ale unor mărfuri. In cadrul cir
culaţiei mărfurilor cu amănuntul, semnele de argint şi de 
aramă aparţin, la rîndul lor, unor sfere deosebite. Prin însăşi 
natura lucrurilor, viteza circulaţiei lor se află în raport invers 
cu preţul pe care ele îl realizează în fiecare cumpărare şi vîn
zare singulară, sau cu mărimea acelei fracţiuni de monedă de 
aur pe care ele o reprezintă. Dacă ţinem seama de volumul 
enorm al comerţului zilnic cu amănuntul într-o ţară ca Anglia, 
proporţiile relativ neînsemnate ale cantităţii totale de mo
nede auxiliare aflate în circulaţie ne arată rapiditatea şi con
tinuitatea circulaţiei lor. Dintr-un raport parlamentar publicat 
recent, aflăm, de pildă, că în 1857 monetăria engleză a emis 
monede de aur în sumă de 4 859 OOO 1. st., monede de argint 
în valoare nominală de 733 OOO 1. st. şi în valoare metalică de 
363 OOO 1. st. Suma totală a aurului prefăcut în monede în pe
rioada de 10 ani expirată la 31 decembrie 1857 era de 
55 239 OOO 1. st., pe cînd totalul monedelor de argint repre
zenta numai 2 434 OOO 1. st. Monedele de aramă se cifrau în 
1857 la numai 6 720 1. st. în valoare nominală, valoarea ara
mei reprezentînd 3 492 1. st., dintre care 3 136 1. st. în pence, 
2 464 în jumătăţi de penny şi 1 120 în farthingi. Valoarea to
tală a monedelor de aramă bătute în cursul ultimilor zece ani 
era de 141 477 1. st. în valoare nominală, valoarea metalului 
reprezentînd 73 503 1. st. Şi aşa cum moneda de aur nu se 
poate fixa pentru totdeauna în funcţia ei de monedă, pentru 
că legea stabileşte pierderea de metal care o scoate din cir
culaţie, tot aşa, invers, semnele de argint şi de aramă sînt 
împiedicate să treacă din sferele lor de circulaţie în sfera de 
circulaţie a monedei de aur şi nu se pot fixa acolo ca bani, 
pentru că legea prevede mărimea preţului pe care ele îl pot 
realiza. Astfel, de pildă, în Anglia primirea aramei este obli
gatorie numai la plăţile pînă la 6 pence, iar a argintului nu
mai la plăţile pînă la 40 de şilingi. Dacă semnele de argint 
şi de aramă ar fi emise în cantităţi mai mari decît o cer ne
voile sferelor lor de circulaţie, preţurile mărfurilor nu ar 
creşte de pe urma acestui fapt, ci s-ar produce o acumulare 
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a acestor semne în mîinile negustorilor cu amănuntul, care 
în cele din urmă ar fi nevoiţi să le vîndă ca metal. Astfel, în 
1198, o sumă de 20 350 1. st. în monede de aramă engleze chel
tuite de particulari se acumulase în mîinile micilor negustori, 
care c'ăutau în zadar să le repună în circulaţie şi în cele din 
urmă au fost nevoiţi să le vîndă ca marfă pe piaţa aramei•. 

Semnele de argint şi de aramă care în anumite sfere ale 
circulaţiei interne reprezintă moneda de aur conţin o canti
tate de argint şi de aramă stabilită prin lege, dar, odată intrate 
în circulaţie, ele se uzează la fel ca şi monedele de aur şi, 
corespunzător cu viteza şi continuitatea circulaţiei lor, Hi 
transformă şi mai repede în corpuri ideale, fantomatice. Dacă 
s-ar proceda şi aici la stabilirea unei limite pentru micşora
rea conţinutului de metal, limită dincolo de care semnele de 
argint şi de aramă să-şi piardă caracterul lor de monede, este 
evident că, într-o anumită parte a propriei lor sfere de circu
laţie, semnele de argint şi de aramă ar trebui să fie înlocuite, 
la rîndul lor, cu alţi bani simbolici, să zicem cu bani de fier 
sau de plumb, şi această reprezentare a unor bani simbolici 
prin alţi bani simbolici ar fi un proces fără sfîrşit. De aceea, 
în toate ţările cu o circulaţie dezvoltată, însăşi necesitatea 
circulaţiei băneşti impune ca, în calitatea lor de monedă, sem
nele de argint şi de aramă să devină independente de orice 
grad de pierdere a metalului lor. Prin aceasta iese la iveală 
ceea ce era în firea lucrurilor, şi anume că ele sînt simboluri 
ale monedei de aur nu pentru că sînt făcute din argint sau 
din aramă, nu pentru că au o valoare, ci tocmai în măsura 
în care n-au nici o valoare. 

De aici rezultă că în calitate de simboluri ale banilor de 
aur pot funcţiona obiecte relativ lipsite de valoare, de pildă 
un bilet de hîrtie. Existenţa monedelor auxiliare sub formă 
de semne de metal - argint, aramă etc. - se explică în cea 
mai mare parte prin faptul că în majoritatea ţărilor metalele 
mai puţin preţioase, ca argintul în Anglia, arama în republica 
romană din antichitate, în Suedia, Scoţia etc. ,  au circulat ca 
bani înainte ca procesul de circulaţie să le fi redus la rolul de 
monedă divizionară şi să fi pus în locul lor un metal mai 
preţios. De altfel, prin însăşi natura lucrurilor, simbolul ba
nilor care izvorăşte nemijlocit din circulaţia metalică este 
iniţial el însuşi tot un metal. Aşa cum partea de aur care ar 

• David Buchanan. „Observations on the subjcts treated of in 
Doctor Smith's Inquiy on the wealth of nations, etc.•. Edinburgh, 181', 
pag, 3. 
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trebui să circule mereu ca monedă divizionară este înlocuită 
prin semne de metal, tot aşa şi partea de aur care în calitate 
de monedă este mereu absorbită de sfera circulaţiei interne 
şi, în consecinţă, trebuie să se afle mereu în circulaţie poate 
fi înlocuită prin semne lipsite de valoare. Nivelul sub care 
masa monedelor aflate în circulaţie nu scade niciodată se sta
bileşte în fiecare ţară în mod empiric. Diferenţa, iniţial inse
sizabilă, dintre conţinutul nominal şi conţinutul metalic al 
monedei metalice poate să ajungă, aşadar, pînă la separarea 
lor absolută. Denumirea monetară a banilor se separă de sub
stanţa lor şi există în afara ei, sub formă de bilete de hîrtie 
lipsite Ide valoare. Aşa cum, datorită procesului de schimb 
al mărfurilor, valoarea lor de schimb se cristalizează în bani 
de aur, tot aşa banii de aur aflaţi în circulaţie se volatilizează, 
transformîndu-se în propriul lor simbol, mai întîi sub forma 
!monedei de 'aur uzate, apoi sub forma monedelor metalice 
auxiliare şi, în sfîrşit, sub forma unor semne lipsite de valoare, 
a unor bilete de hîrtie, a unui simplu semn al valorii. 

Moneda de aur şi-a creat însă locţiitori, mai întîi metalici, 
apoi de hîrtie, inumai pentru că, deşi a pierdut o parte din 
metal, ea a continuat să funcţioneze ca monedă. Ea circula nu 
pentru că s-a uzat, ci s-a uzat - pînă s-a transformat într-un 
simbol - pentru că a circulat mult timp. Numai în măsura în 
care, în cadrul procesului de circulaţie, banii de aur devin ei 
înşişi un simplu semn al propriei lor valori, ei pot fi înlocuiţi 
prin simple semne ale valorii. 

n măsura în care mişcarea M-B-M este unitatea-proces 
a celor două momente M-B şi B-M, care trec nemijlocit 
unul într-altul, sau în măsura în care marfa parcurge procesul 
metamorfozei ei totale, ea îşi dezvoltă valoarea de schimb, 
transformînd-o în preţ şi în bani, pentru ca imediat să su
prime din nou această formă şi să redevină o marfă sau, mai 
curînd, o valoare de întrebuinţare. Prin urmare, marfa atinge 
numai o independenţă aparentă a valorii ei de schimb. Am 
v·ăzut, pe de altă parte, că aurul, în măsura în care fncţio
nează numai ca monedă sau în măsura în care se află mereu 
în circulaţie, reprezintă în realitate numai veriga de legătură 
în metamorfozele mărfurilor şi existenţa lor bănească efe
meră ; el realizează preţul unor mărfuri numai pentru a rea
liza apoi preţul altor mărfuri, dar nu apare nicăieri ca exis· 
tenţă în repaus a valorii de schimb sau chiar ca marfă aflată 
în repaus. Realitatea pe care valoarea de schimb a mărfurilor 
o capătă în acest proces şi pe care aurul o reprezintă în cir-

g - Max-Enels, Opere, voi. 13 
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culaţia lui nu este decît realitatea scînteii electrice. Deşi este 
aur real, el funcţionează numai ca aur aparent, şi de aceea 
poate fi înlocuit în această funcţie printr-un semn care să-l 
reprezinte. 

Semnul valorii, de pildă un bilet de hîrtie care funcţio
nează ca monedă, este un semn care indică cantitatea de aur 
exprimată în denumirea sa monetară, adică un semn al auru
lui. Aşa cum în sine o cantitate determinată de aur nu ex
primă un raport de valoare, tot aşa semnul care înlocuieşte 
aurul nu exprimă un asemenea raport. In măsura în care o 
cantitate determinată de aur, ca timp de munc'ă materializat. 
posedă o valoare de mărime determinată, semnul aurului re
prezintă valoare. Dar mărimea valorii reprezentate prin acest 
semn depinde în fiecare caz de valoarea cantităţii de aur pe 
care el o reprezintă. In raport cu mărfurile, semnul valorii re
prezintă realitatea preţului lor, este signum pretii * şi semnul 
valorii lor, numai pentru că valoarea lor este exprimată în 
preţul lor. ln procesul M-B-M, în măsura în care el se pre
zintă numai ca unitate-proces sau ca trecere nemijlocită a 
celor două metamorfoze una în alta - şi el se prezintă astfel 
în sfera circulaţiei, în care funcţionează semnul valorii -, 
valoarea de schimb a mărfurilor capătă în preţ numai o exis
tenţă ideală, iar în bani numai o existenţă imaginară, simbo
lică. Valoarea de schimb, aşadar, apare numai ca imaginară 
sau reprezentată sub formă de obiect, dar ea nu posedă nici o 
realitate, decît în mărfuri înseşi, în măsura în care în ele este 
materializată o cantitate determinată de timp de muncă. De 
aceea se creează aparenţa că semnul valorii ar reprezenta ne
mijlocit valoarea m'ărfurilor, prezentîndu-se nu ca semn al 
aurului, ci ca semn al valorii de schimb, care în preţ este 
doar exprimată, dar de existat există numai în marfa propriu
zisă. Această aparenţă este însă falsă. Semnul valorii e ne
mijlocit numai semn l pre/ului, adică semn al aurului, şi nu
mai pe cale ocolită semn al valorii mărfii. Aurul nu şi-a vîn
dut umbra, ca Peter Schlemihl 28 ; dimpotrivă, el cumpără cu 
umbra sa. De aceea semnul valorii acţionează numai în mă
sura în care reprezintă în procesul circulaţiei preţul unei 
mărfi faţă de altă marfă sau în măsura în care reprezintă 
aurul faţă de fiecare posesor de mărfuri. Un obiect anumit, 
relativ lipsit de valoare, de exemplu o bucată de piele, un 
bilet de hîrtie etc., devine - mai întîi din obişnuinţă - semn 
al materialului bănesc, dar se statorniceşte ca atare numai 

* - senul preţului. - Nota trad. 
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atunci cînd existenţa lui ca simbol este garantată prin voinţa 
generală a posesorilor de mărfuri, adică atunci cînd dobîn
deşte o existenţă stabilită prin lege şi deci un curs obligato
riu. Banii de hîrtie ai statului cu curs obligatoriu reprezintă 
forma desăvîrşită a semnului valorii şi unica formă a bani
lor de hîrtie, care ia naştere nemijlocit din circulaţia meta
lică sau din circulaţia de m'ărfuri simplă. Banii de credit ţin 
de o sferă superioară a procesului de producţie social şi sînt 
guvernaţi de cu totul alte legi. Banii de hîrtie simbolici nu se 
deosebesc în fond cu nimic de moneda metalică auxiliară, nu
mai că ei acţionează într-o sferă mai largă a circulaţiei. Dacă 
dezvoltarea pur tehnică a etalonului preţurilor sau a preţului 
monetar şi, mai departe, transformarea exterioară a lingouri
lor de aur în monede de aur au fost de ajuns pentru a deter
mina intervenţia statului, ducînd astfel la separarea vădită a 
circulaţiei interne de circulaţia generală a mărfurilor, desă
vîrşirea acestei separări se datoreşte dezvoltării şi transfor
mării monedei în semn al valorii. Ca simplu mijloc de circu
laţie, banii pot căpăta o existenţă de sine stătătoare numai 
în sfera circulaţiei interne. 

Expunerea noastră a arătat că existenţa monetară a auru
lui ca semn al valorii detaşat de substanţa aur rezultă din în
suşi procesul de circulaţie şi nu dintr-un acord sau din ames
tecul statului. Rusia oferă un exemplu izbitor de naştere natu
rală a semnului valorii. Pe vremea cînd pieile şi blănurile ser
veau acolo ca bani, contradicţia dintre acest material perisabil 
ş i  incomod şi funcţia lui ca mijloc de circulaţie a generat obi
ceiul de a-l înlocui cu mici bucăţi de piele ştampilată, care 
deveneau în felul acesta ordine de plată plătibile în piei şi 
blănuri. Mai tîrziu, sub denumirea de copeici, ele au devenit 
simple semne pentru fracţiuni ale rublei de argint şi şi-au 
păstrat pe alocuri acest rol pînă în 1700, cînd Petru cel Mare 
a poruncit să fie schimbate pe monede mărunte de aramă, 
emise de stat *. Autorii din antichitate, care au putut observa 
numai fenomenele circulaţiei metalice, priveau deja moneda 
de aur ca simbol sau ca semn al valorii. ln acest sens pot fi 

* Henry Storch. „Cours d'economie politique etc. av: des nots 
par J. B. Say". Paris, 1 823, t. IV, pag. 19, Storch şia publicat lucrarea 
�a Petersbrg în limba franceză. J. B. Say a retipărit-o imediat la Pa
ris, completîr:d-o u a.a-zise „note", care de fapt nu conţin dcît lcuri 
omune. Storch a primit cu multă răceală acastă completare a operei 
sale de către acest „prince de la science" (vezi lucrarea sa „Consdera
tions sur la ature du revenu natioal", Paris, 1824). 

9* 
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citaţi Platon * şi Aristotel **. In ţările în care creditul e 
complet nedezvoltat, de pildă în China, banii de hîrtie cu 
curs obligatoriu se întîlnesc foarte timpuriu ***. Apărătorii mai 
vechi ai banilor de hîrtie arată şi ei în mod expres că trans
formarea monedei metalice în semn al valorii are loc chiar 

* Plato. De Rep., L. II : „voµLaµc euµ�o..01 j; .....cy�;;" ,  Opera om
lia, etc., ed. G. Stallbaumius, Londra, 1 850, pag. 304. [Platon. „Repu
blica •, cartea a II-a : „Banii sînt un simbol al schimbului• .  - Nota trad.J 
laton dezvoltă noţiunea de bani numai în două determinări, şi anume 
ca măsură a valorii şi ca semn al valorii ; dar, pe lingă semnul valorii 
care este folosit în circulaţia internă, el cere un alt semn al valorii 
pentru comerţul Greciei cu alte ţări (comp. şi cartea a 5-a a „Legilor" 
sale). 

** Aristotel. „Ethia Nicomachea •, cartea 5, capit. 8 : „Banii au de
venit mijloc general de schimb în urma unui acord. Tocmai de acea 
ei se numesc voµLaµc, pentru că nu există de la natură, ci în virtutea 
unei legi ( voµ> ) ,  şi depinde de noi ca să-i schimbăm şi să-i facem 
nefolositori•. Aristotel concepea banii incomparabil mai multilateral şi  
mai profund decit Platon. In pasajul următor el explică admirabil cum 
schimbul în natură dintre diferitlle comunităţi generează necesitatea de 
a se atribui caracterul de bani unei mărfi specifice, adică unei substanţe 
care posedă ea însăşi valoare. „Cînd sursele de ajutor reciproc de unde 
puteau fi aduse produsele ce lipseau şi unde puteau fi trimise surplu
surile proprii au devenit mai îndepărtate, s-a ajuns în mod inevitabil 
la folosirea banilor„. S-a convenit ca în schimburile reciproce să se dea 
şi să se ia ceva care, fiind în sine un lucru preţios, să fie în acelaşi timp 
uşor de mînuit, de pildă fierul, argintul sau ceva asemănător". Aristotel. 
„De Republica", 1. I, c. 9. Michel Chevalier, care fie că nu l-a citit pe 
Aristotel, fie că 11u l-a înţeles, citează acest pasaj pentru a dovei că, 
după părerea lui Aristotel, mijlocul de circulaţie trebuie să constea din
tr-o substanţă care posedă în sine valoare. Dimpotrivă, Aristotel spune 
în mod expres că banii ca simplu mijloc de circulaţie par să existe numai 
în virtutea unui acord sau în virtutea legii, după cum o arată şi denu
mirea lor, 10µ1aµc , precum şi faptul că i: realitate val-0area lor de între
buinţare ca monedă ei o capătă numii de la funcţia lor şi nu de la o 
valoare de întrebuinţare care să le aparţină lor înşişi. „Banii par a fi un 
lucru de nimic, ceva pur convenţional, care nu au nimic de la natură, 
căci în afara ciculaţiei ei îşi pierd orice valoare şi nu sint buni la ni
mic" (op. cit. [pag. 15Ji . 

*** Mandeville, Sir John. „Voyages and Travels " .  Londra, ed. 1 705, 
pag. 1 05 : „Acest împărat (al Chinei) poate cheltui cit îi place, fără nici 
o socoteală, căci el nu cheltuieşte şi nu fabrică decit bani din piele 
sau din hîrtie ştampilată. Şi cind aceşti bani circulă un timp atît de 
îndelungat incit încep să se uzeze, oamenii îi aduc la vistieria împăra
tului şi capătă acolo bani noi în locul celor vechi. Aceşti bani circulă 
în toată ţara şi în toate provinciile„. Ei nu fac bani nici in aur, nici 
din argint " ; şi, soroate Mandeville, „de aceea el poate cheltui necon
tenit şi fără limită". 
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în procesul de circulaţie. în acest sens se pronunţă Benjamin 
Fran.lin ' şi episcopul Berkeley '. 

Cite topuri de hîrtie tăiată în bilete pot circula ca bani ? 
Pusă în felul acesta, întrebarea ar fi absurdă. Semnele lipsite 
de valoare sînt semne ale valorii numai în măsura în care ele 
repreintă în procesul de circulaţie aurul, şi ele reprezintă 
aurul numai în măsura în care acesta ar intra ca mondă în 
procesul de circulaţie ; această cantitate este determinată de 
propria lui valoare dacă valorile de schimb ale mărfurilor şi 
viteza metamorfozelor lor sînt date. Bilete cu denumirea de 
5 1 .  st. n-ar putea circula decît într-un număr de 5 ori mai mic 
decît biletele cu denumirea de 1 1. st., şi, dacă toate plăţile 
s-ar face în bilete de cite 1 şiling, ar trebui să circule de 20 
de ori mai multe bilete a 1 şiling decît bilete a 1 1. st. Dacă 
moneda de aur ar fi reprezentată prin bilete cu denumiri dife
rite, de exemplu prin bilete de 5 1. st., 1 1. st. şi 10  şilingi, can
titatea acestor feluri diferite de semne ale valorii ar fi deter
minată nu numai de cantitatea de aur necesară circulaţiei în 
totalitatea ei, ci şi de cantitatea de aur necesară pentru sfera 
de circulaţie a fiecărui fel de bilete. Dacă 14 OOO OOO 1. st. 
(cifră admisă de legislaţia bancară din Anglia, dar nu pentru 
monedă, ci pentru banii de credit) ar reprezenta nivelul sub 
care circulaţia unei ţări nu ar scădea niciodată, atunci ar pu
tea să circule 14 OOO OOO de bilete de hîrtie, fiecare fiind sem
nul valorii pentru 1 1. st. Dacă valoarea aurului ar scădea sau 
ar creşte deoarece timpul de muncă necesar pentru produce
rea lui s-ar micşora sau ar creşte, atunci, dacă valoarea de 
schimb a aceleiaşi mase de mărfuri rămîne neschimbată, nu
mărul biletelor de 1 1. st. aflate în circulaţie ar creşte sau s-ar 
micşora în raport invers cu schimbarea valorii aurului. Dacă 

· * Benjamin Franklin. „Remarks and facts relative to the American 
paper money". 1764, pag. 348, l.c. : „In momentul de faţă, chiar şi banii 
de argint din Anglia îşi datorează, în parte, valoarea rolului lor de mij
lc de plată legal ; este vorba de partea din valoare are constituie di
ferenţa dintre greutatea reală şi denumirea lor. Majoritatea şilingilor şi 
a monedelor de şase pence care circulă în prezent au pierdut prin zură 
5, 10 sau 200/o din grutatea lor, iar unle pise de şase pnce chiar 
50o. Acstei diferenţe dintre valoarea reală şi cea nominală nu-i co
respunde lici o valoare intrinsecă ; ei nu-i corespunde nici măcar o 
hîrtie, nimic nu-i corspunde. O monedă de argint n valoare de 3 pence 
trece drept o monedă de 6 pence numai pentru că este un mijlc de plată 
legal şi pentru că toţi au certitudinea că o pot plasa uşor la aceeaşi 
valoare". 

** Berkeley, op. cit. : „Dacă denumirea monedei se va păstra după 
ce metalul ei va fi împărtăşit soarta tuturor lucrurilor pieritoare, în
seamnă ore aceasta că comerţul va înceta să eiste î • 
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aurul ca măsură a valorii ar fi înlocuit cu argint, atunci -
dacă raportul dintre valoarea argintului şi valoarea aurului 
ar fi de 1 : 15 şi dacă pe viitor fiecare bilet ar reprezenta o 
cantitate de argint egală cu cea de aur pe care a reprezen
tat-o înainte - ar trebui să se afle în circulaţie 210  OOO OOO de 
bilete de 1 1. st. în loc de 14 OOO OOO. Cantitatea biletelor de 
hîrtie este determinată, aşadar, de cantitatea banilor de aur 
pe care ei îi înlocuiesc în circulaţie, şi deoarece biletele de 
hîrtie sînt semne ale valorii numai în măsura în care înlo
cuiesc banii de aur, valoarea lor e determinată pur şi simplu 
de cantitatea lor. Prin urmare, în timp ce cantitatea de aur 
aflată în circulaţie depinde de preţurile mărfurilor, valoarea 
biletelor de hîrtie aflate în circulaţie depinde, dimpotrivă, 
exclusiv de propria lor cantitate. 

Intervenţia statului, care emite banii de hîrtie şi le fixează 
n curs obligatoriu - şi aici ne ocupăm numai de asemenea 
bani de hîrtie -, pare să desfiinţeze legea economică. Statul, 
care prin preţul monetar nu făcea decit să dea nume unei 
greutăţi de aur determinate şi care prin baterea monedei nu 
făcea decit să aplice pe piesa de aur ştampila sa, pare să 
transforme acum, prin puterea magică a ştampilei sale, bile
tele de hîrtie în aur. Deoarece biletele de hîrtie au un curs 
obligatoriu, nimeni nu poate împiedica statul să impună cir
culaţiei un număr aricit de mare din aceste bilete şi să le im
prime orice denumire monetară : 1 I. st., 5 1. st., 20 1. st. O 
dată intrate în circulaţie, biletele nu mai pot fi aruncate afară 
din ea, pentru că stîlpii de hotar ai ţării respective împie
dică ieşirea lor şi pentru că în afara circulaţiei ele îşi pierd 
orice valoare, atît valoarea de întrebuinţare cit şi valoarea de 
schimb. Detaşate de existenţa lor funcţională, ele se transformă 
în petice de hîrtie lipsite de orice valoare. Dar această pu
tere a statului este numai aparentă. El poate să arunce in 
circulaţie orice cantitate de bilete de hîrtie cu orice denumiri 
monetare, dar o dată cu acest act mecanic încetează şi con
trolul său. O dată intrate în circulaţie, semnele valorii, sau 
banii de hîrtie, cad sub puterea legilor ei imanente. 

Dacă pentru a satisface nevoile circulaţiei mărfurilor ar i 
necesară o cantitate de 14  OOO OOO 1. st. aur, iar statul ar arunca 
în circulaţie 210  OOO OOO de bilete de hîrtie, fiecare cu denumi
rea de 1 I. st., aceste 210  OOO OOO s-ar transforma în reprezen
tanţi ai aurului pentru o sumă totală de 14 OOO OOO 1. st. Ar fi 
acelaşi lucru ca şi cind statul ar fi făcut din biletele de 1 1. st. 
reprezentanţii unui alt metal, de 15 ori mai puţin preţios, sau 
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ai unei cantităţi de aur a cărei greutate este de 15 ori mai 
mică decit cea dinainte. Nu s-ar schimba nimic în afară de 
denumirea etalonului preţurilor, care este, fireşte, convenţio
nală, indiferent dacă se schimbă direct, prin schimb.rea con
ţinutului monedei, sau indirect, prin sporirea cantităţii bilete
lor de hîrtie într-o proporţie corespunzătoare unui nou etalon, 
mai scăzut. Deoarece denumirea de liră sterlină va indica acum 
o cantitate de aur de 15 ori mai mică, preţurile tuturor mărfu
rilor se vor urca de 15  ori şi cele 210 OOO OOO de bilete de 
1 1. st. vor fi acum de fapt tot atît de necesare pe cit erau 
înainte cele 14 OOO OOO. In aceeaşi măsură în care ar creşte 
suma totală a semnelor valorii s-ar micşora cantitatea de aur 
reprezentată de fiecare semn în parte. Urcarea preţurilor n-ar 
fi decit o reacţie a procesului de circulaţie, care egalează în 
mod forţat semnele valorii cu cantitatea de aur în locul căreia 
ele circulă. 

Istoria ciuntirii monedei de către guvernele Angliei şi 
Franţei ne oferă numeroase exemple cind preţurile nu s-au 
urcat în aceeaşi măsură în care a fost ciuntită moneda de ar
gint. Acest fenomen se datoreşte pur şi simplu faptului că 
măsura sporirii cantităţii de monede nu corespundea măsurii 
în care a fost falsificată moneda, adică faptului că cantitatea 
emisă de monede cu conţinut metalic micşorat nu era sufi
cientă pentru ca valorile de schimb ale mărfurilor să fie eva
luate de aici înainte în acest metal ca măsură a valorilor şi 
să fie realizate cu ajutorul unor monede cor.spunzătoare 
acestei unităţi de măsură mai scăzute. Prin aceasta se re
zolvă dificultatea rămasă nerezolvată în duelul dintre Locke 
şi Lowndes. Raportul în care semnul valorii, indiferent dacă 
este vorba de bilete de hîrtie sau de monede de aur şi de 
argint ciuntite, înlocuieşte greutăţi de aur şi de argint cores
punzătoare preţului monetar nu depinde de propriul lui ma
terial, ci de cantitatea în care aceste semne se află în circu
laţie. Dificultatea de a înţelege acest raport provine de acolo 
că banii, în cele două funcţii ale lor ca măsură a valorii şi ca 
mijloc de circulaţie, sînt supuşi unor legi care nu numai că 
îşi sînt opuse una alteia, ci, după cit se pare, contrazic carac
terul opus al acestor două funcţii. Pentru uncţia banilor ca 
măsură a valorilor, funcţie în care banii servesc numai ca 
bani de calcul, iar aurul serveşte numai ca aur ideal, are o 
importanţă hotărîtoare materialul natural al banilor. Eva
luate în argint sau ca preţuri în argint, valorile de schimb 
se prezintă, fireşte, cu totul altfel decît atunci cind sînt ex-
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primate în aur sau ca preţuri în aur. Dimpotrivă, în funcţia 
lor ca mijloc de circulaţie, în care banii apar nu numai în 
reprezentare, ci trebuie să fie prezenţi ca obiect real alături 
de celelalte mărfuri, materialul banilor devine indiferent şi 
totul depinde numai de cantitatea lor. Pentru unitatea de mă· 
sură are o însemnătate hotărîtoare dacă ea este n pfund de 
aur, de argint sau de aramă ; dimpotrivă, numai numărul 
monedelor, independent de materialul lor propriu, le face să 
fie întruchiparea corespunzătoare a fiecăreia dintre aceste 
unităţi de măsură. Dar judecata comună găseşte o contradic· 
ţie în faptul că în banii doar imaginari totul depinde de sub· 
stanţa lor materială, pe cînd în moneda materialmente exis· 
tentă totul depinde de n raport numeric ideal. 

Prin urmare, urcarea sau scăderea preţurilor mărfurilor în 
funcţie de sporirea sau de micşorarea masei biletelor de hîr· 
tie - aceasta din urmă acolo unde drept mijloc de circulaţie 
servesc exclusiv biletele de hîrtie - nu înseamnă decît că 
prin intermediul procesului de circulaţie se înfăptuieşte în 
mod forţat legea, violată în mod mecanic din afară, potrivit 
căreia cantitatea de aur aflată în circulaţie este determinată 
de preţurile mărfurilor, iar cantitatea semnelor valorii aflate 
în circulaţie este determinată de cantitatea monedelor de aur 
pe care aceste semne le înlocuiesc în circulaţie. De aceea, 
pe de altă parte, orice masă de bilete de hîrtie este absorbită 
şi oarecum digerată de procesul de circulaţie, pentru că sem
nul valorii, indiferent cu ce titlu de aur ar intra în circulaţie, 
este comprimat în cadrul acesteia din urmă astfel incit să de· 
vină semnul cantităţii de aur care ar putea circula în locul lui. 

In circulaţia semnelor valorii, toate legile circulaţiei bă· 
neşti reale apar răsturnate şi puse cu capul în jos. In timp ce 
aurul circulă pentru că are valoare, banii de hîrtie au valoare 
pentru că circulă. In timp ce, la o valoare de schimb dată a 
mărfurilor, cantitatea aurului aflat în circulaţie depinde de 
propria lui valoare, valoarea banilor de hîrtie depinde do 
cantitatea în care ei se află în circulaţie. In timp ce cantitatea 
aurului aflat în circulaţie creşte sau �cade o dată cu urcarea 
sau cu scăderea preţurilor mărfurilor, preţurile mărfurilor par 
a se urca sau a scădea în funcţie de schimbarea cantităţii 
banilor de hîrtie aflaţi în circulaţie. In timp ce circulaţia măr
furilor poate absorbi numai o cantitate determinată de mo· 
nede de aur şi de aceea restrîngerea şi sporirea alternativă a 
cantităţii de bani aflate în circulaţie se afirmă ca o lege ne-
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cesari, banii de hîrtie par a putea intra în circulaţie în orice 
cantitate. In timp ce statul ciunteşte moneda de aur şi de ar
gint şi prin aceasta, dacă emite moneda fie şi numai cu 1/100 de 
gran sub conţinutul ei nominal, tulbură funcţionarea ei ca 
mijloc de circulaţie, el efectuează o operaţie întru totul regu
lată atunci cînd emite bilete de hîrtie lipsite de valoare, care, 
în afară de numele monetar, nu au nimic comun cu metalul. 
In timp ce moneda de aur reprezintă în mod vizibil valoarea 
mărfurilor numai în măsura în care aceasta din urmă este !x
primată în aur sau reprezentată ca preţ, semnul valorii pare 
a reprezenta nemijlocit valoarea mărfii. De aici se vede lim
pede de ce autorii care au cercetat fenomenele circulaţiei ba
nilor în mod unilateral, studiind numai circulaţia banilor de 
hîrtie cu curs obligatoriu, nu au putut înţelege just legile 
imanente ale circulaţiei banilor. Intr-adevăr, în circulaţia sem
nelor valorii aceste legi sînt nu numai inversate, ci şi imper
ceptibile, deoarece banii de hîrtie, dacă sînt emişi în canti
tate cuvenită, efectuează mişcări care nu le sînt proprii lor 
ca semne ale valorii, pe cînd mişcarea care le este proprie, în 
loc să izvorască nemijlocit din metamorfoza mărfurilor, ia 
naştere din violarea proporţiei juste dintre banii de hîrtiie 
şi aur. 

3. Banii 

Spre deosebire de monedă, banii, fiind rezultatul procesu
lui circulaţiei sub forma M-B-M, constituie punctul de ple
care al procesului circulaţiei sub forma B-M-B, adică schim
barea banilor pe marfă cu scopul de a schimba marfa pe bani. 
In forma M-B-M punctul de plecare şi punctul final al miş
cării îl constituie marfa, în forma B-M-B banii. In prima 
formă, banii mijlocesc schimbul de mărfuri, în a doua marfa 
mijloceşte transformarea b anilor în bani. Banii, care în prima 
formă apar ca simplu mijloc, în a doua apar ca scop final al 
circulaţiei, pe cînd marfa, care în prima formă apare ca scop 
final, în a doua apare ca simplu mijloc. Deoarece banii 1nşişi 
sînt deja rezultatul circulaţiei M-B-M, în forma B-M-B 
rezultatul circulaţiei apare totodată ca punctul ei de plecare. 
In timp ce în M-B-M conţinutul real al procesului îl consti
tuie schimbul de substanţe, conţinutul real al celui de-al doi-
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lea proces, al procesului B-M-B, F consiie· î� &is-
tenţa formei de marfă care izvorăşe n acest prm p'oces. 

In forma M-B-M ambii termeni xtremi reprezită măr- -
furi de valoare egală, dar în acelaşi m- valori de in„ 
ţare diferite din punct de vedere calitativ-. Schimbul l ·MM · 
este un schimb real de substanţe. In oa B-M-B}; impo
trivă, ambii termeni extremi sînt au; l anume·  aE e va
loare egală. A schimba aur pe marf: pnr. a sclt · apoi 
marfa pe aur, sau, dacă avem în vdere rezultatR 1 -B, a . 
schimba aur pe aur, pare a fi ceva absurd.. Dacă îă expri- -
măm B-M-B în formula : a cumăa pentr. a vin-- ceea 1 
ce nu înseamnă decit a schimba aur pe aur printrQ: mişcare . 
mijlocitoare - vom recunoaşte imediat în ea a domi- _ 
mtă a producţiei burgheze. In practică însă nu e cumpră 1 
pur şi simplu pentru a vinde, ci se mpără ieftin.ntru a_ se 
vinde mai scump. Banii se schimbă pe· mrfă pentm a schi.ba 
din nou aceeaşi marfă pe o cantitate mai mare d: bani, ştfel 
încît termenii extremi B şi B, dacă, nu iferă . punt . de 
vedere calitativ, diferă însă din ct de veIe cantitaJiy. 
O asemenea deosebire cantitativă presupune cschimb de ne- . 
echivlente, pe cînd marfa şi banii ca atare n_ aînt decî.Jorme . 
opuse ale mărfii însăşi, deci mduri diferite de existenţă ale , 
aceleiaşi mărimi de valoare. Prin urmare, i'cuitul -M-� 
ascunde sub formele bani i marfă relaţii de prodcţie ai� 
dezvoltate şi reprezintă în sfera circulaţiei simple dlr relec .. 
tarea unei mişcări mai complexe. De ace� banii, pre dqse .. 
bire de mijloacele de circulaţie, trebuie să fie dedui din f�ma. 
nemijlocită a circulaţiei mărfurilor M-B-M. 

Aurul, adică marfa specifică care serveşte :a măură , 
valorilor şi ca mijloc de circulaţie, devine ban� fără v�o altă 

intervenţie din partea societăţU. ln Anglia, Ulde argintul ni 

este nici măsură a valorilor şi nici mijloc de circulafie do;i• 

nant, el nu devine bani, la fel cum în Olanda aurul, de cind 
a fost detronat ;a măsură a valorii, a încetat a fi bani. Aşa„ 

dar o marfă devine bani în primul rînd ca unitate a nă�urii 

val�rii şi a mijlocului de circulaţie, adică unitatea măsurii 

valorii şi a mijlocului de circulaţie este bani. Dar, ca aseme

nea unitate, aurul posedă şi o existenţă de sine stătătoare, 

distinctă de existenţa lui în aceste două funcţii. Ca măsură a 

valori!or, aurul constituie numai bani ideali şi aur ideal ; c, 
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simplu mijloc de circulaţie, el constituie bani simbolici şi aur 
simbolic ; dar, în simpla sa întrupare metalică, aurul consti
tuie bani, sau banii sînt aur real. 

Să examinăm acum marfa aur aflată în repaus, care este 
bani în raportul ei cu celelalte mărfuri. Toate mărfurile repre
zintă în preţurile lor o anumită sumă de aur ; ele sînt deci 
numai aur imaginar sau bani imaginari, reprezentanţi ai auru
lui, în timp ce, dimpotrivă, în calitate de semn al valorii banii 
apăreau doar ca simpli reprezentanţi ai preţurilor mărfuri
lor*. Prin urmare, deoarece toate mărfurile nu sînt decît bani 
imaginari, banii sînt singura marfă reală. ln opoziţie cu mărfu
rile, care nu fac decît să reprezinte existenţa de sine stătă
toare a valorii de schimb, a muncii sociale generale, a avu
ţiei abstracte, aurul este existenţa materială a avuţiei ab
stracte. Sub aspectul valorii de întrebuinţare, fiecare marfă 
exprimă, prin raportarea ei la o nevoie deosebită, numai un 
singur moment al avuţiei materiale, numai o singură latură a 
avuţiei. Banii însă satisfac orice nevoie, în măsura în care pot 
fi schimbaţi nemijlocit pe orice obiect necesar. Propria lor 
valoare de întrebuinţare se realizează în şirul nesfîrşit de va
lori de întrebuinţare care formează echivalentul banilor. ln 
trainica lor substanţă metalică ei conţin într-o formă latentă 
toată avuţia materială desfăşurată în lumea mărfurilor. Prin 
urmare, dacă în preţurile lor mărfurile reprezintă echivalen
tul general sau avuţia abstractă, aurul, acesta din urmă repre
zintă în valoarea lui de întrebuinţare valorile de întrebuin
ţare ale tuturor mărfurilor. Aurul este deci reprezentantul ma
terial al avu/iei materiale. El este „le precis de toutes Ies cho
ses" *:* (Boisguillebert), compendiul avuţiei sociale. El este tot
odată, după formă, întruchiparea nemijlocită a muncii gene
rale şi, după conţinut, totalitatea felurilor de muncă reală. 
El este avuţia generală individualizată ***. ln rolul său de mij
locitor al circulaţiei, aurul a trecut prin tot felul de vicisitu
dini, a fost ciuntit şi chiar subţiat pînă a devenit un simplu 

* „Nu nai metlele nobile sînt reprezntanţi ai lucrurlor„,, ci şi, 
invers, lucurile sînt„. reprezentanţi ai aurului şi rgintului". A G
novesi, „Lezioi di conomia civile" (1765) , ag, 81, în diţia Custodi. 
Economiştii moderi, voi. II. 

* - chintesenţa tuturor lucurilor. - Nota trad, 
** Petty : „Al şi argintul sint «universal wealth• [«avuţie i

versală»)", „Political Arithmetic", pag. 242. 
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petic de hîrtie simbolic. Dar ca bani, el îşi recapătă măreţia 
de aur. Din slugă el devine stăpîn *. Din simplu salahor el 
devine zeul mărfurilor * *. 

a) T e z a u r i z a r e a 

Aurul ca bani s-a separat iniţial de mijlocul de circulaţie 
prin aceea că marfa şi-a întrerupt procesul metamorfozei şi a 
rămas încremenită sub formă de crisalidă de aur. Aceasta 
se întîmplă ori de cite ori vînzarea nu este urmată de cum
părare. Prin urmare, separarea de sine stătătoare a aurului 
în calitate de bani este, înainte de toate, expresia concretă a 
scindării procesului de circulaţie sau a metamorfozei mărfii 
în două acte separate, care există independent unul de altul. 
Moneda însăşi devine bani de îndată ce mişcarea ei e între
ruptă. în mina vînzătorului care a primit-o în schimbul mărfii 
sale, ea este bani şi nu monedă ; de îndată ce pleacă din 
mina lui, ea redevine monedă. Fiecare e vînzător al mărfii 
unilaterale pe care o produce şi cumpărător al tuturor celor
lalte mărfuri de care are nevoie pentru existenţa lui socială. 
în timp ce apariţia sa ca vînzător depinde de timpul de 
muncă necesar pentru producerea mărfii sale, apariţia sa ca 
cumpărător este determinată de reînnoirea permanentă a ne
voilor sale de trai. Pentru a putea cumpăra fără să vînd�, 
el trebuie să fi vîndut fără să fi cumpărat. în realitate, cir
culaţia M-B-M este unitatea-proces a vînzării 

.
şi cumpă-

* E. Misselden. „Free tade or the means to make trade florish 
etc." Londra, 1622. „Materialul naturl al comerţului ste marfa, adică 
lucrurile pe care, la terminarea producţiei, negustorii le consideră bunuri 
utile. ' Materialul artificial al comerţului îl constituie banii, care au fost 
denumiţi sinewes of warre and of state [nervul războiului şi al statului]. 
Deşi .atît prin firea lucrurilor cit şi în timp banii apar după marfă, to
tuşi în prezent ei au dobîndit în practică o însemnătate primordială• 
(pag. 7) . El compară marfa şi banii cu „cei doi ii ai patriarhului Iacob, 
care şi-a pus mina dreaptă pe fiul ai mic şi stînga pe fiul mai mare" 
(op„ cit.). Boisguillebert. 11Disse1t. sur la nature des richesss etc.", l.c. 
(pag. 395, 399) . „ ... Şi iată-l pe sclavul comerţului devenit stăpînul lui.„ 
Mizeria popoarelor vine numai de acolo că cel care mai înainte fusese 
sclav a fost făcut stăpîn, sau, mai bine zis, tiran". 

** Boisguillebert : „Oamenii au ajuns să idolatrizeze aceste metle 
(aurul şi argntul) şi, dsconsiderînd scopul şi intenţiile pentu care au 
fost · introduse în comerţ, şi anme de a servi ca gaj în procsul de 
schimb şi la predarea rciprocă, le-au înlăturat aproape complet de la 
îndeplinirea acestui serviciu, pentru a le trasfoma în zei, cărora li 
s-au jertfit ' şi i se mai j ertfesc încă mai multe avuţii, lucruri preţioase 
şi chiar vieţi omeneşti decît a jertfit vreodată antichitatea oarbă acestor 
false divinităţi" (op. cit., pag. 395). 
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raru numai în măsura în care ea este totodată procesul per
manent al separării lor. Pentru ca banii să curgă permanent 
ca monedă, moneda trebuie să se sedimenteze permanent 
sub formă de bani. Circulaţia permanentă a monedei este 
condiţionată de reţinerea ei permanentă, în cantităţi mai mari 
sau mai mici, în cadrul unor fonduri monetare de rezervă, 
care se nasc pretutindeni în sfera circulaţiei şi în acelaşi 
timp o condiţionează ; formarea, repartizarea, dispariţia şi 
reconstituirea acestor fonduri de rezervă se schimbă mereu, 
existenţa lor dispare mereu, dispariţia lor are loc în perma
nenţă. Adam Smith a exprimat această transformare neîn
cetată a monedei în bani şi a banilor în monedă, spunînd că 
fiecare posesor de mărfuri, pe lingă marfa deosebită pe care 
o vinde, trebuie să aibă întotdeauna în rezervă o anumită 
sumă din marfa generală, sumă cu care el cumpără. Am 
văzut că, în circulaţia M-B-M, veriga a doua, B-M, se 
făFîmiţează într-o serie de cumpărări care nu se efectuează 
dintr-o dată, ci succesiv, astfel incit o parte din B circulă 
ca monedă, pe cînd cealaltă parte rămîne în repaus ca bani. 
Banii sînt aici de fapt numai monedă suspendată, şi diferi
tele părţi componente ale masei monetare aflate în circu
laţie apar întotdeauna alternativ cînd într-o formă, cînd în 
alta. Prin urmare, această primă transformare a mijlocului 
de circulaţie în bani nu reprezintă decît un moment tehnic 
al circulaţiei băneşti însăşi *. 

Prima formă naturală a avuţiei o constituie surplusul sau 
excedentul de produse, adică partea din produse care nu este 
necesară nemijlocit ca valoare de întrebuinţare, sau pose
siunea unor produse a căror valoare de întrebuinţare nu intră 
în sfera necesităţilor stricte. Atunci cînd am analizat trecerea 
mărfii în bani, am văzut că pe treptele nedezvoltate ale pro
ducţiei acest prisos sau excedent de produse formează sfera 
propriu-zisă a schimbului de mărfuri. Produsele excedentare 
devin produse care pot fi schimbate, sau mărfuri. Forma de 

* Boisguillebert îşi dă seama că chiar prima imobilizare a banilor, 
a acestui perpetuum mobile, adică negarea existenţei Jor funcţionale ca 
mijloc de circulaţie, înseamnă separarea şi transformarea lor în ceva 
de sine stătător în raport cu mărfurile. Banii, zice el, rtrebie să se afle 
„în continuă mişcare, ceea ce nu ste posibil decît atîta timp cit ei 
posedă mobilitate ; dar, de îndată ce devin lipsiţi de mobilitate, totul e 
pierdut'' („Le detail de la France", pag, 213) , El nu înţelege că această 
oprire ste condiţia mişcării lor. ln fond el vrea ca forma valoare a măr
furilor să apară doar ca formă efemeră a schimbului lor de substanţe, 
dar să nu se consolideze niciodată ca scop n sine. 
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existenţă adecvată a acestui surplus o constituie aurul şi 
argintul, prima formă în care avuţia se statorniceşte ca avuţie 
socială abstractă. Nu numai că mărfurile pot fi păstrate 
sub formă de aur sau de argint, adică sub formă de ma
terial bănesc, ci aurul şi argintul sînt avuţie sub o formă 
care poate fi păstrată. Orice valoare de întrebuinţare ca 
atare serveşte prin aceea că e consumată, adică nimicită. 
Valoarea de întrebuinţare a aurului ca bani constă însă în a 
fi purtătorul valorii de schimb, în a fi - ca materie primă 
informă - materializarea timpului de muncă general. Ca 
metal inform, valoarea de schimb posedă o formă neperisa
bilă. O cantitate de aur sau de argint, imobilizată astfel sub 
formă de bani, este un tezaur. La popoarele cu circulaţie pur 
metalică, de pildă la popoarele din antichitate, tezaurizarea 
apare ca un proces general, începînd de la individul izolat 
şi terminînd cu statul care îşi păzeşte tezaurul de stat. In 
timpurile mai vechi, în Asia şi în Egipt, aceste tezaure păzite 
de regi şi de preoţi apar mai curînd ca o mărturie a puterii 
lor. In Grecia şi la Roma, formarea unor tezaure de stat, ca 
formă de surplusuri întotdeauna sigură şi întotdeauna la înde
mînă, devine o sarcină politică. Transferarea rapidă a unor 
astfel de tezaure dintr-o ţară în alta de către cuceritori şi 
subitul lor aflux parţial în circulaţie constituie o particula
ritate a economiei din antichitate. 

Ca timp de muncă materializat, aurul garantează mări
mea propriei sale valori şi, deoarece el este materializarea 
timpului de muncă general, procesul de circulaţie îi garan
tează acţiunea sa permanentă ca valoare de schimb. Prin 
simplul fapt că posesorul de mărfuri poate păstra marfa sub 
forma ei de valoare de schimb sau însăşi valoarea de schimb 
ca marfă, schimbul de mărfuri cu scopul de a le recăpăta sub 
forma transformată a aurului devine motivul propriu-zis al 
circulaţiei. Metamorfoza mărfii M-B are drept scop însăşi 
această metamorfoză, adică transformarea mărfii dintr-o avu
ţie naturală deosebită într-o avuţie socială generală. In locul 
schimbului de substanţe, schimbul formei devine scop în sine. 
Dintr-o simplă formă, valoarea de schimb devine conţinutul 
mişcării. Marfa se păstrează ca avuţie, ca marfă, numai în 
măsura în care se menţine în sfera circulaţiei, şi în această 
stare fluidă ea se menţine numai în măsura în care se soli
difică ca argint şi ca aur. Ea rămîne în fluxul mărfurilor ca 
cristal al procesului de circulaţie. Or, aurul şi argintul se 
fixează ca bani numai în măsura în care nu sînt mijloace 
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.le circulaţie. Ee devin bni numai cînd nu sînt mijloace de 
, circula/ie. Rezultă deci că retragerea mărfii din circulaţie sub 
, formă de aur constituie singurul mijloc de a o menţine mereu 
;in .sfera .ciriaţiei. 

Posesorl de mărfuri poate să scoată din circulaţie sub 
fo:mă de hni numai atît cît îi dă sub formă de marfă. A 
vinde mereu, a arunca necontenit în circulaţie mărfuri -
iaii deci prima ondiţie a tezaurizării, din punctul de vedere 
al circulaţiei mărfurilor. Pe de altă parte, ca mijloc de cir
claie banii dispar mereu în însuşi procesul de circulaţie, 
>enti că ei se realizează mereu în valori de întrebuinţare 
.şi se mistuiesc într-o consumare efemeră. Ei trebuie deci 
ă fie smulşi din fluxul mistuitor al circulaţiei, sau marfa 
trebuie să fie oprit'ă la prima ei metamorfoză, pentru a impie
lica banii să.şi exercite funcţia de mijloc de cumpărare. 
>osesorul de mărfuri, care a devenit acum tezaurizator, tre
buie să vîndă cit mai mult şi să cumpere cit mai puţin, cum 
preconiza încă bătrînul Caton : patrem familias vendacem, 
non emacem esse 29• Aşa cum hărnicia este condiţia pozitivă 
a tezaurizării, economisirea este condiţia ei negativă. Cu cit 
este mai mică măsura în care echivalentul mărfii este retras 
din circulaţie sub formă de mărfuri deosebite sau valori de 
întrebuinţare, cu atît este mai mare măsura în care acest 
echivalent este retras de acolo sub formă de bani sau de 
valoare de schimb '. Prin urmare, însuşirea avuţiei sub forma 
ei generală determină renunţarea la avuţie în realitatea ei 
materială. De aceea stimulentul vital al tezaurizării este 
avari/ia, pentru care nu marfa ca valoare de întrebuinţare 
constituie o trebuinţă, ci valoarea de schimb ca marfă. Pen
tru a-şi însuşi prisosul sub forma lui generală, trebuintele 
p articulare trebuie să fie considerate ca un lux, ca ceva super
fluu. Astfel, în 1593 cortesurile i-au înaintat lui Filip al II-iea 
o întimpinare în care, printre altele, se spune : 

„In 1586 cortsurile din Valladolid au rugat pe maiestatea-voastră 
să nu mai permită în regat importul de luminări, sticlărie, bijuterii, cu
ţite şi alte obiecte asemănătoare, care se aduc din străinătate cu scopul 
de a schimba pe aur aceste obicte atît de nefolositoare vieţii omului, 
a şi cum spaniolii ar i nişte indieni". 

Tezaurizatorul dispreţuieşte plăcerile lumeşti, temporare 
şi efemere, ca să alerge după tezaurul etern, pe care nu-l 

* „Cu cit creşte stocul de mărfuri, u atît dscreşte stocul exis
ţe�ţ =� ţ��i:ţ ţin treasure) ". Misselden, op. cit., pag. 23. 
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mănîncă nici moliile, nici rugina şi care e cu totul ceresc şi 
în acelaşi timp cu totul pămîntesc. 

„Cauza finală generală a lipsei noastre de aur - spune Misselden 
în lucrara citată - trebuie căutată n faptul că regatul nostru con
sumă mult prea multe mărfuri străine, care, în Ioc să ne fie commodi
ties *, se dovedesc a fi discommodities '**, pentru că din cauza lor ne 
lipsim de tezaure atît de numeroase care ar putea fi importate în locul 
acestor nimicuri (toys) . Noi consumăm mult prea multe vinuri lin Spa
nia, Franţa, Renania, Levant ; stafidele din Spania şi din Levant, linonul 
lawns şi batistul din Hainaut, mătăsurile din Italia, zahărul şi tutunul 
din lndiile occidentale, mirodeniile din Indiile orientale, toate acestea 
nu sînt pentru noi o necesitate absolută şi totuşi aceste lucruri se cum
pără u aur greu• '*. 

Ca aur şi argint, avuţia este neperisabilă atît pentru că 
valoarea de schimb există într-un metal indestructibil cît şi 
mai ales pentru că aurul şi argintul sînt împiedicate să de
vină ca mijloace de circulaţie forma bănească doar efemeră 
a mărfii. Conţinutul perisabil este sacrificat astfel formei ne
perisabile. 

„Dacă, prin intermediul impozitelor, banii sînt luaţi din mîinile unuia 
care îi mănîncă şi-i bea şi daţi în mîinile unuia care ii folosşte pentru 
ameliorarea solului, pentru pescuit, pentru întreprinderi miniere, manu
facturi sau chiar pentru îmbrăcăminte, din punctul de vedere al socie
tăţii aceasta înseamnă în orice caz un avantaj, căci pînă şi îmbrăcămin
tea nu are n caracter atît de perisabil ca hrana şi băutura. Dacă banii 
se cheltuiesc pe mobilă, avantajul este cu atît mai mare, iar dacă sînt 
folosiţi pentru constrcţii de case, avantajul e şi mai mare etc. : dar cel 
mai mare avantaj se realizează dacă se aduce în ţară aur şi argint, pentru 
că numai aceste lucruri sînt neperisabile şi sint preţuite ca avuţie peste 
tot şi în toate timpurile ; toate celelalte sînt avuţie numai pro hic et 
nune [într-un anumit loc şi imp] " *'***. 

Smulgerea banilor din fluxul circulaţiei spre a-i feri de 
schimbul social de substanţe se manifestă şi pe plan exte
rior prin îngroparea lor, astfel încît, ca tezaur subteran ne
perisabil, avuţia socială este pusă într-o relaţie privată cu 
totul secretă cu posesorul de mărfuri. Doctorul Bernier, care 
a stat un timp la Delhi la curtea lui Aurangzeb, povesteşte 
că negustorii îşi îngroapă pe ascuns banii adînc în pămînt, 
mai cu seamă nemahomedanii păgîni, care deţin în mîinile 
lor aproape întregul comerţ şi toţi banii ; ei 

• - folositoare. - Nota trad. 
* - dăunătoare. - Nota trad. 

"'** Op. cit., pag. 1 1-13 şi urm. 
„ • .. Petty. „Politica! Arithmetic", pag. 1 96. 
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„sînt pătrunşi de credinţa că aurul şi argintul pe care îl îngroapă în 
timpul vieţii lor le va folosi după moarte pe lumea calaltă" •.  

De altfel, tezaurizatorul, în măsura în care ascetismul său 
este însoţit de hărnicie, este în fond protestant şi chiar 
puritan. 

„Nu se poate tăgădui că vînzarea-cmpărarea este un lucru trebuin
is de care nu ne putem lipsi ; poţi foarte bine să cumperi creştineşte, 
mai cu seamă lucuri care servesc nevoilor şi bunei-cuviinţe, căci şi 
patriarhii cumpărau şi vindeau vite, lină, cereale, unt, lapte şi alte bunuri. 
Sînt darurile lui dllnezeu, pe care el le scoate din pămînt şi le împarte 
între oameni. Dar negoţul cu străinătatea, care aduce din Calcutta, India 
€te. mărfuri ca mătăsuri scumpe, obiecte de aur ş1 mirodenii, care nu 
sînt de nici n fols, servind nuai pentru lx, şi storc ţării şi omenilor 
bani, nu ar trebui îngăduit dacă am avea o singură cîrmuire şi n suve
ran. Dar dspre a nu vreau să scriu am, pentru că cred că în cele 
din urmă, cînd nu vom mai avea bani, acest negoţ va înceta de la sine, 
ca şi luxul şi ghiftuiIla ; căci nici un fel de scmeri sau sfaturi nu vor 
ajuta atîta timp cit nu ne va sili nevoia şi sărăcia• **· 

* Fran;ois Bernier. „Voyages contennt la description des etats du 
Grand Mogol", tome I, conf. pag. 312314. 

** Dr. Martin Luther : „Bucher vom Kaufhandel und Wucher". 1524. 
In acelaşi pasaj, Luther spune : „Dnezeu ne-a blestemat pe noi, ger
mnii, să 11e irosim auul şi argintul nostru în ţări străine, să îmbogăţim 
pe toată lumea, iar noi să rămînem cerşetori. Anglia ar avea mai puţin 
aur dacă Germania nu i-ar cmpăra postavul, iar regele Portugaliei ar 
ava şi el mai puţin aur dacă nu i-am cumpăra mirdeniile. Dacă ai 
socoti cîţi bani se scot fără rst din satele germane la tîrgul din Frank
furt, ai rămîne mirat cum de se mai găseşte un ban în ţinuturile germa:e. 
Frankfurtul este o gaură de aur şi de argint prin care se scurge din 
ţinuturile germane tot ce încolţeşte şi creşte aici şi se transformă în 
monedă ; dacă această gaură ar i astupată, n-am mai auzi oamenii tîn
guindu-se că peste tot sînt numai datorii şi că nimeni nu are bani, că 
toate statele şi oraşele sînt stoarse de cămătari. Dar să lăsăm lucrurile 
să meargă aşa cum trebuie să meargă : noi, germanii, trebuie să rămînem 
germani I Noi nu vom ceda I " .  

isselden, î n  lucrarea citată mai ss, vrea s ă  reţină aurul şi argintul 
cel puţin în cadrul creştinătăţii. „Banii se împuţinază datorită comerţului 
cu Turcia, Persia şi cu Indiile orientale, comerţ care se face în cea mai 
mare parte cu bani peşin, dar cu totul altfel decît comerţul dintre creştini. 
Căci, deşi comerţul din cadrul lumii creştine se face tot cu bani peşin, 
banii rămîn însă mereu în cadrul acstei lumi. Intr-adevăr, în comerţul 
dintre ţările creştine există luxuri şi refluxuri de bani, căci uneori există 
într-un loc mai mulţi bani, iar în altl mai puţini, în funcţie de faptul 
că o ţară îndură lipsuri, iar alta are surplusuri ; banii vin şi se duc, cir
culînd în luma creştină, dar rămîn întotdeauna în cadrul ei. Pe cînd 
banii care se scot pentru nevoile comerţului cu popoarele necreştine în 
ţările arătate mai sus se cheltuiesc pentru totdeauna şi nu se mai întorc 
niciodată" .  

10 
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In vremuri de zdruncinare a schimbului social de sub
stanţe, îngroparea banilor ca tezaur se practică chiar şi în 
societatea burgheză dezvoltată. Legătura socială în forma ei 
compactă - pentru posesorul de mărfuri această legătură 
constă în marfă, iar existenţa adecvată a mărfii o constituie 
banii - este pusă la adăpost de mişcarea socială. Nervus 
rerum * social este înmormîntat împreună cu corpul al cărui 
nerv este el. 

Tezaurul n-ar fi decît metal nefolositor, sufletul său bă
nesc l-ar părăsi şi el ar rămîne doar n scrum al circulaţiei, 
caput mortum ** al ei, dacă nu ar tinde mereu spre sfera cir
culaţiei. Banii, sau valoarea de schimb devenită de sine stă
tătoare, reprezintă din punct de vedere calitativ existenţa 
avuţiei abstracte, dar pe de altă parte orice sumă de bani 
dată este o mărime de valoare cantitativ limitată. Limita can
titativă a valorii de schimb contrazice generalitatea ei cali
tativă şi tezaurizatorul resimte această limită ca o barieră, 
care în realitate se transformă totodată într-o barieră cali
tativă, adică face ca tezaurul să nu fie decît un reprezentant 
limitat al avuţiei materiale. Banii ca echivalent general se 
prezintă nemijlocit, după cum m văzut, sub forma unei 
egalităţi în care ei formează una dintre părţi, iar seria nesfîr
şită a mărfurilor cealaltă parte. De mărimea valorii de schimb 
depinde în ce măsură banii se apropie, în realizarea lor, de 
o asemenea serie nesfîrşită, adică în ce măsură ei corespund 
noţiunii lor ca valoare de schimb. Mişcarea valorii de schimb 
ca valoare de schimb, ca automat, nu poate fi în genere alta 
decît aceea de a-şi depăşi limitele cantitative. De îndată însă 
ce limita cantitativă a unui tezaur a fost depăşită, se creează 
o nouă limită, care la rîndul ei trebuie să fie înlăturată. Ceea 
ce apare ca limită nu este, aşadar, o margine determinată a 
tezaurului, ci orice margine a sa. Inseamnă deci că tezauri
zarea nu are nici o margine imanentă, nici o măsură, ci este 
un proces fără sfîrşit, care în rezultatul obţinut de fiecare 
dată găseşte un motiv pentru a fi reluat. Dacă tezaurul se 
înmulţeşte numai pentru că e conservat, în schimb se con
servă numai pentru că este înmulţit. 

Banii reprezintă nu numai unul dintre obiectele setei de 
îmbogăţire, ci  unicul ei obiect. Această sete este, în fond, 

* Textual : nevul lucrurlor, în sens figurat - mobilul tuturor lu-
=rurilor. - Nota trad. 

;u - aici în snsl de răşiţe pimb)tştl, � Nota tra. 
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auri sacra fames *. Setea de îmbogăţire, spre deosebire de 
pasiunea pentru auţie naturală concretă sau pentru valori 
de întrebuinţare, ca veşminte, podoabe, cirezi etc., este posi
bilă numai atunci cînd avuţia generală ca atare se individua
lizează într-un obiect special şi de aceea poate fi păstrată 
sub forma unei mărfi anumite. Banii apar deci ca obiect şi 
totodată ca izvor al setei de îmbogăţire **. ln fond, la baza 
acestui fenomen se află faptul că valoarea de schimb ca atare, 
prin urmare şi înmulţirea ei, devine un scop. Avariţia păs
trează tezaurul, nepermiţînd banilor să devină mijloc de cir
culaţie, dar setea de aur menţine sufletul bănesc al tezau
rului, permanenta lui tendinţă de a circula. 

Activitatea prin intermediul căreia se formează tezaurul 
este, pe de o parte, retragerea banilor din circulaţie prin 
vînzări mereu repetate şi, pe de altă parte, simpla adunare, 
simpla acumulare. De fapt, numai în sfera circulaţiei simple, 
şi  anume sub forma tezaurizării, se produce acumularea de 
avuţie ca atare, pe cînd celelalte aşa-zise forme de acumu
lare sînt, după cum vom vedea mai tîrziu, în mod greşit con
siderate ca acumulare, şi aceasta numai datorită faptului că 
amintesc simpla acumulare de bani. Toate celelalte mărfuri 
se acumulează sau sub formă de valori de întrebuinţare, şi 
în acest caz modul acumulării lor este determinat de spe
cificul valorii lor de întrebuinţare. Acumularea de cereale, 
de exemplu, necesită amenajări speciale. Acumularea de oi 
mă face cioban, acumularea de sclavi şi pămînt face să fie 
necesare relaţii de dominaţie şi de supunere etc. Acumularea 
unor feluri deosebite de auţie necesită procese speciale, 
distincte de simplul act al acumulării propriu-zise, şi dez
voltă anumite laturi ale individualităţii. Sau avuţia sub formă 
de mărfuri se acumulează ca valoare de schimb, şi atunci 
acumularea apare ca o operaţie comercială sau specific eco
nomică. Cei care îndeplinesc această operaţie devin negus
tori de cereale, negustori de vite etc. Aurul şi argintul sînt 
bani nu datorită vreunei activităţi a individului care le 
acumulează, ci ca cristale ale procesului de circulaţie care 
se desfăşoară fără vreo contribuţie din p artea lui. El nu are 
altceva de făcut decît să pună deoparte aur şi argint şi să 
adauge o cantitate de aur şi de argint la alta, activitate con-

* - blstemata sete de aur. - Nota trad. 
** „Baii sînt originea avariţiei„. Treptat ea se trasformă ntr-o de

menţă, care nu mai e avariţie, ci sete de aur". Plinius. „Historia natura
lis " , L. XXXIII, c. III (sect. 14) .  

10· 
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plet lipsită de continut care, aplicată la toate celelalte măr
furi, le-ar deprecia *. 

Tezaurizatorul nostru apare ca un martir al valorii de 
schimb, un sfînt ascet aşezat în vîrful stîlpului său de metal. 
El are de-a face numai cu avuţia sub forma ei socială, şi de 
aceea el o îngroapă, ascunzînd-o de societate. El doreşte 
marfa numai sub forma în care e mereu capabilă să circule, 
şi de aceea o retrage din circulaţie. El este entuziasmat de 
valoarea de schimb, şi de aceea nu schimbă nimic. Forma 
fluidă a avuţiei şi forma ei pietrificată, elixirul vieţii şi piatra 
filozofală, se ciocnesc cu înverşunare una cu alta, ca în 
alchimie. In nemărginita lui sete imaginară de plăceri, el 
renunţă la orice plăcere. ln dorinţa de a-şi satisface toate 
trebuinţele sociale, abia dacă-şi satisface trebuinţele natu
rale elementare. Păstrînd avuţia în corporalitatea ei metalică, 
el o transformă într-o simplă himeră. In fond, acumularea 
banilor de dragul banilor e forma barbară a producţiei pen
tru producţie, adică dezvoltarea forţelor productive ale muncii 
sociale dincolo de limitele nevoilor obişnuite. Cu cit pro
ducţia de mărfuri e mai puţin dezvoltată, cu atît mai impor
tantă este această primă separare de sine stătătoare a valorii 
de schimb sub formă de bani, tezaurizarea, care de aceea are 
un rol important la popoarele antice, în Asia pînă în pre
zent şi la popoarele de agricultori din zilele noastre, la care 
valoarea de schimb nu a cuprins încă toate relaţiile de pro
ducţie. Funcţia specific economică a tezaurizării în cadrul 
circulaţiei metalice înseşi o vom examina imediat, dar mai 
întîi vom releva şi o altă formă de tezaurizare. 

* Horaţiu nu înţelege deci nimic din filozofia tezaurizării cînd spune 
(Sa tir. L. II, Sa tir 3 : 

„De-ar cumpăra cineva chitare fără ca pentru cîntec 
Sau alta din muze să aibă înclinare i sau unul ce nu-i ciubotar 
Calapoade şi sule ; ori pînze de navă 
Fără să-i placă pe mare să umble i - pe bună dreptate 
Nebun îl va crede o lme întreagă. Dar cel ce 
Ingroapă grămezi de argint şi de aur 
Fără să le folosească, chiar fără măcar să le-atingă 
Asemeni odoarelor sfinte, nu-i şi el nebun deopotrivă ?" 
Domnul Senior pricepe chestiunea mai bine : „Banii par să fie singu

rul lucru dorit de toată lumea, şi aceasta se datoreşte faptului că banii 
sînt avuţie abstractă şi că, posedînd această avuţie, oamenii îşi pot sa
tisface toate trebuinţele, de orice natură ar fi ele". „Principes fondamen
taux de l'Econmie politique", traduit par le Comte Jean Arrivabene, 
Paris, 1836, pag. 221) ; sau Storch : „lntucît banii reprezintă toate cele
lalte avuţii, ajunge să-i acumulăm pentru a ne putea prcura toate felu
rile de avuţie care există pe lume" (op. cit., vol. 2, pag. 135). 
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Cu totl independent de proprietăţile lor estetice, măr
furile din argint şi aur, întrucît materiall din care sînt făcute 
-este material bănesc, pot fi transformate în bani, la fel cum 
b anii de aur sau lingourile de aur pot I fi transformate în 
asemenea mărfuri. Deoarece aurul şi argintul constituie mate
rialul avuţiei abstracte, cel mai bun mijloc de a afişa avuţia 
�onstă în folosirea lor ca valori de întrebuinţare concrete, 
.şi dacă pe anumite trepte ale producţiei posesorul de măr
furi îşi ascunde tezaurul, el se simte totuşi tentat să apară 
iaţă de ceilalţi posesori de mărfuri, pretutindeni unde poate 
s-o facă fără riscuri, drept un rico hombre *. El se aureşte 
pe sine şi-şi aureşte casa **. In Asia, ' În special în India, 
unde tezaurizarea nu este, ca în economia burgheză, o funcţie 
subordonată a mecanismului producţiei în ansamblu, ci avu
ţia sub această formă rămîne ţinta finală, mărfurile de aur 
şi de argint nu sînt în fond decît forma estetică a tezaurului. 
ln Anglia medievală, mărfurile de aur şi de argint erau con
siderate de lege drept o simplă formă de tezaur, deoarece, 
de pe urma muncii simple care li se adăuga, valoarea lor 
nu creştea decît foarte puţin. Menirea lor era de a fi din nou 
aruncate în circulaţie, şi de aceea aliajul lor era prescris cu 
aceeaşi precizie ca şi acela al monedei propriu-zise. Folosi
re.a crescîndă a aurului şi argintului ca obiecte de lux o dată 
cu creşterea avuţiei este ceva atît de simplu, incit pentru 
cei din antichitate era un lucru cît se poate de clar ***, pe 
dnd economiştii moderni au emis teoria greşită că folosirea 
mărfurilor de argint şi de aur sporeşte nu în raport cu creş
terea avuţiei, ci numai în raport cu scăderea valorii meta
lelor nobile. De aceea datele acestor economişti cu privire 
la folosirea aurului californian şi australian, care în toate 
celelalte privinţe sînt exacte, au întotdeauna o lacună, deoa
rece consumul mărit al aurului ca materie primă nu este 
justificat, potrivit ideii lor greşite, printr-o scădere corespun
zătoare a valorii lui. In răstimpul dintre 1810 şi 1830, în urma 
războiului dintre coloniile americane şi Spania 30 şi a între
ruperii lucrului în mine din cauza revoluţiilor, producţia 

* - om bogat. - Nota trad. 
** Cit de neschimbat rămîne oml lăuntric al individului deţinător de 

mărfuri chiar şi acolo unde acesta se civilizează şi devine capitalist ne-o 
arată cazul reprezentantului din Londra al unei bănci internaţionale, care 
a înrămat o bancnotă de 100 OOO 1. st . şi a atîrnat-o pe perete ca blazon 
al familiei. Toată frmuseţea e că această bancnotă priveşte de sus ironic 
întreaga circulaţie. 

*'** Vezi mai jos pasajul citat din Xenofon. 
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medie anuală de metale nobile a scăzut la mai puţin de jumă
tate. In comparaţie cu 1809, în 1829 scăderea cantităţii de 
monede aflată în circulaţie în Europa reprezenta aproape 1/e. 
Prin urmare, deşi volumul producţiei scăzuse şi cheltuielile 
de producţie - dacă în genere a intervenit vreo schimbare 
în ceea ce le priveşte - s-au urcat, consumul metalelor 
preţioase ca obiecte de lux s-a mărit totuşi considerabil, în 
Anglia încă în timpul războiului, iar pe continent după pacea 
de la Paris. El s-a mărit o dată cu creşterea avuţiei gene
rale '. Se poate afirma ca o lege generală că transformarea 
banilor de aur şi de argint în obiecte de lux are loc în 
special în timp de pace, pe cînd retransformarea lor în lin
gouri sau chiar în monede are loc 1 numai în vremuri tul
buri ""· Cit de însemnat este raportul dintre cantitatea de 
aur şi argint tezaurizată sub formă de obiecte de lx şi 
metalul nobil care serveşte ca bani se poate vedea din faptul 
că în 1829 acest raport era, după Jacob, de 2 :  1 în Anglia, 
şi că în toată Europa şi America cantitatea de metal nobit 
existent sub formă de obiecte de 'lux era cu 1;, mai mare 
iecît cantitatea existentă sub formă de bani. 

Am văzut că circulaţia banilor nu este decît o manifes
tare a metamorfozei mărfurilor sau a schimbării de forme 
prin care se efectuează schimbul social de substanţe. De
aceea, o dată cu variaţia sumei preţurilor mărfurilor aflate 
în circulaţie sau a volumului metamorfozelor lor simultane, 
pe de o parte, şi dacă, pe de altă parte, viteza schimbării 
formelor lor este dată în fiecare caz, cantitatea totală a auru
lui aflat în circulaţie trebuie să se mărească sau să se 
micşoreze mereu, ceea ce e posibil numai cu condiţia ca 
între cantitatea totală de bani existentă într-o ţară şi can
titatea de bani aflată în circulaţie să existe un raport care 
să varieze necontenit. Această condiţie este îndeplinită prin 
tezaurizare. Dacă preţurile scad sau dacă viteza de circu
laţie se măreşte, rezervoarele tezaurelor absorb partea de 
bani care cade afară din circulaţie ; dacă însă preţurile se 
urcă sau dacă viteza de circulaţie scade, tezaurele se des
chid şi se reîntorc parţial în circulaţie. Această îngheţare 
sub formă de tezaur a banilor care circulă şi reîntoarcerea 

* Jacob, op. cit., voi. II, cap. 5 şi 26. 
** „In perioade de mari frămîntări şi de nesiguranţă, mai cu seamă 

n perioade de tulburări intene sau de invazii, obictele de aur şi de
argirit sînt repede trasfomate în bni ; dimpotrivă, în erioade de i
nişte şi de prosperitate, banii sînt transfomaţi în vselă şi bijuterii" (op. 
cit., voi. II, pag. 5). 
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tezaurelor în sfera circulaţiei reprezintă o mişcare oscila
torie mereu variabilă, în care prempănirea unei direcţii 
sau alteia e determinată exclusiv de fluctuaţiile circulaţiei 
mărfurilor. Tezaurele apar astfel drept canale de scurgere 
şi de alimentare a banilor aflaţi în circulaţie, astfel incit în 
calitate de monedă circulă întotdeauna numai cantitatea de 
bani cerută de necesităţile nemijlocite ale circulaţiei pro
priu-zise. Dacă volumul circulaţiei în ansamblu se extinde 
subit şi dacă predomină unitatea fluidă a vînzării şi cum
p"ărării, şi în condiţii cind suma totală a preţurilor care 
urmează a fi realizate creşte mai rapid decit viteza circula
ţiei banilor, tezaurele se golesc văzînd cu ochii ; de îndată 
ce în mişcarea generală se produce o oprire neobişnuită sau 
se statorniceşte separarea vînzării de cumpărare, cantităţi 
însemnate de mijloace de circulaţie îngheaţă sub formă de 
bani şi rezervoarele tezaurelor se umplu cu mult peste 
nivelul lor mijlociu. In ţările cu circulaţie pur metalică sau 
în care producţia se află pe o treaptă nedezvoltată, tezau
rele sînt nespus de fărîmiţate şi risipite pe întregul cuprins 
al ţării, pe cind în ţările burgheze dezvoltate ele sînt con
centrate în depozitele băncilor. Tezaurul nu trebuie confun
dat cu rezerva monetară, care formează ea însăşi o parte 
componentă a cantităţii totale de bani care se află perma
nent în circulaţie, pe cind raportul activ dintre tezaur şi 
mijlocul de circulaţie presupune scăderea sau creşterea 
acestei cantităţi totale de bani. Mărfurile de aur şi de 
argint, după cum am văzut, formează şi ele atît un canal de 
scurgere pentru metalele nobile cit şi o sursă l atentă de 
alimentare a lor. In perioade normale însă, numai prima lor 
funcţie prezintă importanţă pentru economia circulaţiei 
metalice *.  

* In psajul care urmează, Xenofon dezvoltă noţiunea de bani sub 
specifica lor determinare de formă ca bani şi ca tezaur : 

„Dintre toate domeniile pe care le cunosc, acesta este singurul în care 
noul întrepri..Zător nu stîrneşte invidia celor vechi... Căci cu cit o mină 
de argint este mai bogată şi cu cit se extrage din ea mai mult argint, 
ou atît va atrage ea mai mulţi oameni. Intr-adevăr, dacă s-au achiziţionat 
atîtea obiecte casnice cite sînt necesare în gospodărie, rar se intîmplă să 
se mai cumpere şi altele ; cind însă este vorba de bani, nimeni nu po
sedă atîta ca să nu dorească să aibă mai mult, şi atu..�i cînd cineva po
sedă mai mult decit îi trebuie, ingopînd surplusul, el se bucură la fel 
ca şi cum l-ar folosi. Cînd statul prosperă, cetăţenii au cu deosebire ne
voie de bani : bărbaţii doresc să cumpere arme frumoase, cai iuţi, case 
somptuse şi mobilă de lux, iar fmeile dorc tot felul de găteli, po
doabe de aur ; cind însă statele suferă de pe urma nei recolte proaste 
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b) M i  j 1 o c d e  p l a t ă  

Cele două forme sub care banii se deosebeau pînă acum 
de mijlocul de circulaţie erau : forma de monedă suspen
dată şi forma de tezaur. Prima formă reflecta transformarea 
trecătoare a monedei în bani, faptul că a doua verigă din 
M-B-M, cumpărarea B-M, trebuie să se fărîmiţeze în 
cadrul unei anumite sfere de circulaţie într-o serie de cum
părări succesive. Tezaurizarea însă se baza pur şi simplu 
pe izolarea actului M-B, care nu se continua prin B-M ; 
sau ea nu reprezenta decît o dezvoltare de sine stătătoare 
a primei metamorfoze a mărfii, reprezenta banii dezvoltaţi 
aici ca existenţă înstrăinată a tuturor mărfurilor, în opoziţie 
cu mijlocul de circulaţie ca existenţă a mărfii sub forma ei 
de obiect ce se înstrăinează mereu. Rezerva de monede şi 
tezaurul erau bani numai pentru că erau non-mijloc de cir
culaţie şi erau non-mijloc de circulaţie numai pentru că nu 
circulau. In determinarea în care îi analizăm acum, banii 
circulă sau intră în circulaţie, dar nu în cadrul funcţiei de 
mijloc de circulaţie. Ca mijloc de circulaţie, banii erau întot
deauna mijloc de cumpărare ; acum însă ei acţionează ca 
non-mijloc de cumpărare. 

De îndată ce, datorită tezaurizării, banii devin existenţa 
avuţiei sociale abstracte şi reprezentantul palpabil al avuţiei 
materiale, ei capătă în această determinare a lor ca bani 
funcţii specifice în cadrul procesului de circulaţie. Dacă banii 
circulă ca simplu mijloc de circulaţie şi deci ca mijloc de 
cumpărare, se presupune că marfa şi banii se găsesc în ace
laşi moment faţă în faţă, că, prin urmare, aceeaşi mărime 
de valoare e prezentă de două ori : la un pol 1 ca marfă în 
mina vînzătorului, la celălalt pol ca bani în mina cumpă
rătorului. Această existenţă simultană a celor două echiva
lente la cei doi poli opuşi şi simultana lor schimbare de loc 
sau înstrăinarea lor reciprocă presupune, la rîndul ei, că 
vînzătorul şi cumpărătorul intră în relaţii numai ca pose
sori de echivalente care există de faţă. Or, procesul meta
morfozei mărfurilor, care dă naştere diferitelor determinări 

sau a unui război, e nevoie de bani pentru procurare de alimente, căci 
ogoarele stau nelucrate, sau pentru recrutare de trupe" (Xenofon. „De 
vectigalibus•,  c. I). In lucrarea sa „Politica", cartea 1, cap. 9, Aristotel 
dezvoltă cele două mişcări ale circulaţiei, M-B-M şi B-M-B, în opo
ziţia lor sub nmle de „economie" şi „chrematistică". La autorii de tra
gedii din Grcia antică, în special la Euri.ide, aceste două fome sînt 
opse una alteia ca 8Lxl [echitate] fi xi p8o; [profit] . 
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de formă ale banilor, îi metamorfozează şi pe posesorii de 
mărfuri, j sau modifică rolurile sociale în care ei apar nii 
în faţa altora. In procesul metamorfozei mărfii, deţinătorul 
de mărfuri îşi schimbă pielea ori de cite ori marfa trece 
dintr-o formă în alta sau ori de cite ori b anii iau forme noi. 
Astfel, la început, posesorii de mărfuri se aflau faţă în faţă 
numai ca posesori de mărfuri ; apoi unul a devenit vînză
tor, celălalt cumpărător ; după aceea fiecare dintre ei de
vine altenativ cind cumpărător, cind vînzător ; mai tîrziu 
ei au devenit tezaurizatori şi, în sfîrşit, oameni bogaţi. In 
felul acesta posesorii de mărfuri ies din procesul circulaţiei 
altfel decit au intrat în el. In fond diferitele determinări 
de formă pe care le capătă banii în procesul de circulaţie 
nu sînt decit schimbări de formă cristalizate ale mărfrilor 
înseşi, schimbări care, la rîndul lor, nu sînt decit expresia 
materială a relaţiilor sociale schimbătoare în care posesorii 
de mărfuri efectuează schimbul lor de substanţe. In proce
sul circulaţiei se creează noi relaţii de schimb şi, ca pur
tători ai acestor relaţii schimbate, posesorii de mărfuri 
dobîndesc noi roluri economice. După cum în cadrul circu
laţiei interne b anii se idealizează şi un simplu bilet de hîrtie, 
ca reprezentant l aurului, îndeplineşte funcţia de bani, tot 
aşa procesul acesta dă cumpărătorului sau vînzătorului care 
a intrat în el pur şi simplu ca reprezentant al b anilor sau 
al mărfii, deci ca unul care reprezintă b ani viitori sau marfă 
viitoare, calitatea de vînzător sau de cumpărător real. 

Toate determinările de formă în care aurul se dezvoltă 
şi devine b ani nu sînt altceva decit dezvoltarea determină
rilor cuprinse în metamorfoza mărfurilor, dar care în circu
laţia simplă a banilor - la apariţia b anilor ca monedă sau 
în mişcare M-B-M ca unitate ce se realizează sub formă 
de proces - nu s-au separat ca o formă de sine stătătoare 
sau au apărut ca simple posibilităţi, de pildă în întrerupe
rea metamorfozei mărfii. Am văzut că, în procesul M-B, 
marfa, în calitate de valoare de întrebuinţare reală şi de 
valoare de schimb ideală, s-a raportat la bani ca la valoare 
de schimb reală şi ca valoare de întrebuinţare doar ideală. 
!nstrăinînd marfa ca valoare de întrebuinţare, vînzătorul 
realizează propria ei valoare de schimb şi valoarea de în
trebuinţare a b anilor. Invers, înstrăinînd b anii ca valoare 
de schimb, cumpărătorul realizează valoarea de întrebuin
ţare a banilor şi preţul mărfii. In consecinţă, marfa şi banii 
şi-au schimbat locurile. Procesul viu al acestei opoziţii 
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polare bilaterale se scindează acm din nou în realizarea 
lui. Vînzătorul îşi înstrăinează marfa în mod real, dar preţul 
ei este realizat la început numai în mod ideal. El a vîndut-o 
la preţul ei, dar acest preţ urmează să fie realizat abia mai 
tîrziu, la o dată stabilită. Cumpărătorul cumpără în calitate 
de reprezentant al unor bani viitori, pe cînd vînzătorul vinde 
ca posesor al unei mărfi prezente. De partea vînzătorului, 
marfa ca valoare de întrebuinţare este realmente înstrăinată, 
deşi preţul ei încă nu este realizat efectiv ; de partea cm
părătorului, banii sînt realizaţi efectiv în valoarea de între
buinţare a mărfii, deşi ca valoare de schimb încă n-au fost 
înstrăinaţi efectiv. In locul semnului valorii, ca pînă acum, 
cmpărătorul însuşi apare aici ca reprezentant simbolic al 
banilor. După cm însă înainte simbolica generală a sem
nului valorii cerea din partea statului garanţii şi decretarea 
cursului obligatoriu, acum simbolica personală a cumpără
torului generează contracte particulare între posesorii de 
mărfuri, contracte a căror îndeplinire este garantată prin lege. 

Dimpotrivă, în procesul B-M, banii pot fi înstrăinaţi ca 
mijloc de cumpărare real şi preţul mărfii poate fi realizat 
astfel înainte ca valoarea de întrebuinţare a banilor să fie 
realizată sau înainte ca marfa să fie înstrăinată. Aceasta 
are loc, de exemplu, sub forma obişnuită a plăţii anticipate, 
sau sub forma în care guvernul englez cumpără opiul de la 
raiaţii �in India sau în care negustorii străini stabiliţi în 
Rusia cumpără de la ruşi o mare parte din produsele lor 
agricole. Aici însă banii funcţionează sub forma de mijloc 
de cumpărare, formă pe care o cunoaştem deja, şi de aceea 
nu capătă nici o nouă determinare de formă *. Fără să ne 
oprim deci asupra acestui din urmă caz, menţionăm totuşi, 
referitor la forma transformată în care apar aici cele două 
procese B-M şi M-B, că deosebirea dintre cumpărare şi 
vînzare, care apare în mod nemijlocit în procesul de circu
laţie doar ca o deosebire imaginară, devine acum o deose
bire reală, pentru că într-una din forme e prezentă numai 
marfa, în cealaltă numai banii, i ar în ambele forme este 
prezent numai termenul extrem de la care porneşte iniţia
tiva. In afară de aceasta, ceea ce e comun ambelor forme este 
că, în amîndouă, unul dintre echivalente există numai în 

* Fireşte, capitalul este avansat de asmenea sub formă de bani, iar 
banii avansaţi pot fi capital avansat ; dar acest punct de vedere depă
şeşte cadrul circulaţiei simple. 
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voinţa comună a cumpărătorului şi a vînzătorului, vointă 
care îi foagă pe amîndoi şi capătă forme stabilite prin lege. 

Vînzătorul şi cumpărătorul devin creditor şi debitor. Dac. 
posesorul de mărfuri, ca păzitor al tezaurului, era mai mult 
o figură comică, el devine acm înspăimîntător, pentru că 
nu pe sine însuşi, ci pe aproapele său el îl consideră ca 
existenţă a unei anumite sme de bani, transformîndu-1 
astfel pe acesta, şi nu pe sine însuşi, într-un martir l valorii 
de schimb. Din credincios el devine creditor şi din religie 
cade în j urisprudenţă. 

1 11 stay here on my bond" I * 

Aşadar, în forma modificată M-B, în care marfa este pre
zentă, iar banii nu sînt decît reprezentaţi, banii funcţioneaz: 
mai întîi ca măsură a valorii. Valoarea de schimb a mărfii 
este evaluată în bani ca măsură a acestei valori de schimb, 
dar, ca valoare de schimb stabilită prin contract, preţul 
există nu numai în capul vînzătorului, ci este totodată măsura 
obligaţiei cumpărătorului. In al doilea rînd, banii funcţio
nează aici ca mijloc de cumpărare, deşi ei nu fac decît să 
proiecteze mbra existenţei lor viitoare. Ei fac ca marfa să-şi 
schimbe locul, trecînd din mîinile vînzătorului în mîinile cum
părătorului. Cînd soseşte termenul executării contractului, 
banii intră în circulaţie, deoarece îşi schimbă locul şi trec din 
mîinile fostului cmpărător în mîinile fostului vînzător. Dar 
ei intră în circulaţie nu ca mijloc de circulaţie sau ca mijloc 
de cumpărare. Ca asemenea mijloace ei au funcţionat înainte 
de a fi fost prezenţi, dar apar după ce au încetat de a func
ţiona ca asemenea mijloace. Dimpotrivă, ei intră în circulaţie 
ca unicul echivalent adecvat l mărfii, ca existenţă absolută 
a valorii de schimb, ca ultimul cuvînt al procesului de schimb, 
într-un cuvînt ca bani, şi anume ca bani în funcţia lor deter
minată ca mijloc de plată general. In această funcţie de mijloc 
de plată, banii apar ca marfă absolută, dar în sfera circulaţiei 
propriu-zise şi nu în afara ei, cum s-a întîmplat cu tezaurul. 
Deosebirea dintre mijlocul de cumpărare şi mijlocul de 
plată ** se face simţită într-un mod foarte neplăcut în perioa-
dele de criză comercială. 

· 

* - „Insist supra creanţei mle I" (Shakespeare. „Neguţătorul din 
Veneţia"). - Nota trad. 

** semnare făcută de Mae în exemplarul său personal : „Deose
birea dintre mijlcul de cumpărare şi mijlocul de plată ste suliniată 
de Luther".  - Nota red. 
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La început, transformarea produsului în bani apare in 
circulaţie numai ca o necesitate individuală pentru posesorul 
de mărfuri, întrucît produsul său nu constituie pentru el o 
valoare de întrebuinţare, ci urmează abia să devină o ase
menea valoare prin înstrăinarea lui. Dar, pentru a plăti la 
termenul convenit prin contract, el trebuie în prealabil să 
vîndă marfă. Prin urmare, cu totul independent de nevoile 
sale individuale, datorită mişcării procesului de circulaţie, 
vînzarea s-a transformat pentru el într-o necesitate socială. 
Ca fost cumpărător al unei mărfi, el devine în mod forţat 
vînzătorul unei alte mărfi nu pentru a obţine bani ca mijloc 
de cumpărare, ci pentru a-i obţine ca mijloc de plată, ca 
formă absolută a valorii de schimb. Transformarea mărfii în 
bani, ca act final, sau prima metamorfoză a mărfii, ca scop 
în sine - ceea ce în cazul tezaurizării părea a fi un capriciu 
al posesorului de mărfuri - a devenit acum o funcţie eco
nomică. Motivul şi conţinutul vînzării făcute în vederea unei 
plăţi este conţinutul procesului de circulaţie, conţinut care 
rezultă din însăşi forma acestui proces. 

In cadrul acestei forme de vînzare, marfa îşi schimbă 
locul, circulă, amînînd pentru mai tîrziu prima ei metamor
foză, transformarea ei în bani. De partea cumpărătorului, 
dimpotrivă, a doua metamorfoză, adică retransformarea bani
lor în marfă, are loc înainte de efectuarea primei metamor
foze, adică înainte ca marfa să se transforme în bani. Prin 
urmare, prima metamorfoză apare aici în timp după a doua. 
Prin aceasta, banii, această întruchipare a mărfii în prima 
ei metamorfoză, capătă o nouă determinare de formă. Banii, 
sau dezvoltarea de sine stătătoare a valorii de schimb, nu 
mai reprezintă forma mijlocitoare a circulaţiei mărfurilor, ci 
rezultatul ei final. 

Nu e nevoie să demonstrăm amănunţit că asemenea vîn
zări pe termen, în care ambii poli ai vînzării există separaţi 
in timp, rezultă în mod firesc din circulaţia simplă a mărfu
rilor. Mai întîi, dezvoltarea circulaţiei face ca apariţia alter
nativă a aceloraşi posesori de mărfuri, unul faţă de altul, ca 
vînzător şi cumpărător, să se repete. Acest fenomen repetat 
nu rămîne pur întîmplător, ci, de pildă, o marfă e coman
dată pentru un termen viitor, cînd urmează să fie livrată şi 
plătită. In acest caz, vînzarea are loc în mod ideal, adică 
numai din punct de vedere juridic, fără ca marfa şi banii să 
apară sub forma lor corporală. Aici ambele forme ale bani
lor, adică banii ca mijloc de circulaţie şi ca mijloc de plată, 
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coincid încă, pentru că, pe de o parte, marfa şi banii iş1 
schimbă locul simultan şi, pe de altă parte, banii nu cumpără 
marfa, ci realizează preţul mărfii, care a fost vîndută mai 
înainte. Apoi, prin însăşi natura lor, o serie întreagă de 
valori de întrebuinţare se înstrăinează realmente nu în mo
mentul transmiterii efective a mărfii, ci numai prin punerea 
ei la dispoziţie pentru un timp determinat. De exemplu, cînd 
o casă este dată cu chirie pe timp de o lună, valoarea de 
întrebuinţare a casei va fi transmisă abia la expirarea lunii. 
deşi casa a trecut din mînă în mînă la începutul lunii. Intrucît 
aici transmiterea efectivă a valorii de întrebuinţare şi înstrăi
narea ei reală nu coincid în timp, realizarea preţului ei are 
loc de asemenea mai tîrziu decît trecerea ei din mînă în 
mînă. In sfîrşit, deosebirea în ceea ce priveşte durata pro
ducţiei diferitelor mărfuri şi momentul producerii lor face 
ca unul să apară ca vînzător atunci cînd celălalt încă nu 
poate apărea în calitate de cumpărător ; în cazul repetării 
frecvente a cumpărărilor şi vînzărilor între aceiaşi posesori 
de mărfuri, cele două momente ale vînzării se separă, aşa
dar, potrivit cu condiţiile de producţie a mărfurilor lor. In 
felul acesta se nasc între posesorii de mărfuri raporturi de 
l a  creditor la debitor, raporturi care, deşi constituie baza 
firească a sistemului de credit, se pot dezvolta pe deplin şi 
înainte de existenţa acestuia din urmă. Este limpede însă 
că o dată cu dezvoltarea creditului, şi deci a producţiei bur
gheze în genere, funcţia banilor ca mijloc de plată se va 
extinde în dauna funcţiei lor ca mijloc de cumpărare şi, 
într-o măsură şi mai mare, ca element al tezaurizării. In 
Anglia, de pildă, banii ca monedă se folosesc aproape exclu
siv în sfera comerţului cu amănuntul şi a micului comerţ 
dintre producători şi consumatori, în timp ce ca mijloc de 
p lată ei domină sfera marilor tranzacţii comerciale *. 

* D-l Macleod, în ciuda pasiunii sale doctrinare pentru definiţii, e atît 
de departe de a înţelege cele mai elemntare relaţii conomice, incit 
deduce banii în general din forma lor cea mai dezvoltată, din foma bani
lor ca mijloc de plată. El spune între altele : deoarece nu întotdeauna 
oamenii au nevoie de serviciile lor reciproce în acelaşi timp şi pentru 
aceeaşi mărime de valoare, „rămîne o anmită diferenţă sau cantitate 
de sevicii care se cuvin unuia din partea celuilalt, adică rămîne o dato
rie" .  Posesorul acestei creanţe are nevoie de serviciile unei alte persoane, 
care n-are nevoie imediată de serviciile lui, şi „transmite acestei terţe 
persoane creanţa pe care o are asupra celei dintîi. Creanta trece astfel 
din mină în mină şi devine mijlc de circlaţie. Cînd cineva c.pătă > 
creanţă exprimată în bani de metal, el poate să dispună nu numai de ser-
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Ca mijloc de plată general, banii devin marfa genera1 
a contractelor, la început numai în cadrul sferei circulaţiei 
mărfurilor *. Dar pe măsura dezvoltării banilor în această 
funcţie, toate celelalte forme de plată se transformă treptat 
în plăţi băneşti. Gradul de dezvoltare a banilor ca mijloc 
de plată exclusiv indică gradul în care valoarea de schimb 
a pus stăpînire pe producţie în toată amploarea ei **. 

Masa banilor care circulă ca mijloc de plată e determi
nată, în. primul rînd, de suma totală a plăţilor, adică de 
suma preţurilor mărfurilor înstrăinate şi nu a celor care 
urmează a fi înstrăinate, ca în circulaţia bănească simplă. 
Dar suma astfel determinată se schimbă sub influenţa a doi 
factori : în primul rînd, sub influenţa vitezei cu care aceeaşi 
piesă bănească repetă una şi aceeaşi funcţie sau cu care 
plăţile se succed unele după altele sub forma unui lanţ în 
continuă desfăşurare. A îi plăteşte lui B, după care B îi plă
teşte lui C şi aşa mai departe. Viteza cu care aceeaşi piesă 
bănească repetă funcţiunea ei ca mijloc de plată depinde, 
pe de o p arte, de împletirea calităţii de creditor şi debitor 
în rîndul posesorilor de mărfuri, astfel că acelaşi posesor de 
mărfuri e creditor faţă de unul şi debitor faţă de altul etc., 
iar pe de altă p arte de durata intervalelor de timp care des
part diferitele termene de plată. Acest lanţ de plăţi sau de 
prime metamorfoze amînate ale mărfurilor este calitativ diferit 
de lanţul de metamorfoze care are loc în circulaţia banilor 

viciile debitorului iniţial, ci şi de serviciile tuturor membrilor societăţii 
productive" .  Macleod. „Theory and practice of banking etc.• Londra, 185, 
v. I, h. I. 

* Bailey, op. cit., pag. 3, spune : „Banii cor<stituie marfa generală a 
contractelor, sau marfa în care ste exprimată majoritatea tranzacţiilor 
patrimoniale care urmează să fie executate in viitor" .  

** Senior, op. cit., pag. 221 ,  spne : „Deoarce valoarea tuturor lu
crurilor variază într-o perioadă de timp determinată, omui adoptă ca 
mijloc de plată un lucru a cărui valoare variază cel mai puţin şi care 
îşi păstrează cel mai mult o capacitate medie dată de a CPăra lucruri. 
In felul acsta, banii devin expresia sau reprezentantul valorilor" .  Dim
potrivă. Tocmai pentru că aurul, argiritul etc. au devenit bani, adică 
existenţa valorii de schimb care a căpătat o existenţă de sine stătătoare, 
�le devin mijloc de plată general. Fluctuaţiile în mărimea vlorii banilor 
se descoperă tocmai atunci cind apare interesul, menţionat de d·l Senior, 

pentru stabilitatea mărimii valorii banilor, adică in perioadele cind prin 
forţa împrejurărilor banii se statomicsc ca mijlc de plată general. O 
astfel de perioadă a ost in Anglia domnia reginei Elisabeta, cind lordl 
Burleigh şi sir Thomas Smith, ţinînd seama de deprecierea vădită a meta
lelor nobile, au obţinut din partea parlamentului un ad care obliga uni
versităţile din Oxford şi Cambridge să stipulze a o treime din renta 
lor funciară să le fie plătită în griu şi malţ. 
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ca mijloc de circulaţie. Acest din urmă lanţ de metamor
foze nu numai că se manifestă în cadrul unei succesiuni 
în timp, ci şi ia naştere pentru prima oară în cadrul ei. Marfa 
devine b ani, apoi din nou marfă şi dă astfel celeilalte mărfi 
posibilitatea de a deveni b ani etc., sau vînzătorul devine cum
părător şi, în felul acesta, un alt posesor de mărfuri devine
vînzător. Această legătură ia naştere în mod întîmplător în 
însuşi procesul schimbului de mărfuri. Dar în faptul că, folo
sind banii primiţi de la A, B îi plăteşte lui C, C lui D etc., şi 
anume în intervale de timp care se succed rapid, în această 
legătură exterioară nu se manifestă decît o legătură socială 
deja existentă. Aceiaşi b ani trec din mină în mină nu pentru 
că funcţionează ca mijloc de plată, ci circulă ca mijloc de 
plată pentru că diferiţii posesori de mărfuri au şi bătut palma. 
Prin urmare, viteza cu care circulă b anii ca mijloc de plată 
indică o atragere mult mai profundă a indivizilor în procesul 
de circulaţie decît viteza cu care circulă b anii ca monedă 
sau ca mijloc de cumpărare. 

Suma preţurilor cumpărărilor şi vînzărilor care se efec
tuează simultan şi care de aceea au loc alături în spaţiu 
constituie limita îlocuirii masei monedelor prin viteza lor 
de circulaţie. Această limitare nu există pentru b anii care 
funcţionează ca mijloc de plată. Dacă o serie de plăţi ce 
urmează a fi efectuate simultan se concentrează într-un sin
gur loc, ceea 'ce la început nu se întîmplă, fireşte, decît 
în marile centre de circulaţie a mărfurilor, aceste plăţi se 
compensează reciproc ca mărimi negative şi pozitive, pen
tru că A are de 'plătit lui B, dar în acelaşi timp are de 
primit o plată de la C etc. De aceea suma de b ani necesară 
ca mijloc d e  plată nu va mai · fi determinată de suma plă
ţilor ce urmează a fi efectuate simultan, ci de concentrarea 
mai mare sau mai mică a plăţilor şi de mărimea soldului 
care rezultă după compensarea lor reciprocă ca mărimi ne
gative şi pozitive. Instituţii speciale în vederea acestor com
pensaţii dpar cu totul independent de dezvoltarea sistemului 
de credit, m a fost, de pildă, în Roma antică. Dar exami
narea lor nu-şi are locul aici, după cum nu-şi are aici locul 
nici examinarea termenelor generale de plată care se stator
nicesc peste tot în anumite cercuri sociale. Ne vom mărgini 
să relevăm doar că influenţa specifică pe care aceste ter
mene o exercită asupra fluctuaţiilor periodice ale cantităţii 
b anilor aflaţi în circulaţie a fost în mod ştiinţific studiată 
abia în ultimul timp. 
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Atîta timp cît plăţile se compensează reciproc ca manm1 
pozitive şi negative, banii reali nu intervin în nici n fel. 
Ei funcţionează aici numai ca măsură a valorilor ; pe de o 
p arte în preţurile mărfurilor, pe de altă parte în mărimea 
obligaţiilor reciproce. Prin urmare, în afară de existenţa ei 
ideală, valoarea de schimb nu capătă aici nici o existenţă 
de sine stătătoare, nici măcar existenţa de semn al valorii, 
cu alte cuvinte banii devin numai bani de calcul ideali. 
Funcţia banilor ca mijloc de plată conţine, aşadar, contra
dicţia că, pe de o parte, întrucît plăţile se compensează reci
proc, banii acţionează numai în mod ideal ca măsură, iar pe 
de altă parte, întrucît plăţile urmează a fi realmente efec
tuate, ei intră în circulaţie nu ca mijloc de circulaţie efemer, 
ci ca existenţă în repaus a echivalentului general, ca marfă 
absolută, într-un cuvînt ca bani. De aceea, acolo unde 
lanţul plăţilor s-a dezvoltat şi unde s-a creat n sistem arti
ficial de compensare reciprocă a lor, atunci cînd intervin 
perturbări care întrerup în mod forţat cursul plăţilor şi tl
bură mecanismul compensării lor, banii îşi pierd subit chipul 
eteric, himeric pe care-l au ca măsură a valorilor şi se 
transformă în bani peşin, sau mijloc de plată. In felul acesta, 
în condiţiile producţiei burgheze dezvoltate, în care posesorul 
de mărfuri e de multă vreme capitalist şi, cunoscîndu-1 pe 
Adam Smith al său, îşi bate joc de superstiţia că numai aurul 
şi argintul ar fi bani sau că banii în general ar fi, spre deose· 
bire de celelalte mărfuri, marfa absolută, - banii apar din 
nou subit nu ca mijlocitor al circulaţiei, ci ca singura formă 
adecvată a valorii de schimb, ca unica avuţie, exact aşa 
cum îi concepe tezaurizatorul. Faptul că banii constituie o 
asemenea formă exclusivă de existenţă a avuţiei îşi găseşte 
expresia în deprecierea reală, parţială sau totală, a oricărej 
avuţii materiale, şi nu printr-o depreciere pur imaginară, ca 
în sistemul monetar. Este vorba aici de acel moment specific 
al crizelor pieţei mondiale care se numeşte criză de bani. 
Summum bonum * care în asemenea momente este cerut ca 
singura avuţie îl constituie banii, numerarul, şi, dimpotrivă, 
toate celelalte mărfuri, tocmai pentru c'ă sînt valori de între
buinţare, apar ca ceva inutil, ca nişte fleacuri, lucruri de 
nimic sau, cum spune doctorul Martin Luther, doar ca obiecte 
de lux sau de ghiftuială. Această transformare subită a siste• 
mului de credit în sistem monetar adaugă la panioa practică 

• - Bunul suprem. - Nota trad. 
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spaima teoretică, şi agenţii circulaţiei se cutremură în faţa 
misterului de nepătruns al propriilor lor relaţii *. 

La rîndul lor, plăţile fac să fie necesar un fond de rezervă, 
o acumulare de bani ca mijloc de plată. Crearea acestui fond 
de rezervă nu mai apare ca o activitate neesenţială pentru 
circulaţia propriu-zisă, ca în cazul tezaurizării, sau ca o 
simplă oprire tehnică a monedei, ca în cazul rezervei de 
monede ; aici banii trebuie să fie acumulaţi treptat, spre a 
fi prezenţi la anumite termene viitoare de plată. In felul 
acesta, în timp ce, pe măsura dezvoltării producţiei burgheze, 
se produce o scădere a tezaurizării sub forma abstractă în 
care e considerată ca îmbogăţire, tezaurizarea cerută nemij
locit de procesul de schimb creşte, sau, mai bine zis, o parte 
din tezaurele care se creează în genere în sfera circulaţiei 
mărfurilor este transformată în fond de rezervă de mijloace 
de plată. Cu cit producţia burgheză e m ai dezvoltată, cu 
atît aceste fonduri de rezervă se limitează la strictul necesar. 
In lucrarea sa asupra reducerii dobînzii * * ,  Locke dă o serie 
de date interesante cu privire la mărimea acestor fonduri 
de rezervă în timpul său. Din aceste date se vede ce parte 
importantă din totalul banilor aflaţi în circulaţie absorbeau 
în Anglia rezervoarele de mijloace de plată tocmai în pe
rioada cînd au început să se dezvolte băncile. 

Legea care reglează cantitatea banilor aflaţi în circulaţie, 
aşa cum ea - legea - a rezultat din analiza circulaţiei 
băneşti simple, se modifică esenţial sub influenţa circulaţiei 
mijloacelor de plată. La o viteză dată a circulaţiei banilor, 
fie ca mijloc de circulaţie, fie ca mijloc de plată, suma totală 
a banilor care circulă într-o perioadă de timp dată va fi 
determinată de suma totală a preţurilor mărfurilor care 
urmează a fi realizate, plus suma totală a plăţilor scadente 
in aceeaşi perioadă, minus plăţile care se sting reciproc prin 
compensare. Legea generală potrivit căreia masa banilor aflaţi 

* Boisguillebert, care ar dori să împiedice relaţiile de producţie bur
gheze să se ridice împotriva burghezilor îr,şişi, preferă să examineze 
formele de bani în care aceştia din urmă apar numai în mod ideal sau 
efemer. Aşa a fost mai înainte mijlocul de circulaţie. La fel este mijlocul 
de plată. Ceea ce el nu vede totuşi este faptul că banii trc nemijlocit 
din forma lor ideală în realitatea lor exteriară, faptul că moneda sună
toare este în mod latent deja cuprinsă în măsura doar imaginată a va
lorlor. Faptul că banii, spurie el, nu sînt decît o simplă formă a mărfii 
ise la iveală în omerţul de angro, nde schimbul are lc fără interven
ţia banilor după ce „Ies marchandiss smt appreciees• [,oărfurile sînt 
�valuate") .  „Le detail de la France•, pag. 210. 

** Locke, op. cit., pag. 17, 18. 

1 1  - Max-ngels, Opere, voi. 13 
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în circulaţie depinde de preţurile mărfurilor nu e cîtuşi de 
puţin ştirbită prin aceasta, deoarece însăşi suma plăţilor e 
determinată de preţurile stabilite prin contracte. In acelaşi 
timp însă reiese clar că, chiar dacă viteza circulaţiei şi eco· 
nomia realizată la plăţi sînt presupuse constante, suma pre· 
ţurilor masei de mărfuri aflate în circulaţie într-o perioadă 
determinată, de exemplu într-o zi, şi masa b anilor aflaţi în 
circulaţie în cursul aceleiaşi zile nu coincid nicidecum, deoa
rece în circulaţie se află o anumită masă de mărfuri al căror 
preţ urmează să fie realizat în b ani abia mai tîrziu, precum 
şi o anumită masă de b ani corespunzînd unei mase de măr
furi care au ieşit de mult din circulaţie. La rîndul ei, această 
din urmă masă de bani va depinde de faptul cit de mare este 
- ca valoare - suma plăţilor scadente în aceeaşi zi, deşi 
au fost contractate în perioade foarte diferite. 

Am văzut că variaţia valorii aurului şi argintului nu 
afectează funcţia lor ca măsură a valorii sau ca bani de 
calcul. Această variaţie capătă însă o importanţă decisivă 
pentru b ani ca tezaur, deoarece o dată cu urcarea sau cu 
scăderea valorii aurului şi argintului se urcă sau scade şi 
mărimea valorii tezaurului de aur şi argint. Şi mai mare 
este importanţa acestei variaţii cînd este vorba de b ani ca 
mijloc de plată. Plata are loc abia după vînzarea mărfii, adică 
b anii exercită în două perioade de timp diferite două funcţii 
diferite, întîi ca măsură a valorii, apoi ca mijloc de plată 
corespunzător acestei măsurări. Dacă în acest interval de timp 
se schimbă valoarea metalelor nobile sau timpul de muncă 
necesar pentru producerea lor, aceeaşi cantitate de aur sau 
de argint va avea, atunci cînd apare ca mijloc de plată, o 
valoare mai mare sau mai mică decît în momentul cînd a 
servit ca măsură a valorii sau cînd a fost încheiat contractul. 
Faptul că o marfă deosebită, de pildă aurul şi argintul, func
ţionează ca b ani sau ca valoare de schimb devenită de sine 
stătătoare intră aici în conflict cu natura ei ca marfă deose
bită, mărimea valorii căreia depinde de variaţia cheltuielilor 
ei de producţie. Marea revoluţie socială pe care a provocat-o 
în Europa scăderea valorii metalelor nobile constituie un fapt 
tot atît de bine cunoscut ca şi revoluţia diametral opusă 
pe care a provocat-o în Roma antică, într-una din primele 
perioade ale republicii, urcarea valorii aramei, metal în care 
fuseseră contractate datoriile plebeilor. Fără să urmărim mai 
departe influenţa pe care oscilaţiile valorii metalelor nobile 
o exercită asupra sistemului economiei burgheze, din cele 



Contribuţii la critica economiei politice. - Cap. II. Banii . . .  187 

spuse pînă acum vedem că scăderea valorii metalelor nobile 
favorizează pe debitori în dauna creditorilor, în timp ce urca
rea valorii acestor metale, dimpotrivă, fav orizează pe credi
tori în dauna debitorilor. 

c) B a n  i u n  i v e r s a l i 

Aurul devine bani, spre deosebire de monedă, mai întîi 
ieşind din circulaţie ca tezaur, apoi intrînd în ea ca non
mijloc de circulaţie şi, în sfîrşit, sfărîmînd barierele circu
laţiei interne spre a funcţiona ca echivalent general în lumea 
mărfurilor. In felul acesta aurul devine bani universali. 

Dacă măsurile generale de greutate a metalelor nobile 
au servit iniţial ca măsuri ale valorii, pe piaţa mondială 
denumirile de calcul ale banilor se retransformă în denumi
rile de greutate corespunzătoare. Dacă metalul brut inform 
(aes rude) reprezenta forma iniţială a mijlocului de circu
laţie şi dacă însăşi forma monedei nu era la început decît 
ttestarea oficială a greutăţii cuprinse în bucăţile de metal, 
ca monedă universală metalul nobil îşi leapădă din nou forma 
şi amprenta şi recapătă forma indiferentă a lingoului ; cu 
alte cuvinte, dacă în străinătate circulă diferite monede 
naţionale, cum ar fi imperialii ruseşti, talerii mexicani sau 
sovereignii englezeşti, contează nu denumirea, ci numai con
ţinutul lor. In sfîrşit, ca bani internaţionali, metalele nobile 
îşi îndeplinesc din nou funcţia lor iniţială de mijloc de schimb, 
care, asemenea schimbului de mărfuri însuşi, a luat naştere 
nu în sinul comunităţii primitive, ci în punctele de contact 
dintre diferitele comunităţi. Prin urmare, ca bani universali, 
b anii îşi recapătă forma lor naturală iniţială. Părăsind sfera 
circulaţiei interne, ei îşi leapădă din nou formele speciale 
care au rezultat din desfăşurarea procesului de schimb în 
cadrul acestei sfere aparte, adică îşi leapădă formele lor 
locale de etalon al preţurilor, de monedă, monedă divizionară 
şi semn al valorii. 

Am văzut că, în circulaţia internă a unei ţări, numai o 
singură marfă serveşte ca măsură a valorilor. Deoarece însă 
într-o ţară această funcţie este îndeplinită de aur, iar în alta 
de argint, pe piaţa mondială funcţionează o dublă măsură a 
valorii ; din această cauză b anii capătă o dublă existenţă şi 
în toate celelalte funcţii ale lor. Traducerea valorii mărfu
rilor din preţuri-aur în preţuri-argint şi invers este determi
nată de fiecare dată de valoarea relativă a acestor două 

U "  
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metale, valoare care se schimbă mereu şi a cărei stabilire 
apare deci ca un proces permanent. Posesorii de mărfuri din 
fiecare sferă de circulaţie internă sînt nevoiţi să folosească 
alternativ în circulaţia externă cînd aurul, cînd argintul şi 
să schimbe astfel metalul care funcţionează ca b ani în ţara 
respectivă pe metalul de care au nevoie ca b ani în străi
nătate. In consecinţă, fiecare naţiune foloseşte ca b ani uni
versali ambele metale : aurul şi argintul. 

In circulaţia internaţională a mărfurilor, aurul şi argintul 
apar nu ca mijloc de circulaţie, ci ca mijloc general de schimb. 
Dar mijlocul general de schimb funcţionează numai sub cele 
două forme dezvoltate în care apare ca mijloc de cumpărare 
şi mijloc de plată, cu deosebirea că pe piaţa mondială rapor
tul dintre ele se inversează. In sfera circulaţiei interne, b anii, 
în măsura în care erau monedă, reprezentau veriga mijlocie 
în unitatea-proces M-B-M sau forma pur efemeră a valorii 
de schimb în cadrul necontenitei schimbări de locuri între 
mărfuri, adică funcţionau exclusiv ca mijloc de cumpărare. 
Pe piaţa mondială lucrurile se petrec invers . Aurul şi argin
tul apar aici ca mijloc de cumpărare atunci cînd schimbul 
de substanţe e numai unilateral şi de aceea cumpărarea şi 
vînzarea se separă. De pildă, comerţul de graniţă de la Keahta 
este de fapt şi prin contract 31 un schimb în natură, în 
cadrul căruia argintul nu serveşte decît ca măsură a valori i .  
Războiul din 1857-1858 32  i-a determinat pe chinezi să vîndă 
fără a cumpăra. Ca urmare, argintul a apărut deodată ca 
mijloc de cumpărare. Ţinînd seama de litera contractului, 
ruşii transformau piese de 5 franci franţuzeşti în mărfuri brute 
de argint, care le serveau astfel ca mijloc de schimb. Argin
tul funcţionează în permanenţă ca mijloc de cumpărare între 
Europa şi America, de o parte, şi Asia, unde e tezaurizat. 
de altă parte. Apoi, metalele nobile funcţionează ca mijloc 
de cumpărare internaţional atunci cînd echilibrul obişnuit al 
schimbului de substanţe dintre două naţiuni suferă o pertur
b are subită, de exemplu în caz de recoltă proastă, care obligă 
pe una dintre ele să cumpere în cantităţi neobişnuit de mari. 
In sfîrşit, metalele nobile reprezintă un mijloc de cumpărare 
internaţional pentru ţările producătoare de aur şi de argint, 
unde acestea din urmă sînt în mod nemijlocit produs şi marfă 
şi nu o formă transformată a mărfii. Pe măsura dezvoltării 
schimbului de mărfuri dintre diferitele sfere de circulaţie na
ţionale, se dezvoltă şi funcţia banilor universali ca mijloc 
de plată pentru echilibrarea b alanţelor internaţionale. 
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Ca şi circulaţia internă, circulaţia internaţională necesită 
o cantitate mereu variabilă de aur şi de argint. De aceea o 
parte din tezaurele acumulate serveşte la toate popoarele ca 
fond de rezervă de bani universali, care cînd se goleşte, cînd 
se umple din nou, corespunzător cu oscilaţiile schimbului de 
mărfuri *. In afară de mişcările speciale, în cadrul cărora banii 
universali se deplasează de la o sferă de circulaţie naţională 
la alta, ei posedă o mişcare generală, ale cărei puncte de ple
care se află la sursele de producţie a aurului şi argintului, de 
unde şuvoaie de aur şi de argint se revarsă în diferite di
recţii pe piaţa mondială. Aici aurul şi argintul intră în cir
culaţia mondială ca mărfuri şi sînt schimbate, ca echivalente, 
în raport cu timpul de muncă cuprins în ele, pe echivalente
marfă, înainte de a ajunge în sferele de circulaţie internă. De 
aceea, în aceste sfere ele apar ca avînd o mărime de valoare 
dată. Orice scădere sau creştere a cheltuielilor lor de pro
ducţie afectează, aşadar, în mod corespunzător pe piaţa mon
dială valoarea lor relativă, care, dimpotrivă, nu depinde cî
tuşi de puţin de măsura în care diferitele sfere de circulaţie 
naţionale absorb aurul sau argintul. Partea din şuvoiul me
talic pe care o captează fiecare sferă aparte a lumii mărfu
rilor intră în parte nemijlocit în circulaţia internă a banilor 
în vederea înlocuirii monedelor metalice uzate, în parte e re
ţinută în diferitele rezervoare-tezaure de monede, mijloace 
de plată şi bani universali, în parte e transformată în obiecte 
de lux, iar restul, în sfîrşit, devine tezaur propriu-zis. Pe o 
treaptă dezvoltată a producţiei burgheze, tezaurizarea se li
mitează la minimul cerut de diversele procese de circulaţie 
pentru a asigura funcţionarea liberă a mecanismului lor. Te
zaur ca atare devine aici numai avuţia care zace nefolosită, 
atunci cînd nu reprezintă forma momentană a unui excedent 
al balanţei plăţilor, cînd nu este rezultatul unui schimb de 
substanţe întrerupt şi deci o îngheţare a mărfii în prima ei 
metamorfoză. 

Dacă, în calitate de bani, aurul şi argintul sînt prin însăşi 
noţiunea lor marfa generală, în banii universali ei capătă 
forma de existenţă corespunzătoare a mărfii universale. In 
măsura în care toate produsele se înstrăinează în schimbul 
aurului şi argintului, acestea din urmă devin forma transfor-

* „Banii acumulaţi se adaugă la suma care, pentru a fi efectiv în 
circulaţie şi pentru a face faţă eventualelor cerinţe ale comerţului, se 
îndepărtează şi iese din sfera circulaţiei propriu-zise•. G. R. Car li, notă 
la lucrarea lui Verri, „Meditazioni sulla Economia Politica•, t. XV, pag. 
196, în ediţia Custodi, op. cit. 
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mată a tuturor mărfurilor şi deci marfa care poate fi înstrăi
nată în mod omnilateral. Aurul şi argintul devin realmente 
materializarea timpului de muncă general, în măsura în care 
schimbul de substanţe al felurilor reale de muncă cuprinde 
întregul glob pămîntesc. Ele devin echivalent general în mă
sura în care se dezvoltă seria echivalentelor speciale care 
constituie sfera lor de schimb . Deoarece în circulaţia mon
dială mărfurile îşi desfăşoară în mod universal propria lor 
valoare de schimb, forma transformată în aur şi argint a aces
teia din urmă apare ca bani universali. Prin urmare, dacă 
datorită industriei lor variate şi prin intermediul schimbului 
general naţiunile de posesori de mărfuri transformă aurul în 
b ani adecvaţi, industria şi schimbul reprezintă pentru ele 
doar un mijloc de a retrage de pe piaţa mondială b ani sub 
formă de aur şi de argint. De aceea aurul şi argintul ca b ani 
universali sînt în aceeaşi măsură un produs al circulaţiei ge
nerale a mărfurilor, ca şi un mijloc de lărgire continuă a sfe
rei acestei circulaţii. Aşa cum fără ştirea alchimiştilor, care 
încercau să fabrice aur, s-a născut chimia, tot astfel fără şti
rea posesorilor de mărfuri, care aleargă după marfă sub forma 
ei magică, iau naştere sursele industriei mondiale şi ale co
merţului mondial. Aurul şi argintul ajută la crearea pieţei 
mondiale prin aceea că, în noţiunea lor de bani, ele antici
pează existenţa acestei pieţe. Influenţa extraordinară pe care 
descoperirea unor noi terenuri aurifere pe la mijlocul seco
lului al XIX-lea o exercită asupra schimburilor mondiale do
vedeşte că acţiunea magică a acestor metale nobile nu se 
limitează nicidecum la perioada de început a societăţii bur
gheze, ci rezultă în mod necesar din felul denaturat [Ver
kehrung] în care agenţilor lumii mărfurilor le apare propria 
lor muncă socială. 

Aşa cum b anii devin b ani universali, tot aşa şi posesorul 
de mărfuri devine un cosmopolit. Relaţia cosmopolită dintre 
oameni nu este la origine decît relaţia lor ca posesori de 
mărfuri. Privită în sine, marfa este deasupra oricăror b ariere 
religioase, politice, naţionale şi de limbă. Limba ei universală 
este preţul, iar esenţa ei comună [Gemeinwesen] b anii. O dată 
u dezvoltarea banilor universali în opoziţie cu moneda na
ţională se dezvoltă şi cosmopolitismul posesorului de mărfuri, 
ca o credinţă a raţiunii practice în opoziţie cu tradiţionalele 
prejudecăţi religioase, naţionale şi de altă natură, care în
greuiază schimbul de substanţe în rîndurile omenirii. Cînd 
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acelaşi aur care, sosind în Anglia sub formă de eagles * ame
ricani, devine aici sovereign, după 3 zile circulă la Paris ca 
napoleon, iar după cîteva săptămîni se regăseşte la Veneţia 
sub formă de ducat, păstrînd însă tot timpul aceeaşi valoare, 
posesorului de mărfuri îi devine limpede că naţionalitatea 
„is but the guinea's stamp "  **. Ideea sublimă în care i se 
dezvăluie toată lumea este aceea a unei pieţe, a pieţei mon
diale ***. 

4 .  Metalele nobile 

Procesul de producţie burghez pune stăpînire mai întîi pe 
circulaţia metalică, ca pe un organ transmis de-a gata, care, 
deşi se transformă treptat, îşi păstrează însă tot timpul struc
tura sa fundamentală. Problema de ce aurul şi argintul ser
vesc ca material bănesc şi nu alte mărfuri depăşeşte cadrul 
sistemului burghez. De aceea ne vom limita să expunem su
mar numai tezele esenţiale. 

Deoarece timpul de muncă general nu cunoaşte decît de
osebiri cantitative, obiectul care trebuie să servească drept 
întruchiparea lui specifică trebuie să fie în măsură să exprime 
deosebiri pur cantitative, ceea ce presupune identitatea, omo
genitatea calitativă. Aceasta e prima condiţie pentru funcţio
narea unei mărfi în calitate de măsură a valorii. De pildă, 
dacă evaluez toate mărfurile în boi, piei, cereale etc., trebuie 
de fapt să le măsor în boi mijlocii ideali, în piei mijlocii 
ideale etc., pentru că există o deosebife calitativă între un 
bou şi altul, între o cantitate de cereale şi alta, între o piele 
şi alta. Dimpotrivă, aurul şi argintul, ca corpuri simple, sînt 
întotdeauna egale cu ele însele şi de aceea cantităţi egale din 
aceste metale reprezintă valori de aceeaşi mărime ****. Cea-

* - vulturi. - Nota trad. 
** - „nu e decît efigia guineii". - Nota trad. 

*** Montanari. „Della Moneta • (1683) , op. cit., pag. 40 : „Legăturile 
dintre popoare s-au extins pe întregul glob pămîntesc în aşa măsură, 
incit aproape că se poate spune că lmea întreagă a devenit un singur 
oraş, L care are loc un tîrg permanent la care se vînd toate mărfurile, 
şi oricine, stînd acasă la l, poate să dobîndească cu ajutorul banilor şi 
să se bucure de tot ce produc pămîntul, animalele şi hărnicia omului. 
Minunată invenţie". 

**'** „Metalele posedă particularitatea specifică că numai în ele toate 
raporturile se reduc la unul singur, care este cantitatea lor, căci de la 
natură ele nu se dosebesc prin calităţi diferite nici i.: ceea ce pri
veşte stuctura lor interioară, nici în ceea ce priveşte forma şi factura 
lor exterioară" (Galiani, op. cit., pag. 126-127). 
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laltă condiţie pe care trebuie s-o îndeplinească marfa destinată 
a servi ca echivalent general, condiţie care decurge direct din 
funcţia de a reprezenta deosebiri pur cantitative, este posi
bilitatea de a divide după dorinţă această marfă în diferite 
părţi şi de a le reuni la loc, în aşa fel incit banii de calcul s ă  
poată fi reprezentaţi şi  sub o formă tangibilă. Aurul ş i  argin
tul posedă aceste proprietăţi în cel mai înalt grad. 

Ca mijloc de circulaţie, aurul şi argintul prezintă faţă de 
celelalte mărfuri avantajul că marii lor greutăţi specifice -
ele reprezintă o greutate relativ mare într-un volum mic -
îi corespunde greutatea lor specifică economică, căci într-un 
volum mic cuprind relativ mult timp de muncă, adică o mare 
valoare de schimb. Prin aceasta e asigurată uşurinţa trans
portării, a trecerii din mină în mină şi dintr-o ţară într-alta, 
capacitatea de a apărea şi a dispărea cu aceeaşi rapiditate, 
într-un cuvînt mobilitatea materială, această condiţie sine 
qua non a mărfii care trebuie să servească ca perpetuum 
mobile al procesului de circulaţie. 

Valoarea specifică ridicată a metalelor nobile, durabili
tatea lor, relativa lor indestructibilitate, faptul că nu se oxi
dează în contact cu aerul şi, mai ales la aur, insolubilitatea în 
acizi, cu excepţia apei regale, toate aceste proprietăţi natu
rale fac din metalele nobile materialul natural al tezaurizării. 
De aceea Petru Ermitul, care pare să fi fost un mare amator 
de ciocolată, face următoarea remarcă cu privire la sacii de 
cacao care reprezentau una dintre formele de bani mexicani � 

„O, monedă fericită, care oferi speciei umane o băutură plăcută şi 
flositoare şi fereşti pe inocenţii tăi posesori de infernala patimă a 
zgîrceniei, pentru că nu poţi fi nici îngropată şi nci păstrată timp înde
lungat" („De Orbe Novo" S3) . 

Marea însemnătate pe care metalele în genere o au în 
cadrul procesului de producţie nemijlocit este legată de 
funcţia lor ca unelte de producţie. Fără să mai vorbim de 
raritatea aurului şi a argintului, faptul că ele sînt mai moi 
decit fierul şi chiar decit arama (sub forma călită în care era 
folosită în antichitate) le face inapte de a fi folosite în acest 
mod şi de aceea ele sînt în mare măsură lipsite de proprie
tatea pe care se bazează valoarea de întrebuinţare a metale
lor în general. Pe cit sînt de inutile în cadrul procesului de 
producţie nemijlocit, pe atît de netrebuincioase sînt ele ca 
mijloace de subzistenţă, ca obiecte de consum. De aceea ele 
pot intra în procesul de circulaţie social în orice cantitate� 
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fără să prejudicieze procesele de producţie şi consumaţie 
nemijlocite. Valoarea lor individuală de întrebuinţare nu in
tră în conflict cu funcţia lor economică. Pe de altă parte, au
rul şi argintul sînt de prisos nu numai într-un sens negativ, 
adică sînt obiecte de care te poţi lipsi, dar în virtutea pro
prietăţilor lor estetice ele constituie materialul firesc pentru 
obiecte de lux, podoabe, obiecte de fast şi de uz festiv, în
tr-un cuvînt forma pozitivă a prisosului şi a bogăţiei. Ele apar 
oarecum ca lumină solidificată, dezgropată din adîncuri i ar
gintul reflectă toate razele de lumină în compoziţia lor ini
ţială, în timp ce aurul reflectă numai potenţa cea mai înaltă 
a culorii, roşul. Simţul culorilor este însă forma cea mai 
populară a simţului estetic în general. Legătura etimologică 
dintre denumirile metalelor preţioase şi raporturile culorilor 
în diferite limbi indo-germanice a fost dovedită de J akob 
Grimm (vezi lucrarea sa „Istoria limbii germane" 34) . 

În sfîrşit, capacitatea aurului şi argintului de a se trans
forma din forma monetară în forma de lingouri, din aceasta 
din urmă în articole de lux şi invers, avantajul de a nu fi le
gate de anumite forme de întrebuinţare date o dată pentru 
totdeauna, avantaj prin care ele se deosebesc de alte măr
furi, toate acestea fac ca aceste metale să fie materialul na
tural al banilor, care trebuie să treacă mereu dintr-o deter
minare de formă în alta. 

Natura nu produce bani, după cum nu produce nici ban
cheri şi nici curs de schimb. Dar deoarece producţia burgheză 
trebuie să cristalizeze avuţia ca fetiş sub forma unui obiect 
anumit, aurul şi argintul sînt întruchiparea corespunzătoare a 
acestei avuţii. Prin natura lor, aurul şi argintul nu sînt bani, 
dar banii sînt, prin natura lor, aur şi argint. Pe de o parte, 
cristalul bănesc de aur şi de argint e nu numai produsul pro
cesului de circulaţie, ci de fapt unicul său produs care rămîne. 
Pe de altă parte, aurul şi argintul sînt produse naturale finite, 
şi, atît ca produs nemijlocit al procesului de circulaţie cît 
şi ca produs al naturii, ele nu pot fi separate prin nici o de
osebire de formă. Produsul general al procesului social, sau 
însuşi procesul social ca produs, este un produs deosebit al 
naturii, un metal care zace în măruntaiele pămîntului şi care 
se extrage de acolo *. 

* In nl 760 o mulţime de oameni săraci şi-au părăsit locurile pen
tru a merge să scoată aur prin spălara nisipului aurifer de la sud de 
Praga ; 3 oameni puteau să extragă într-o zi 3 mărci de aur. Datorită 
acestui fapt, afluenţa de oameni la aceste explatări de aur şi nwnărul 
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Am văzut că aurul şi argintul nu pot îndeplini cerinţa ce 
li se pune în calitatea lor de bani, aceea de a fi valori de o 
mărime constantă. Dar, după cum a observat încă Aristotel, 
ele posedă o valoare de o mărime mai constantă decît posedă 
în medie celelalte mărfuri. Fără a mai vorbi de efectul gene
ral al unei creşteri sau scăderi a valorii metalelor nobile, 
fluctuaţiile raportului dintre valoarea aurului şi aceea a ar
gintului au o importanţă deosebită, pentru că pe piaţa mon
dială amîndouă aceste metale servesc ca material bănesc 
unul alături de celălalt. Cauzele pur economice ale acestei 
variaţii a valorii - cuceririle şi alte prefaceri politice, care 
exercitau în antichitate o mare influenţă asupra valorii me
talelor, au numai un efect local şi trecător - trebuie să fie 
reduse la variaţiile survenite în timpul de muncă necesar 
pentru producerea acestor metale. La rîndul lui, acest timp 
de muncă depinde de raritatea lor naturală relativă, ca şi de 
greutatea mai mare sau mai mică pe care o prezintă obţine
rea lor în stare de metal pur. Aurul este, de fapt, primul me
tal pe care l-a descoperit omul. Pe de o parte, natura însăşi 
îl prezintă sub o formă cristalizată nativă, individualizat, fără 
să fie în combinaţie chimică cu alte corpuri, sau, cum spuneau 
alchimiştii, în stare virgină ; pe de altă parte, natura însăşi ia 
asupra sa o vastă muncă tehnologică, spălînd aur în albiile 
fluviilor. Reiese deci că din partea omului nu se cere decît 
o muncă dintre cele mai simple fie pentru extragerea aurului 
din albiile fluviilor, fie pentru scoaterea lui din nisipul alu
viunilor, pe cînd extragerea argintului presupune lucrări mi
niere şi în general o dezvoltare relativ înaltă a tehnicii. De 
aceea valoarea iniţială a argintului, cu toate că raritatea sa 
absolută e mai mică, era relativ mai mare decît aceea a au
rului. Afirmaţia lui Strabo că la unul dintre triburile arabe 
se dădeau 10  pfunzi de aur pentru 1 pfund de fier şi 2 pfunzi 
de aur pentru 1 pfund de argint nu pare de loc neverosi
milă. Pe măsură însă ce se dezvoltă forţa productivă a muncii 
sociale şi, datorită acestui fapt, produsul muncii simple se 
scumpeşte în comparaţie cu produsul muncii complexe, pe 
măsură ce scoarţa pămîntului este răscolită tot mai mult, iar 
sursele iniţiale ale extracţiei aurului de la suprafaţă se secă
tuiesc, valoarea argintului scade în raport cu cea a aurului. 

braţelor de muncă de care a fost lipsită agricultura au crescut in aşa 
măsură, i'cît în anul următor ţara a fost lovită de foamete (vezi M. G. 
Korner. ,,Abhandlung Vll dem Altertm ds bohmischen Bergwers".  
Schneeberg, 1758 [pag. 37-38]). 
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In sfîrşit, pe o anumită treaptă de dezvoltare a tehnicii şi a 
mijloacelor de comunicaţie, descoperirea de noi ţări pose
soare de aur şi de argint capătă o importanţă deosebit de 
mare. In Asia antică, raportul dintre aur şi argint era de 6 : 1 
sau 8 : 1 ; acest din urmă raport era încă în vigoare în Chim� 
şi în Japonia la începutul secolului al XIX-lea ; raportul de 
10 : 1 din timpul lui Xenofon poate fi socotit raportul mediu 
din perioada de mijloc a antichităţii. Exploatarea minelor de 
argint din Spania de către Cartagina şi mai tîrziu de către 
Roma a aut în antichitate aproximativ acelaşi efect pe care 
descoperirea minelor americane l-a aut asupra Europei mo
derne. Pentru epoca imperiului roman, 15 sau 16 : 1 poate fi 
considerat raportul mediu aproximativ, deşi adesea întîlnim 
la Roma o depreciere şi mai mare a argintului. Aceeaşi miş
care, care începe cu o valoare relativ scăzută a aurului şi ter
mină cu scăderea valorii argintului, se repetă şi în epoca ur
mătoare, de la începuturile evului mediu şi pînă în timpurile 
moderne. Ca şi pe vremea lui Xenofon, în evul mediu rapor
tul mijlociu este de 10 : 1 ,  iar în urma descoperirii minelor 
americane revine la 16 sau 15 : 1 .  Descoperirea minelor de 
aur din Australia, California şi Columbia face să fie proba
bilă o nouă scădere a valorii aurului *. 

* Pînă acum dscoperirile din Australia etc. n-au afctat încă rapor
tul dintre valoarea aurului şi argintului. Afirmaţiile contrare ale lui 
Michel Chevalier valorează tot atît cît şi socialismul acestui fost saint
simonist. Cotările argintului pe piaţa londoneză arată, ce-i drept, că in 
perioada 1850-1858 preţul mdiu al argintului, exprimat în aur, este 
aproape cu 3o mai mare decît cel din perioada 1830-1850. Dar această 
urcare se explică pur şi simplu prin cererea de argint din partea Asiei. 
In perioada 1852-1858, preţul argintului se schimbă, în diferiţi ani şi 
în diferite luni, numi în funcţie de această cerere şi nicidecum din cauza 
afluxului de aur din sursele nou descoperite. Iată un tabel l preţurilor 
argintului, exprimate în aur, pe piaţa londoneză : 

Anul 1 852 
1 853 
1 854 
1 855 
1 85i 
1 857 
1 858 

P r e ţ u l  u n e i u n c i i  d e  a r g i n t : 
m artie 60'/1 pence 

61 1/, 
61 ''· 
607/, 
60 
611/, 
6 1 1/, 

Iulie 60'/, pence 

61 '/, 
6 1 '/, 
61 '/, 
6 1 '/, 
61 1/, . 

noiembrie 6 1  '/1 pence 
61 '/, 
61 1/, 
60'/, 
62'/, 
6 1 '/, 
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C. Teorii asupra mijloacelor de circulaţie 
şi asupra banilor 

Dacă în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, în această pe
rioadă a copilăriei societăţii burgheze moderne, setea gene
rală de aur mina peste mări popoare şi principi în cruciade 
pentru căutarea Graal-ului de aur 1, tot aşa primii tălmaci ai 
lumii moderne, creatorii sistemului monetar, una dintre va
riantele căruia o constituie sistemul mercantilist, au procla
mat aurul şi argintul, adică banii, drept unica avuţie. Ei de
clarau, pe bună dreptate, că vocaţia societăţii burgheze este 
aceea de „a face bani " ,  prin urmare, din punctul de vedere 
al circulaţiei simple a mărfurilor, de a tezauriza avuţia etenă, 
pe care nu o mănîncă nici moliile, nici rugina. Nu poţi com
bate sistemul monetar invocînd argumentul că o tonă de fier 
l a  preţul de 3 1. st. reprezintă o valoare de aceeaşi mărime 
ca şi 3 1. st. de aur. Aici nu este vorba de mărimea valorii de 
schimb, ci de forma ei adecvată. Dacă în sistemul monetar şi 
în cel mercantilist comerţul mondial şi ramurile deosebite ale 
muncii naţionale nemijlocit legate de comerţul mondial erau 
declarate a fi singurele surse adevărate ale avuţiei sau ale 
banilor, trebuie să ţinem seama de faptul că, la acea epocă, 
cea mai mare parte a producţiei naţionale se desfăşura încă 
în forme feudale şi servea ca sursă nemijlocită de existenţă 
pentru producătorii înşişi. In cea mai mare parte, produsele 
nu se transformau încă în mărfuri şi deci nici în bani ; ele 
în genere nu intrau în schimbul social general de substanţe 
şi de aceea nu apăreau ca materializare a muncii abstract-ge
nerale şi nu constituiau în realitate avuţie burgheză. B anii 
ca scop al circulaţiei sînt valoarea de schimb, sau avuţia ab
stractă, şi nu vreun element material al avuţiei ca scop deter
minant şi mobil al producţiei. Corespunzător treptei embrio
nare a producţiei burgheze, aceşti profeţi nerecunoscuţi se 
cramponau de forma solidă, palpabilă şi strălucitoare a valorii 
de schimb, de forma ei ca marfă generală în opoziţie cu toate 
mărfurile speciale. Pe vremea aceea, sfera economică bur
gheză propriu-zisă era sfera circulaţiei mărfurilor. Aşa se ex
plică de ce ei au privit din punctul de vedere al acestei sfere 
elementare întregul proces complex al producţiei burgheze şi 
au ajuns să confunde banii cu capitalul. Lupta neîncetată a 

* Inseare făcută de Marx în exemplarul său personal : „Aul 
este n lucru minunat I Cine il posedă ste stăpîn pe tot ce doreşte. 
Aurul poate chiar să deschidă sufleteor porţile raiului" (Columb, intr-o 
scrisare W Jmaica din 1503) . - Nota red. 
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economiştilor moderni împotriva sistemului monetar şi mer
cantilist se datoreşte în cea mai mare parte faptului că acest 
sistem divulgă într-o manieră brutal-naivă secretul producţiei 
burgheze, faptul că aceasta din urmă e întru totul subordo
nată valorii de schimb. Ricardo observă undeva, deşi în 
scopul unei greşite aplicări practice, că chiar în perioade de 
foamete cerealele se importă nu pentru că poporul flămîn
zeşte, ci pentru că negustorul de cereale cîştigă bani. Prin 
urmare, în critica pe care o face sistemului monetar şi mer
cantilist, economia politică greşeşte atunci cînd combate 
acest sistem ca pe o simplă iluzie, ca pe o simplă teorie falsă, 
şi nu vede în el forma b arbară a propriului ei principiu fun
damental. In plus, acest sistem păstrează nu numai un drept 
istoric, dar în anumite sfere ale economiei modene el se 
bucură de drepturi de cetăţenie deplină. Pe toate treptele 
procesului de producţie burghez, unde avuţia ia forma ele
mentară a mărfii, valoarea de schimb îmbracă forma elemen
tară a banilor, şi în toate fazele procesului de producţie avu
ţia se reîntoarce pentru un moment la forma elementară ge
nerală a mărfii. Chiar şi în cea mai dezvoltată economie bur
gheză, funcţiile specifice ale aurului şi argintului ca bani, 
spre deosebire de funcţia lor ca mijloc de circulaţie şi în opo
ziţie cu toate celelalte mărfuri, nu sînt suprimate, ci numai 
limitate, aşa incit sistemul monetar şi mercantilist îşi păs
trează toate drepturile. Faptul catolic că aurul şi argintul, ca 
întruchipare nemijlocită a muncii sociale şi deci ca existenţă 
a avuţiei abstracte, sînt opuse celorlalte mărfuri, mărfurilor 
profane, jigneşte, fireşte, onoarea protestantă a economiei 
burgheze, care de teama prejudecăţilor sistemului monetar 
a pierdut pentru mult timp capacitatea de a înţelege feno
menele circulaţiei banilor, aşa cum vom vedea din cele ce 
urmează. 

In opoziţie cu sistemul monetar şi cu cel mercantilist, care 
cunosc banii numai sub determinarea lor de formă ca produs 
cristalizat al circulaţiei, era foarte firesc ca economia poli
tică clasică să considere b anii în primul rînd sub forma lor 
fluidă, ca valoare de schimb care ia naştere chiar în cadrul 
metamorfozei mărfurilor şi care apoi dispare din nou în ea. 
De aceea, aşa cum circulaţia mărfurilor este considerată ex
clusiv sub forma M-B-M, iar aceasta din urmă, la rîndul 
ei, este considerată exclusiv ca unitatea-proces a vînzării şi 
mpărării, tot aşa banii sînt recunoscuţi în determinarea lor 
de formă ca mijloc de circulaţie, în opoziţie cu determinarea 
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lor de formă ca bani. Dacă mijlocul de circulaţie sa izolează 
în funcţia sa ca monedă, el se transformă, după cum m vă
zut, în semn al valorii. Deoarece însă economia politică cla
sică a avut în faţa ei înainte de toate circulaţia metalică ca 
formă dominantă a circulaţiei, ea concepe banii metalici ca 
monedă, iar moneda metalică ca simplu semn al valorii. Po
trivit cu legea circulaţiei semnelor valorii, se formulează teza 
că preţurile mărfurilor depind de masa banilor aflaţi în cir
culaţi>, şi nu invers, că masa banilor aflaţi în circulaţie de
pinde de preţurile mărfurilor. Găsim această părere mai mult 
sau mai puţin conturată la economiştii italieni din secolul al 
XVII-lea ; ea este cînd adoptată, cînd negată de Locke, apoi 
dezvoltată în mod categoric de „Spectatoru (în numărul din 
19 octombrie 171 1) ,  de Montesquieu şi de Hume. Deoarece 
Hume este cel mai de seamă reprezentant al acestei teorii în 
secolul al XVIII-lea, vom începe cu el analiza noastră. 

In cadrul unor anumite premise, o creştere sau o micşo
rare a cantităţii de b ani de metal aflaţi în circulaţie sau de 
semne ale valorii aflate în circulaţie pare să exercite asupra 
preţurilor mărfurilor o influenţă uniformă. Dacă scade sau se 
urcă valoarea aurului sau a argintului în care valorile de 
schimb ale mărfurilor sînt exprimate ca preţuri, preţurile se 
urcă sau scad, pentru că s-a schimbat măsura valorilor ; iar 
cantitatea de aur şi de argint aflată în circulaţie ca monedă 
creşte sau scade, pentru că preţurile s-au urcat sau au scăzut. 
Dar fenomenul vizibil este variaţia preţurilor în funcţie de 
sporirea sau de scăderea cantităţii mijloacelor de circulaţie, 
în condiţii cînd valoarea de schimb a mărfurilor rămîne ne
schimbată. Pe de altă parte, dacă cuantumul semnelor valorii 
aflate în circulaţie scade sau creşte peste sau sub nivelul lor 
necesar, ele sînt readuse în mod forţat la acest nivel prin 
scăderea sau urcarea preţurilor mărfurilor. In ambele cazuri 
se pare că aceeaşi cauză a produs acelaşi efect, şi Hume se 
menţine ferm în cadrul acestei aparenţe. 

Orice cercetare ştiinţifică a raportului dintre cantitatea 
mijloacelor de circulaţie şi mişcarea preţurilor mărfurilor tre
buie în mod necesar să pornească de la premisa că valoarea 
materialului bănesc este dată. Dar Hume, dimpotrivă, exami
nează exclusiv epoci în care au loc revoluţii în valoarea me
talelor nobile, deci revoluţii în măsura valorilor. Urcarea 
preţurilor mărfurilor concomitent cu creşterea cantităţii ba
nilor metalici începînd din perioada descoperirii minelor ame
ricane formează fundalul istoric al teoriei sale, după cum po-
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lemica împotriva sistemului monetar şi a celui mercantilist 
vădeşte motivul ei practic. Afluxul de metale nobile poate, 
fireşte, să crească în condiţii cînd cheltuielile lor de produc
ţie rămîn aceleaşi. Pe de altă parte, micşorarea valorii lor, 
adică a timpului de muncă necesar pentru producerea lor, se 
manifestă la început numai prin creşterea afluxului lor. Prin 
urmare, spuneau discipolii mai recenţi ai lui Hume, valoarea 
scăzută a metalelor nobile se manifestă în masa crescîndă a 
mijloacelor de circulaţie, iar masa crescîndă a mijloacelor de 
circulaţie se manifestă în urcarea preţurilor mărfurilor. In 
realitate însă creşte numai preţul mărfurilor de export, care 
se schimbă pe aur şi pe argint ca marfă şi nu ca mijloc de 
circulaţie. Aşa fiind, preţul acestor mărfuri, care sînt eva
luate în aur şi argint de o valoare scăzută, se urcă în com
paraţie cu toate celelalte mărfuri, a căror valoare de schimb 
continuă să fie evaluată în aur şi argint potrivit cu etalonul 
vechilor lor cheltuieli de producţie. Această dublă evaluare 
a valorilor de schimb ale mărfurilor în aceeaşi ţară nu poate 
fi, fireşte, decît temporară, şi preţurile exprimate în aur sau 
argint trebuie să se egalizeze proporţional cu valorile de 
schimb, astfel încît în cele din urmă valorile de schimb ale 
tuturor mărfurilor ajung să fie evaluate potrivit cu noua va
loare a materialului bănesc. Dezvoltarea acestui proces, ca şi 
modul în care valoarea de schimb a mărfurilor îşi croieşte 
în genere drum prin intermediul oscilaţiilor preţurilor de 
piaţă nu au a fi examinate aici. Dar că în epocile mai puţin 
dezvoltate ale producţiei burgheze această egalizare se pro
duce foarte treptat de-a lungul unor perioade îndelungate şi 
că în nici un caz nu ţine pasul cu creşterea numerarului aflat 
în circulaţie, acest lucru a fost dovedit în chip elocvent de o 
serie de noi cercetări critice asupra mişcării preţurilor măr
furilor în secolul al XVI-lea *. Cu totul străine de problema 
în discuţie sînt referirile preferate ale discipolilor lui Hume 
la creşterea preţurilor în Roma antică în urma cuceririi Ma
cedoniei, Egiptului şi Asiei Mici. Transferarea subită şi for
ţată a unor mari tezaure de bani dintr-o ţară într-alta, carac
teristică lumii antice, reducerea temporară a cheltuielilor de 
producţie a metalelor nobile într-o anumită ţară prin simplul 
proces al jafului, afectează tot atît de puţin legile imanente 

* Hume recunoaşte de altfel caracterul treptat al acestei egalizări, 
deşi acest lucru contravine principiului s.u. Vezi David Hum.. 
,,Essays and treatises on severa! subjects• .  Londra, 1 Tn, vol. I, pag. 
300. 
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ale cirulaţiei banilor pe cit de puţin legea generală care re
glementează preţul grînelor este afectată de distribuirea gra
tuită a grînelor egiptene şi siciliene la Roma. Lui Hume, ca  
şi tuturor celorlalţi autori din secolul a l  XVIII-lea, i-au lipsit 
materialele necesare pentru o studiere amănunţită a circu
laţiei banilor : pe de o parte, o istorie autentică a preţurilor 
mărfurilor, iar pe de altă parte statistici oficiale neîntrerupte 
cu privire la creşterea şi la restrîngerea cantităţii de mijloace 
de circulaţie, la fluxul şi la refluxul de metale nobile etc. ; 
într-un cuvînt, i-a lipsit materialul care apare abia o dată cu 
dezvoltarea deplină a sistemului bancar. Teoria lui Hume 
asupra circulaţiei poate fi rezumată în următoarele teze : 
1) preţurile mărfurilor dintr-o ţară sînt determinate de masa 
banilor (reali sau simbolici) aflaţi în acea ţară ; 2) banii care 
circulă într-o ţară reprezintă toate mărfurile care se găsesc 
în acea ţară ; pe măsură ce creşte numărul reprezentanţilor, 
adică al banilor, fiecărui reprezentant în parte îi revine o 
cantitate mai mare sau mai mică din obiectul reprezentat ; 
3) dacă se măreşte cantitatea de mărfuri, preţul lor scade sau 
valoarea banilor creşte. Dacă însă creşte cantitatea de bani, 
atunci, dimpotrivă, preţurile mărfurilor se urcă, iar valoarea 
banilor scade *. 

„Scumpirea tuturor lucrurilor - spune Hume - in urma unui ex
cedent de bani este dezavantajoasă pentru orice comerţ existent, deoa
rece ea permite ţărilor mai sărace să le concureze cu succes e cele mai 
bogate pe toate pieţcle străine ** ... Dacă considerăm o naţiune iolată, 
existe.ţa nei cantităţi mai mari sau mai mici de monede pentru socoti
rea sau reprezntarea mărfurilor nu exercită nici o inluenţă, bună sau 
rea, la fel cum bilanţul unui negustor nu se va schimba de pe urma 
faptului că în contabilitatea sa el va folosi, în locul notaţiei arabe, care 
necesită puţine cifre, notaţia romană, care are nevoie de mai multe cifre. 
Mai mult, cantitatea mai mare de barii, la fel ca şi cifrele romane, este 
mai incomodă şi cere mai multă osteneală atît pentru păstrarea cit şi 
pentru tnmsportarea ei" ***. 

Pentru a demonstra în genere ceva, Hume ar fi trebuit 
să arate că, într-un sistem dat de semne de calcul, cantitatea 
cifrelor folosite nu depinde de mărimea valorii cifrelor, ci, 
invers, mărimea valorii cifrelor depinde de cantitatea semne
lor folosite. E perfect adevărat că nu e cîtuşi de puţin con
venabil să evaluezi sau „să socoteşti" valoarea mărfurilor în 
aur sau argint de o valoare scăzută, şi de aceea, o dată u 
creşterea sumei valorii mărfurilor aflate în circulaţie, popoa-

* Comp. Steuart, op. cit,, voi. I, pag. 39-40. 
** David Hume, op. cit., pag. 30 . 

... Op. cit., pag. 303. 
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rele au găsit întotdeauna că e mai comod să socotească în 
argint decît în aramă şi în aur decît în argint. Pe măsură ce 
au devenit mai bogate, ele au transformat metalele mai puţin 
preţioase în monedă auxiliară şi pe cele mai preţioase în 
bani. Pe de altă parte, Hume uită că pentru a socoti în aur şi 
argint valorile, nici aurul şi nici argintul nu trebuie „să existe 
efectiv" .  El confundă banii de calcul cu mijloacele de circu
laţie şi pentru el amîndouă sînt monedă (coin) . Deoarece o 
schimbare a valorii măsurii valorilor, sau a metalelor nobile 
care funcţionează ca bani de calcul, atrage după sine urcarea 
sau scăderea preţurilor mărfurilor şi deci a masei banilor 
aflaţi în circulaţie, dacă viteza de circulaţie rămîne neschim
bată, Hume ajunge la concluzia că urcarea sau scăderea pre
ţurilor mărfurilor depinde de cantitatea banilor aflaţi în cir
culaţie. Din faptul închiderii minelor europene Hume a putut 
să se convingă că în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea nu 
numai că a crescut cantitatea de aur şi de argint, dar tot
odată au scăzut şi cheltuielile necesare pentru producerea 
lor. In secolele al XVI-lea şi l XVII-lea, preţurile mărfurilor 
dn Europa s-au urcat concomitent cu c.eşterea masei de aur 
şi de argint importate din America ; prin urmare, în fiecare 
ţară preţurile mărfurilor sînt determinate de cantitatea de aur 
şi de argint din ţara respectivă. Aceasta era prima „conclu
zie necesară" * la care a ajuns Hume. In secolele al XVI-lea 
şi l XVII-lea preţurile nu s-au urcat în aceeaşi proporţie cu 
creşterea cantităţii de metale nobile ; a trecut mai bine de o 
jumătate de secol înainte ca oamenii să constate o oarecare 
schimbare în preţurile mărfurilor şi chiar după aceea a mai 
trecut multă vreme pînă cînd valorile de schimb ale mărfu
rilor au început să fie evaluate pretutindeni potrivit cu va
loarea scăzută a aurului şi argintului, adică pînă cînd revo
luţia a cuprins preţurile tuturor mărfurilor. De aceea, con
chide Hume - care în totală contradicţie cu principiile filo
zofiei sale transformă în mod necritic în teze generale fapte 
-observate în mod unilateral -, preţul mărfurilor sau valoa
rea banilor e determinată nu de cantitatea absolută a banilor 
aflaţi în ţara respectivă, ci de cantitatea de aur şi de argint 
-care intră efectiv în circulaţie ; în cele din urmă însă, întreaga 
cantitate de aur şi de argint aflată într-o ţară trebuie să fie 
absorbită de circulaţie, şi anume sub formă de monedă *.  E 

• David Hume, op. cit., pag. 203. 
** „Este evident că preţurile depind nu atit de cantitatea absolută 

de mărfuri şi de bani de care dispune o naţiune, cit de cantitatea de 

12 
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limpede că, dacă aurul şi argintul posedă o valoare proprie, 
atunci, abstracţie făcînd de toate celelalte legi ale circula
ţiei, se poate afla în circulaţie nunai o cantitate determinată 
de aur şi de argint ca echivalent al unei sume de valori date 
ale mărfurilor. Prin urmare, dacă orice cantitate de aur şi de  
argint existentă întîmplător într-o ţară trebuie să  intre ca  mij
loc de circulaţie în procesul schimbului de mărfuri, indife
rent de suma valorilor mărfurilor, înseamnă că aurul şi ar
gintul nu au valoare imanentă şi că de aceea nu sînt de fapt 
mărfuri reale. Aceasta este a treia „concluzie necesară" la 
care a ajuns Hume. După părerea sa, mărfurile intră în pro
cesul de circulaţie fără preţuri, iar aurul şi argintul fără va
loare. Tocmai de aceea el nu vorbeşte nicăieri de valoarea 
mărfurilor şi de valoarea aurului, ci numai de raporturile 
lor cantitative. Incă Locke afirmase că aurul şi argintul nu 
ar avea decît o valoare imaginară sau convenţională ; aceasta 
este prima formă brutală a opoziţiei faţă de afirmaţia siste
mului monetar că numai aurul şi argintul au o valoare ade
vărată. Faptul că existenţa bănească a aurului şi argintuluţ 
derivă numai din funcţia pe care o îndeplinesc în procesul 
social al schimbului este interpretat în sensul că propria lor 
valoare, deci şi mărimea valorii lor, se datoresc unei funcţii 
sociale * .  Aurul şi argintul sînt deci obiecte fără valoare, dar 
în cadrul procesului de circulaţie ele capătă o mărime fictivă 
de valoare în calitatea lor de reprezentanţi ai mărfurilor. Da
torită acestui proces, ele se transformă nu în bani, ci în va
loare. Această valoare a lor e determinată de raportul dintre 
propria lor cantitate şi cantitatea mărfurilor, deoarece amîn
două aceste cantităţi trebuie să se acopere. Prin urmare, dacă 
Hume introduce aurul şi argintul în lumea mărfurilor ca non
mărfuri, de îndată ce ele apar sub fom1ă de monedă el le 
transformă în simple mărfuri care se schimbă pe alte mărfuri 

mărfuri care este adusă şi poate fi adusă pe piaţă şi de cantitatea de 
bani aflată în circulaţie. Dacă moneda este pusă sub lacăt, efectul pro
dus asupra preţurilor e acelaşi ca şi cum ea ar fi fost distrusă ; dacă 
mărfurile se acumulează în magazirie şi în depozite, rezultatul va fi 
acelaşi. Deoarece în asemenea cazuri banii şi mărfurile nu se întîlnesc 
niciodată, ele nu pot nici să exercite vreo influenţă unele asupra altora. 
In cele din urmă, nivelul general al preţurilor atinge exact proporţia 
corespunzătoare noii cantităţi de bani metalici existenţi în ţră" (op. cit„ 
pag, 307, 308, 303) .  

* Insemnare făcută d e  Marx în exemplarul său personal : „Vezi cele 
spuse de Law şi de Franklin despre valoarea suplimentară pe care o do
bîndesc aurul şi argintul datorită faptului că funcţionează în calitate de 
bani ; vezi şi Forbonnais. - Nota red. 
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printr-un simplu troc. Dacă lumea mărfurilor s-ar compune 
dintr-o singură marfă, de exemplu din 1 OOO OOO de cuarteri 
de grîne, ar fi foarte simplu să ne imaginăm că un cuarter se 
schimbă pe două uncii de aur, dacă există 2 OOO OOO de uncii 
de aur, şi pe 20 de uncii de aur, dacă există 20 OOO OOO de 
uncii de aur, că, prin urmare, preţul mărfii şi valoarea ba
nilor se urcă sau scad în raport invers cu cantitatea de bani 
existentă *. Dar lumea mărfurilor se compune dintr-o varie
tate infinită de valori de întrebuinţare, a căror valoare re
lativă nu e nicidecum determinată de cantităţile lor relative. 
Cm îşi închipuie deci Hume acest schimb între masa de 
mărfuri şi cantitatea de aur ? El se mulţumeşte cu ideea 
naivă şi lipsită de sens că orice marfă, ca parte alicotă a ma
sei totale de mărfuri, se schimbă contra unei părţi alicote 
corespunzătoare din cantitatea de aur. Mişcarea-proces a 
mărfurilor, mişcare care rezultă din contradicţia - cuprinsă 
în ele - dintre valoarea de schimb şi valoarea de între
buinţare şi care se manifestă în circulaţia banilor şi se cris
talizează în diferitele determinări de formă ale acestora, dis
pare, aşadar, şi în locul ei trece egalitatea mecanică imagi
nară dintre greutatea masei metalelor nobile aflate într-o ţară 
şi masa mărfurilor de care ea dispune în acel moment. 

Sir James Steuart îşi începe cercetările sale cu privire la 
monedă şi la bani cu o critică amănunţită a ideilor lui Hume 
şi Montesquieu * * .  El este de fapt primul care pune întreba
rea : oare cantitatea banilor aflaţi în circulaţie este deter
minată de preţurile mărfurilor, sau, dimpotrivă, preţurile măr
furilor sînt determinate de cantitatea banilor aflaţi în circu
laţie 1 Deşi claritatea expunerii sale suferă de pe urma idei
lor sale fanteziste despre măsura valorilor, precum şi de pe 
urma ideii sale inconsecvente despre valoarea de schimb în 
general şi a reminiscenţelor sistemului mercantilist, el des
coperă totuşi cele mai importante deteninări de formă ale 
banilor şi legile generale ale circulaţiei b anilor, pentru că nu 
pune în mod mecanic mărfurile de o parte şi banii de altă 
parte, ci dezvoltă efectiv diferitele funcţii ale b anilor, de
ducîndu-le din diferitele momente ale schimbului de mărfuri 
propriu-zis. 

„Folosirea banilor în circulaţia intemă pate fi redusă la două puncte 
principale : plata sumelor datorate de o persoană şi cumpărarea lucruri-

* Insemnare făcută de Marx în exemplarul său persoual : „Aceasti 
ficţiune figurează textual Ia Montesquieu" .  - Nota red. 

** Steuart, op. cit., vol. I, pag. 394 şi urm. 
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lor de care are nevoie o persoană ; şi una şi alta, luate laolaltă, gene
rează cererea de bani numerar (ready money demnds) „. Starea comer
ţului şi a ma.ufacturilor, modul de viaţă şi cheltuielile obişnuite ale lo
cuitorilor, toate acestea Juate la un loc reglază şi determină mărime: 
cererii de bani numerar, adică cuntumul înstrăinărilor. Pentru efectuarea 
acestor plăţi multiple este nevoie de o anumită cantitate de bani. Această 
cantitate, la rindul ei, poate să crească sau să scadă după împrejurări, deşi 
cuantumul înstrăinărilor rămîne acelaşi... In orice cz, circulaţia uriei ţări 
nu poate absorbi decit o cantitate determinată de bani" *· 

„Preţul de piaţă l mărfii este determinat de acţiunea incilcită a cererii 
şi concurenţei (demand and competition) , care nu depind cituşi de puţiri 
de masa de aur şi de argint aflată într-o ţară. Şi ce se intimplă cu aurul 
şi argintul care nu sînt cerute ca monedă ? Ele sînt tezaurizate sau între
buinţate ca material pntru confecţior;area de artiole de lux. Cînd masa 
de aur şi de argint scade sub nivelul cerut de circulaţie, aurul şi argintul 
se înlocuiesc prin bani simbolici sau prin alte mijlace auxiliare. Dacă un 
curs de schimb favorabil aduce în ţară un surpls de bani şi curmă tot
odată cererea de remiteri de bani în străinătate, ei ajung adsea în lă
zile u bani, unde devin tot atît de inutili ca şi cind ar zăca în mine" * * · 

A doua lege descoperită de Steuart este aceea că circu
laţia întemeiată pe credit se reîntoarce l a  punctul ei de por
nire. In sfîrşit, el elucidează ce efecte exercită asupra flu
xului şi refluxului internaţional de metale nobile diferenţa 
existentă între nivelurile dobînzii în diferite ţări. Ultimele 
două puncte au fost menţionate de noi numai cu titlu infor
mativ, deoarece sînt departe de obiectul cercetării noastre : 
circulaţia simplă * * * .  Banii simbolici sau b anii de credit -

• Jams Steuart, op. cit., voi. II, pag, 377-379 şi um. 
** Op. cit., pag. 379-380 şi urm. 

*** „SuXusul de mnede va i pus sub lacăt sau transformat în obiecte„. 
Cit priveşte banii de hîrtie, după ce-şi vor i îndeplinit prima lor mnire 
de a satisface cererea celui care i-a luat cu împrumut, ei vor fi restituiţi 
de către debitori şi se vor realiza„. De aceea, indiferer.t de proporţia în 
care ar creşte sau ar scădea cantitatea de monedă într-o ţară, preţurile 
mărfurilor se vor urca sau vor scădea potrivit principiilor cererii şi concu
renţei, iar acstea din urmă vor depinde întotdeauna de înclinările ace
lora care posedă bunuri sau orice alte echivalente pentru cumpărare, dar 
niciodată de cantitatea de monde de care dispn„. Oricit de mică ar fi 
cantitatea de bani metalici dintr-o ţară, atîta timp cit în ţară există bunuri 
reale de orice fel şi o tendinţă de consum din parta ossorilor lor, 
preţurile se vor menţine la un nivel ridicat prin intermediul schimbului 
în natură, al banilor simbolici, al plăţilor reciproce şi a mii de alte in
vmţii„. Dacă acestă ţară întreţine relaţii cu a.lte aţiuni, trebuie să 

existe la nmeroase mărfuri o ar.nită proporţie intre preţurile din ţară 
şi cele din străinătate, şi de aceea o creştere sau o scădere bruscă a can
tităţii de bani metalici, dacă presupunem că ar puta provca 1n mod de 
sine stătător o urcare sau o scădere a preţurilor, ar fi limitată în acţiunea 
i din cauza concurenţei străine• (op. cit., voi. I, pag. 4-401). „In fie
care ţară, circulaţia banilor trebuie să fie proporţională cu activitatea pro
ductivă a locuitorilor care produc mărfurile ce se aduc pe piaţă„. De aceea, 
dacă într-o ţară cantitatea de bani metalici scade şi nu mai corespunde 
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Steuart încă nu face deosebire între aceste două forme de 
bani - pot înlocui metalele nobile în calitatea acestora de 
mijloc de cumpărare sau de mijloc de plată în circulaţia in
ternă, dar nu şi pe piaţa mondială. De aceea banii de hîrtie 
sînt banii unei societăţi date (money of the society) , pe cînd 
aurul şi argintul sînt banii lumii întregi (money of the 
world) *. 

Particularitatea caracteristică a naţiunilor cu dezvoltare 
„istorică " în sensul şcolii istorice a dreptului 35 constă în 
aceea că ele îşi uită mereu propria lor istorie. De aceea, deşi 
problema controversată a raportului dintre preţurile mărfu
rilor şi cantitatea mijloacelor de circulaţie a frămîntat în 
permanenţă parlamentul în timpul primei jumătăţi a secolu
lui nostru şi a determinat în Anglia apariţia a mii de broşuri 
mari şi mici, Steuart a rămas n „cîine mort" într-o măsură 
mai mare chiar decît i se păruse a fi Spinoza lui Moses Men
lelssohn pe vremea lui Lessing. Pînă şi cel mai proaspăt is
toric al circulaţiei b anilor, Maclaren, îl transformă pe Adam 
Smith în autor al teoriei lui Steuart şi pe Ricardo în autor 
al teoriei lui Hume **. Dar în timp ce Ricardo a îmbunătăţit 

preţurilor articolelor produse şi oferite spre vînzare, se va recurge la 
invenţii, de pildă la bani simbolici, care să asigure •un echivalent pentru 
aceste produse. Dacă însă cantitatea de bani metalici va depăşi propor
ţiile producţiei, ei nu vor provoca o urcare a preţurlor şi nici nu vor 
intra în circulaţie : ei vor li acumulaţi în tezaure„. Oricît de mare ar fi 
cantitatea de bani existentă într-o ţară în raport cu celelalte ţări, în 
circulaţie poate să rămînă totdeauna numai o cantitate aproximativ pro
porţională cu consmul locuitorilor bogaţi şi cu munca şi activitatea pro
ductivă a locuitorilor săraci " ,  şi această proporţie nu e determinată „de 
cantitatea de bani efectiv existentă în ţară" (op. cit., pag. 403-408 şi 
urm.). „Toate naţiunile se vor strădui să exporte umerarul de care nu 
au nevoie în propria lor circulaţie, trimiţîndu-1 în ţărle unde dobînda este 
mai ridicată decît aceea din ţara lor" (op. cit., vol. II, pag. 5) . „Ţara cea 
mai bvgată din Europa poate fi cea mai săracă în cea ce priveşte canti
tatea de bani metalici aflaţi în circulaţie" (op. cit., vol. II, pag. 6) . (Vezi 
polemica dintre Arthur Young şi Steuart). [Ultima propoziţie, în paranteze 
Iotunde, reprezintă o însemnare făcută de Marx îri exemplarul său perso
nal. - Nota red.] . 

* Steuart, op. cit., vol. II, pag. 370. Louis Blanc transformă „the mo
ney of the society", care nu înseamnă altceva decît bani interni, naţio
nali, în bani scialişti; care nu înseaLă absolut nimic, şi în onsecinţă 
îl transfgrmă pe Jean aw într-un socialist (vezi primul volum al lucrării 
sale „Istoria revoluţiei franceze"). 

** Maclaren, op. cit., pag. 43 şi m. patriotismul l-a determinat pe 
un scriitor german decedat prematur (Gustav Julius} să-l opună pe bătrînul 
Bsch, ca pe o autoritate, şcolii lui Ricardo. Onorabilul Biisch a tradus în 
dialectul hamburghez engleza genială a lui Steuart şi, prir: îndreptările 
sale grşite, a denaturat originalul ori de cite ori a putut. 
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teoria lui Hume, Adam Smith nu face decît să înregistreze 
ca pe nişte fapte lipsite de viaţă rezultatele cercetărilor lui 
Steuart. Inţeleapta sa zicală scoţiană : „Dacă ai agonisit pu
ţin, îţi va fi adesea uşor să agoniseşti mult, dar greutatea 
cea mare e să agoniseşti puţin" ,  Adam Smith a aplicat-o şi 
la bunurile spirituale, şi de aceea a tăinuit cu grijă meschină 
sursele cărora le datorează puţinul din care a ştiut într-ade
văr să facă mult. Nu o dată preferă el să tocească ascuţi�ml 
unei probleme acolo unde o formulare precisă l-ar obliga să 
se răfuiască cu predecesorii săi. La fel procedează el şi în 
teoria banilor. Adam Smith adoptă în mod tacit teoria lui 
Steuart, spunînd că aurul şi argintul existent într-o ţară este 
în parte folosit ca monedă, în parte acumulat ca fond de re
zervă pentru negustori în ţările lipsite de bănci sau ca re
zervă bancară în ţările cu circulaţie de credit, în parte ser
veşte ca tezaur pentru compensarea plăţilor internaţionale, 
iar în parte serveşte la confecţionarea articolelor de lux. Pro
blema cantităţii monedei aflate în circulaţie este în mod tacit 
înlăturată de Smith prin aceea că în mod cu totul greşit el 
consideră banii drept o simplă marfă *. Vulgarizatorul lui 
Smith, banalul J. B. Say - pe care francezii l-au proclamat 
prinţ al ştiinţei, aşa cum Johann Christoph Gottsched l-a pro
clamat pe Schonaich al său drept Homer, iar Pietro Aretino 
s-a proclamat singur „terror principum n şi „lux mundi " ** -, 
a .ridicat, cu multe ifose, la rangul de dogmă această omi
siune nu tocmai naivă a lui Adam Smith *** .  De altfel, pole
mica ascuţită împotriva iluziilor sistemului mercantilist l-au 
împiedicat pe Adam Smith să înţeleagă obiectiv fenomenele 
circulaţiei metalice, în timp ce ideile sale despre banii de 
credit sînt originale şi profunde. După cum în teoriile paleon
tologiei din secolul al XVIII-lea se face mereu simţit un 
curent subteran izvorît din atitudinea critică sau apologetică 
faţă de legenda biblică a potopului, tot astfel în spatele tu-

* Insemnare făcută de Marx în exemplarul său personal : „Acest 
lucru nu este exact, Dimpotrivă, în unele locuri Adam Smith formulează 
jst legea" .  - Nota red. 

** - „spaima prinţilor• şi „lumina lumii". - Nota trad. 
*** De aceea deosebirea dintre „currency " şi „money",  adică dintre 

mijloc de circulaţie şi bani, nu este relevată în „Wealth of Nations ".  De
rutat de imparţialitatea aparentă a lui Adam Smith, care îi cunoştea foarte 
bine pe Hume şi pe Steuart, onestul Maclaren observă : „Teoria dependen
ţei preţurilor de cntitatea mijloacelor de circlaţie nu a atras încă pînă 
acum atenţia asupra ei 1 doctorul Smith, la fel ca şi Locke" (Locke osci
lează în părerile sale) , „nu vede în banii metalici altceva decît o marfă" 
(Maclren, op. cit., pag. 44). 



Contribuţii la critica economiei politice. - Cnpit. II. Banii.„ 157 

turor teoriilor despre b ani din secolul al XVIII-lea se ascunde 
o luptă surdă împotriva sistemului monetar, acest spectru 
care a stat la leagănul economiei burgheze şi care continua 
să-şi proiecteze umbra asupra legislaţiei. 

Cercetările din secolul al XIX-lea asupra naturii banilor 
se datoresc nemijlocit nu fenomenelor circulaţiei metalice, ci 
mai curînd fenomenelor circulaţiei b ancnotelor. Cercetarea 
celei dintîi a fost întreprinsă numai pentru a se descoperi le
gile celei de-a doua. Suspendarea convertibilităţii în aur a 
bancnotelor de către Banca Angliei începînd din 1797, ur
carea preţurilor multor mărfuri care a urmat după aceasta, 
scăderea preţului monetar al aurului sub preţul lui de piaţă, 
deprecierea bancnotelor, mai ales u începere din 1809, toate 
acestea ofereau prilejul practic imediat pentru o luptă de 
partid în incinta parlamentului şi pentru o dispută teoretică 
în afara lui, ambele purtate cu aceeaşi pasiune. Drept fun
dal istoric al acestor dezbateri au servit : istoria banilor de 
hîrtie din secolul al XVIII-lea, prăbuşirea băncii fondate de 
Law 36, deprecierea b ancnotelor provinciale ale coloniilor 
engleze din America de Nord, depreciere care a mers mină 
în mină cu creşterea cantităţii semnelor valorii şi a durat de 
la începutul pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea ; apoi, 
mai tîrziu, banii de hîrtie impuşi prin lege (Continental bills} 
le către guvernul central american în timpul războiului de 
independenţă ; în sfîrşit, experienţa cu asignaţiile franceze, 
întreprinsă pe o scară şi mai largă. Majoritatea autorilor en-
9lezi din acel timp confundă circulaţia bancnotelor, care e 
determinată de cu totul alte legi, cu circulaţia semnelor va
lorii sau a banilor de hîrtie cu curs obligatoriu, emise de 
stat : pretinzînd că explică cu ajutorul legilor circulaţiei me
talice fenomenele acestei circulaţii a banilor de hîrtie cu curs 
obligatoriu, în realitate ei nu fac decît să deducă, dimpo
trivă, legile celei dintîi din fenomenele celei din urmă. Lăsăm 
la o parte pe toţi aceşti autori din perioada 1800-1809 şi ne 
oprim de-a . dreptul la Ricardo, atît pentru că el sintetizează 
ideile predecesorilor săi şi le formulează mult mai precis cit 
şi pentru că teoria banilor sub forma pe care i-a dat-o el do· 
mină pînă în ziua de astăzi legislaţia bancară engleză. Ca şi 
predecesorii săi, Ricardo confundă circulaţia bancnotelor, sau 
a banilor de credit, cu circulaţia simplelor semne ale valorii. 
Faptul care-l preocupă cel mai mult este deprecierea banilor 
le hîrtie şi urcarea concomitentă a preţurilor mărfurilor. 
Ceea ce au fost minele americane pentru Hume au fost pen-
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tru Ricardo presele de tipărit bani de hîrtie din Thread-needle 
street 37 ; şi, într-un loc, el însuşi identifică în mod expres 
aceşti doi factori. Primele lui scrieri, consacrate exclusiv pro
blemei banilor, datează din perioada polemicii extrem de în
verşunate dintre Banca Angliei, de partea căreia se aflau mi
niştrii şi partidul războiului, şi adversarii ei, în jurul cărora 
se grupaseră opoziţia parlamentară, whigii şi partidul păcii. 
Aceste scrieri au fost o anticipare directă a celebrului raport 
din 1810 al comitetului lingourilor (Bullion Committee) , raport 
în care au fost adoptate vederile lui Ricardo *. Faptul curios 
că Ricardo şi adepţii săi, care declară că banii nu sînt decît 
semne ale valorii, sînt numiţi „bullionişti" (adepţi ai lingou
rilor de aur) se explică nu numai prin denumirea acestui co
mitet, ci prin însuşi conţinutul doctrinei lui Ricardo. In lu
crarea sa de economie politică, Ricardo a reprodus şi a dez
voltat aceleaşi idei, dar nu a cercetat nicăieri natura banilor 
în sine, aşa cum a făcut cu valoarea de schimb, cu profitul, 
cu renta etc. 

Ricardo începe prin a determina valoarea aurului şi a ar
gintului, ca şi pe aceea a tuturor celorlalte mărfuri , prin 
cuantumul timpului de muncă materializat în ele **. In aur 
şi argint, ca mărfuri cu o valoare dată, se măsoar·ă valorile 
tuturor celorlalte mărfuri * * * .  De aici rezultă că, în orice ţară, 
cantitatea mijloacelor de circulaţie este determinată de valoa
rea unităţii de măsură a banilor, pe de o parte , şi de suma 
valorilor de schimb ale mărfurilor, pe de altă parte. Această 
cantitate se modifică datorită economisirii mijloacelor de 
plată ****. Intrucît,  aşadar, cantitatea în care pot circula bani 

* David Ricardo. „The high price of bullion, a proof of the deprecia
tin of banknotes• ,  4 elition. Londra, 181 1 (prima ediţie a apărut în 
1809) . De asemenea : „Reply to Mr. Bosanquet's practicai observations 
on the report of the bullion committee".  Londra, 181 1 .  

* *  David Ricardo. „On the Principls o f  Poli tical Economy etc. • ,  pag. 
11 : „Valoarea metalelor nobile, ca şi cea a tuturor celorlalte mărfuri, 
depinde în ultimă analiză de cantitatea totală de muncă necesară per.tru 
obţinerea şi aducerea lor pe piaţă" . 

*** Op. cit., pag. 77, 180, 181. 
*** Ricardo, op. cit. ,  pag, 21. „Cantitatea de bni care poate fi folo

sită într-o ţară depinde de valoarea lor. Dacă pentru circulaţia mărfurilor 
ar fi folosit numai aur, ar fi nevoie de o cantitate de 15 ori mai mică 
decît ar fi necesară dacă ar fi folosit argintul în acelaşi scop" .  Vezi Şi 
Ricardo : „Proposals for an economica! arid secure currncy" .  Londra, 
1816, pag. 8, unde spune : „Cantitatea bancnotlor aflate în circulaţie 
depinde de suma necsară ţării pentru a acoperi nevoile circulaţiei, şi 
această sumă e determinată de valoarea unităţii de măsură a banilor, de 
suma plăţilor şi de economiile care se fac la efectuarea lor".  
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de o valoare dată reprezintă o mărime determinată, iar va
loarea banilor se manifestă în procesul de circulaţie numai 
în cantitatea lor, înseamnă că simple semne ale valorii ba
nilor, dacă sînt emise în proporţia determinată de valoarea 
banilor, îi pot înlocui în circulaţie pe aceştia din urmă ; şi, 
într-adevăr, 

„banii care circulă se află în situaţia lor cea mai desăvîrşită atunci 
cînd constau exclusiv din hirtie avînd aceeaşi valoare ca şi aurul pe 
are pretind a-l reprezenta• *. 

Prin urmare, pînă aici Ricardo determină cantitatea mij
loacelor de circulaţie - presupunînd că valoarea banilor e 
dată - prin preţurile mărfurilor, iar b anii ca semne ale va
lorii înseamnă pentru el semnul unei cantităţi determinate 
de aur şi nu, ca la Hume, semnul unui reprezentant lipsit 
de valoare al mărfurilor. 

Acolo unde Ricardo părăseşte subit drumul drept al ex
punerii sale şi adoptă punctul de vedere opus, el recurge ime
diat la circulaţia internaţională a metalelor nobile şi în felul 
acesta încurcă problema, introducînd în ea puncte de vedere 
străine. Urmărind înlănţuirea intimă a ideilor sale, vom lăsa 
mai întîi la o parte toate împrejurările artificiale, întîmplă
toare, şi de aceea vom transpune minele de aur şi de argint 
pe teritoriul ţărilor în care metalele nobile circulă ca bani. 
Singura teză care rezultă din analiza de pînă acum a lui Ri
cardo este că, dacă valoarea aurului este dată, cantitatea ba
nilor aflaţi în circulaţie este determinată de preţurile măr
furilor. Prin urmare, masa de aur aflată în circulaţie într-o 
ţară la un moment dat este determinată pur şi simplu de va
loarea de schimb a mărfurilor care circulă. Să presupunem 
acum că suma acestor valori de schimb scade, fie pentru că 
se produc mai puţine mărfuri la vechile valori de schimb, fie 
pentru că, în urma sporirii forţei productive a muncii, aceeaşi 
masă de mărfuri conţine o valoare de schimb micşorată. Sau 
să presupunem, dimpotrivă, că suma valorilor de schimb 
creşte fie pentru că masa mărfurilor se măreşte în timp ce 
cheltuielile de producţie rămîn aceleaşi, fie pentru c'ă valoa
rea aceleiaşi mase de mărfuri sau a uneia mai mici creşte în 
urma scăderii forţei productive a muncii. Ce se va întîmpla 
în ambele cazuri u cantitatea dată de metal aflat în circu
laţie ? Dacă aurul ar fi bani numai pentru că circulă ca mijloc 
de circulaţie, dacă ar fi nevoit să rămînă întotdeauna în cir-

* Ricardo. „Principles of Politica! Economy•, pag. 432, 433. 
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cula ţie, la fel ca şi banii de hîrtie cu curs obligatoriu em1ş1 
de stat (şi la asta se gîndeşte Ricardo) , atunci în primul caz 
cantitatea banilor aflaţi în circulaţie ar fi excesivă în raport 
cu valoarea de schimb a metalului, pe cînd în al doilea s-ar 
afla sub nivelul ei normal. De aceea, deşi posedă o valoare 
proprie, aurul va deveni în primul caz semnul unui metal cu 
o valoare de schimb mai mică decît valoarea lui proprie, iar 
în al doilea semnul unui metal cu o valoare mai mare. în pri
mul caz, aurul ca semn al valorii se va afla sub valoarea lui 
reală, iar al doilea - peste valoarea lui reală (iarăşi o con
cluzie care decurge din circulaţia banilor de hîrtie cu curs 
obligatoriu) . In primul caz, lucrurile se petrec ca şi cînd măr
furile ar fi evaluatP într-un metal cu o valoare mai mică decît 
cea a aurului, iar în al doilea - ca şi cînd ar fi evaluate în
tr-un metal cu o valoare mai mare. De aceea, în primul caz, 
preţurile mărfurilor s-ar urca, pe cînd în al doilea ele ar scă
dea. In ambele cazuri, mişcarea preţurilor mărfurilor, urcarea 
sau scăderea lor, ar fi efectul sporirii sau restrîngerii relative 
a masei aurului aflat în circulaţie peste sau sub nivelul co
respunzător propriei lui valori, adică peste sau sub cantitatea 
normală determinată de raportul dintre propria lui valoare şi 
valoarea mărfurilor care trebuie să se afle în circulaţie. 

Acelaşi proces ar avea loc dacă suma preţurilor mărfurilor 
care circulă ar rămîne neschimbată, dar masa aurului care 
circulă ar scădea sub sau s-ar ridica peste nivelul potrivit ; 
primul caz are loc dacă monedele de aur uzate prin circulaţie 
nu s-ar înlocui printr-o nouă producţie corespunzătoare a mi
nelor, iar al doilea dacă noul aflux de aur din mine ar depăşi 
nevoile circulaţiei. In ambele cazuri se presupune că cheltuie
lile necesare pentru producerea aurului, sau valoarea lui, 
rămîn neschimbate. 

Să rezumăm. Banii care circulă rămîn la un nivel normal 
dacă cantitatea lor, la o valoare de schimb dată a mărfurilor, 
e determinată de propria lor valoare ca metal. Ei depăşesc 
acest nivel, aurul scade sub propria lui valoare ca metal şi 
preţurile mărfurilor se urcă în măsura în care suma valorilor 
de schimb ale masei de mărfuri se micşorează sau în care 
afluxul de aur din mine se măreşte. Cantitatea lor scade sub 
nivelul normal, preţul aurului se urcă peste propria lui va
loare ca metal şi preţurile mărfurilor scad în măsura în care 
suma valorilor de schimb ale masei de mărfuri se măreşte 
sau în care afluxul de aur din mine nu înlocuieşte masa auru
lui uzat. In ambele cazuri, aurul aflat în circulaţie este semn 



Contribuţii la critica economiei politice. - Capit. II. Banii... 161 

al valorii pentru o valoare mai mare sau mai mică decît aceea 
pe care el o conţine efectiv. El poate deveni propriul său semn 
supraevaluat sau subevaluat. Indată ce toate mărfurile vor 
începe să fie evaluate în această nouă valoare a banilor şi 
preţurile tuturor mărfurilor se vor urca sau vor scădea în 
mod corespunzător, cantitatea aurului aflat în circulaţie va fi 
din nou în concordanţă cu nevoile circulaţiei (concluzie pe 
care Ricardo o subliniază cu vădită plăcere) , dar în contra
zicere cu cheltuielile de producţie a metalelor nobile şi deci 
cu raportul lor, ca marfă, faţă de celelalte mărfuri. Potrivit cu 
teoria ricardiană a valorii de schimb în general, urcarea auru
lui peste valoarea lui de schimb, adică peste valoarea deter
minată de timpul de muncă cuprins în el, ar provoca o creş
tere a producţiei de aur, pînă cînd afluxul lui sporit ar reduce 
din nou valoarea aurului la mărimea ei normală. Dimpotrivă, 
scăderea aurului sub valoarea lui ar provoca o restrîngere a 
producţiei de aur pînă cînd valoarea aurului s-ar urca din 
nou la mărimea ei normală. Prin aceste mişcări opuse va fi 
rezolvată contradicţia dintre valoarea aurului ca metal şi va
loarea lui ca mijloc de circulaţie, va fi restabilit nivelul nor
mal al masei de aur aflate în circulaţie, iar nivelul preţurilor 
mărfurilor va corespunde din nou măsurii valorilor. Aceste 
fluctuaţii în valoarea aurului aflat în circulaţie s-ar extinde 
în aceeaşi măsură şi asupra aurului sub formă de lingouri, 
deoarece, potrivit ipotezei, tot aurul, în afară de cel între
buinţat sub formă de articole de lux, se află în circulaţie. De
oarece aurul însuşi, fie sub formă de monedă, fie sub formă 
de lingouri, poate deveni semn al unei valori mai mari sau 
mai mici decît propria lui valoare ca metal, se înţelege că şi  
bancnotele convertibile care circulă vor avea aceeaşi soartă. 
Deşi bancnotele sînt convertibile şi de aceea valoarea lor reală 
corespunde valorii lor nominale, masa totală a banilor aflaţi 
în circulaţie, în aur şi bancnote (the aggregate currency con
sisting of metal and of convertible notes) , poate fi evaluată 
peste sau sub valoarea ei, după cum cantitatea lor totală, din 
motivele enumerate mai sus, creşte sau scade sub nivelul 
determinat de valoarea de schimb a mărfurilor aflate în cir
culaţie şi de valoarea aurului ca metal. Din acest punct de 
vedere, banii de hîrtie neconvertibili au faţă de banii de hîrtie 
convertibili numai avantajul că sînt expuşi unei duble depre
cieri. Scăderea lor sub valoarea metalului pe care trebuie să-l 
reprezinte poate fi provocată fie de faptul că sînt emişi în 
cantitate prea mare, fie de faptul că metalul reprezentat de ei 
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a scăzut sub propria lui valoare. Această depreciere, nu a ba
nilor de hîrtie în raport cu aurul, ci a aurului şi a banilor de 
hîrtie luate împreună, sau a masei totale a mijloacelor de 
circulaţie ale unei ţări, reprezintă una dintre principalele des
coperiri ale lui Ricardo, pe care lordul Overstone & Co. au 
pus-o în slujba lor, făcînd din ea un principiu fundamental al 
legislaţiei bancare a lui sir Robert Peel în 1844 şi 1845. 

Ceea ce trebuia dovedit era că preţul mărfurilor sau valoa
rea aurului depinde de cantitatea de aur aflată în circulaţie. 
Demonstraţia constă însă în a presupune ceea ce abia tre
buie să fie dovedit, şi anume că orice cantitate de metal nobil 
care serveşte ca bani, indiferent de raportul dintre această 
cantitate de metal şi valoarea lui intrinsecă, trebuie să devină 
mijloc de circulaţie, monedă şi deci semn al valorii pentru 
mărfurile care circulă, oricare ar fi suma totală a valorii aces
tor mărfuri. Cu alte cuvinte, demonstraţia constă în a face 
abstracţie de toate celelalte funcţii pe care le îndeplinesc 
banii, în afară de funcţia lor ca mijloc de circulaţie. Atunci 
cînd e strîns cu uşa, ca, de pildă, în polemica sa cu Bosan
quet, Ricardo, fiind în întregime dominat de fenomenul depre
cierii semnelor valorii datorită creşterii cantităţii lor, recurge 
la afirmaţii dogmatice *. 

Dacă Ricardo ar fi expus în mod abstract această teorie 
sub forma în care am făcut-o noi, fără a introduce relaţii con
crete şi momente întîmplătoare care abat atenţia de la miezul 
problemei, caracterul găunos al acestei teorii ar fi ieşit la 
iveală într-un mod cit se poate de pregnant. Dar el imprimă 
expunerii sale un aspect internaţional. Cu toate acestea, nu e 
greu de dovedit că amploarea aparentă a proporţiilor nu 
schimbă cîtuşi de puţin micimea ideilor fundamentale. 

Aşadar, prima teză glăsuia : cantitatea banilor metalici 
aflaţi în circulaţie e normală atunci cînd e determinată de 
suma valorilor mărfurilor care circulă, evaluată în valoarea 
ca metal a acestor bani. Pe scară internaţională, această teză 
poate fi formulată astfel : în condiţiile unei circulaţii normale, 
fiecare ţară posedă o masă de bani corespunzătoare auţiei 
şi producţiei sale. Banii circulă la valoarea lor reală, sau la  
o valoare corespunzătoare cheltuielilor lor de producţie ; 

• David Ricardo. „Reply to Mr. Bosnquet's practicai Observat1os 
etc. • ,  pag. 49. „Socot că este incontestabil faptul că preţurile mărfurilor 
se urcă sau scad proporţional cu creşterea sau micşorarea cantităţii de 
bani". 
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aceasta înseamnă că ei au aceeaşi valoare în toate ţările *. 
De aceea banii n-ar trebui să fie niciodată exportaţi sau im
portaţi dintr-o ţară într-alta **. ln felul acesta ar avea loc 
un echilibru între currencies (masele totale ale banilor aflaţi 
în circulaţie) din diferitele ţări. Nivelul normal al circulaţiei 
băneşti naţionale (currency) este exprimat acum ca echilibru 
intenaţional între currencies, şi prin aceasta nu ni se spune 
în fond nimic altceva decît că caracterul naţional nu schimbă 
cu nimic legea economică generală. Am ajuns acum la ace
laşi punct fatal ca şi înainte. In ce mod se produce zdruncina
rea nivelului normal1 adică în ce mod se produce tulburarea 
echilibrului internaţional între diferitele currencies, sau cum 
încetează banii să aibă una şi aceeaşi valoare în toate ţările, 
sau, în fine, cum încetează ei să aibă în fiecare ţară propria 
lor valoare ? Aşd cum înainte zdruncinarea nivelului normal 
se datora faptului că masa b anilor aflaţi în circulaţie creştea 
sau scădea, în timp ce suma valorilor mărfurilor rămînea ne
schimbată, sau faptului că cuantumul b anilor aflaţi în circu
laţie rămînea acelaşi în timp ce valorile de schimb ale măr
furilor creşteau sau scădeau, tot aşa acum nivelul intenaţio
nal, determinat de valoarea metalului însuşi, este zdruncinat 
datorită faptului că masa aurului care se află într-o ţară creşte 
în urma descoperirii unor noi mine pe teritoriul ei * ** sau 
pentu că suma valorilor de schimb ale mărfurilor care circulă
într-o ţară oarecare a crescut sau a scăzut. După cum înainte 
producţia metalelor nobile se restrîngea sau creştea în func
ţie de necesitatea de a restrînge sau de a extinde currency 
şi de a reduce sau urca în mod corespunzător preţurile măr
frilor, acum acelaşi efect este produs de exportul şi importul 
dintr-o ţară în alta. In ţara în care preţurile se vor urca şi în 
care, din cauza circulaţiei b ăneşti umflate, valoarea aurului 
va scădea sub valoarea lui ca metal, aurul se va deprecia în 
comparaţie cu celelalte ţări şi, în consecinţă,  preţurile măr
frilor, în comparaţie cu cele din alte ţări, se vor urca. De
aceea se va produce un export de aur şi un import de mărfri. 
In caz contrar, va avea loc un fenomen diametral opus. După 
cum înainte producţia de aur continua pînă cînd se restabilea· 
raportul just dintre valoarea metalului şi valorile mărfrilor, 

* David Ricardo. „The high price of bullion etc.•,  pag. 4 : „Banii vor 
avea aceeaşi valoare în toate ţările". In cartea a „Principles of politica� 
comy•, Ricardo a modificat această teză, dar nu într-un mod care să• 
aibă vreo importanţă aici. 

** Oo. cit., pag. 4. 
*** Op. cit., pag. 4. 
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aşa acum importul sau exportul de aur şi, o dată cu aceasta, 
urcarea sau scăderea preţurilor mărfurilor, vor continua pînă 
cînd va fi din nou restabilit echilibrul dintre currencies inter
naţionale. Aşa cum în primul caz producţia de aur creştea sau 
scădea numai pentru că aurul se afla sub sau peste valoarea 
lui, tot aşa acum deplasarea internaţională a aurului va avea 
loc tot numai din această cauză. Aşa cum în primul caz orice 
schimbare în producţia de aur influenţa cantitatea de metal 
aflată în circulaţie şi o dată cu aceasta preţurile, aşa acum 
acelaşi efect va fi produs de importul şi exportul internaţional 
de aur. De îndată ce valoarea relativă a aurului şi a mărfuri
lor, sau cantitatea normală a mijloacelor de circulaţie, ar fi 
restabilită, în primul caz ar înceta orice producţie de aur, iar 
în al doilea orice export sau import de aur, cu excepţia auru
lui necesar pentru înlocuirea monedelor uzate şi pentru ne
voile industriei producătoare de articole de lux. De aici re
zultă că 

„tentaţia de a exporta aur ca echivalent în schimbul unor mărfuri, 
sau o balanţă comercială nefavorabilă, poate avea loc exclusiv i: urma 
unei creşteri excesive a cantităţii mijloacelor de circulaţie" *, 

Numai deprecierea sau supraestimarea metalului în urma 
sporirii sau restrîngerii masei mijloacelor de circulaţie peste 
sau sub nivelul lor normal provoacă un import sau un ex
port de metal **. Tot de aici rezultă următoarele : deoarece 
în primul caz producţia de aur creşte sau scade, iar în cel 
de-al doilea aurul e importat sau exportat numai pentru că 
cantitatea lui se află peste sau sub nivelul ei normal şi el 
este evaluat peste sau sub valoarea lui ca metal, din care 
cauză şi pre'ţurile mărfurilor sînt prea urcate sau prea scă
zute, fiecare mişcare de acest fel acţionează ca n corectiv ***, 
deoarece prin sporirea sau împuţinarea b anilor aflaţi în cir
culaţie ea readuce preţurile la nivelul lor normal : în primul 
caz l. nivelul valorii aurului şi al mărfurilor, iar în al doilea 
caz la nivelul internaţional al diferitelor currencies. Cu alte 
cuvinte, banii circulă în diferite ţări numai în măsura în care 
circulă ca monedă în fiecare ţară. Banii sînt numai monedă, 
şi de aceea cantitatea de aur care se află într-o ţară trebuie 

* „0 balanţă comercială nefavorabilă nu ia naştere niciodată decît 
dintr-un surplus de mijloace de circulaţie" (Ricardo, „The high price of 
bullion etc.•, pag. 1 1 ,  12) .  

* *  „Exportul monedei e pricinuit d e  ieftinătatea ei, ş i  nu este efectul, 
ci cauza unui bilanţ nefavorabil• (op. cit., pag. 14). 

*** Op. cit., pag. 17. 
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să intre în circulaţie, şi, prin urmare, ca semn al propriei sale 
valori, el poate să se urce peste propria lui valoare sau să 
scadă sub nivelul ei. In felul acesta, pe calea ocolită a aces
tor peripeţii internaţionale, ne-am reîntors cu bine la dogma 
simplă care constituie punctul de plecare. 

Cîteva exemple ne vor arăta cum ajustează Ricardo cu tot 
dinadinsul fenomenele reale potrivit cu teoria sa abstractă. 
El afirmă, de exemplu, că în anii cu recoltă proastă, foarte 
frecvenţi în Anglia în perioada dintre 1 800 şi 1 820, se ex
portă aur nu pentru că e nevoie de cereale şi pentru că aurul 
reprezintă bani, adică un mijloc de cumpărare şi de plată 
întotdeauna eficace pe piaţa mondială, ci pentru că valoarea 
aurului a scăzut în raport cu celelalte mărfuri şi că de aceea 
în ţara cu recoltă proastă currency s-a depreciat în compa
raţie cu celelalte currencies naţionale. Tocmai pentru că re
colta proastă a micşorat masa mărfurilor aflate în circulaţie, 
cantitatea banilor aflaţi în circulaţie a depăşit nivelul nor
mal şi, ca urmare, preţurile tuturor mărfurilor s-au urcat *. In 
opoziţie cu această explicaţie paradoxală s-a demonstrat pe 
bază de statistici că, începînd din 1 793 şi pînă în zilele noas
tre, în anii u recoltă proastă, cantitatea de mijloace de cir
culaţie existentă în Anglia nu numai că nu era excesivă, ci 
era chiar insuficientă, şi de aceea se aflau şi trebuiau să se 
afle în circulaţie mai mulţi bani decît înainte * * .  

* Ricardo, op. cit., pag. 74, 75  : „In caz de recoltă proastă, Anglia 
ajunge în situaţia unei ţări care a fost privată de o parte a mărfurilor 
sale şi de aceea are nevoie de o cantitate mai mică de mijloace de circu
laţie. Mijloacele de circulaţie, care înainte corespundeau plăţilor, devin 
acum supraabundente şi relativ ieftinite proporţional u scăderea produc
ţiei. Exportarea acestei sume ar repune, aşadar, valoarea mijloacelor d
circulaţie în concordanţă cu valoarea mijloacelor de circulaţie din alte ţări" 
Confuzia pe care o face între bani şi marfă şi între bani şi monedă îm
bracă un aspect ridicol în următoarea teză a lui Ricardo : „Dacă s-ar pute: 
presupune că după o recoltă proastă, cînd Anglia are nevoie de un import 
de cereale neobişnuit de mare, o altă ţară posedă un surplus de cerale, 
dar nu are nevoie de nici o altă marfă, este incontestabil că acea ţară nu va 
exporta grîne în schimbul unor alte mărfuri : dar ea nu-şi va exporta 
grînele nici pe bani, deoarece banii sînt o marfă de care nici o naţiune 
n-are nevoie în mod absolut, ci numai în mod relativ".  Op. cit,, pag. 75. 
Intr-un poem al lui Puşkin, tatăl eroului nu poate înţelege că marfa este 
bani. Dar că banii sînt marfă este un lucru pe care ruşii I-au înţeles de 
mult, după cum rezultă nu numai din exportl de griu făcut în nglia in 
perioada 1838-1842, ci din întreaga istorie a comerţului lor. 

** Comp. Thomas Tooke. „History of prices" şi Jmes Wilson. „Capital 
currency and bankinq" .  (ln această din urmă carte st reeditate o seri. 
de articole apărute în 1844, 1845 şi 1847 la Londra în „Economist".) 
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In timpul blocadei continentale a lui Napoleon 38 şi a decre
telor de blocadă engleze 39, Ricardo susţinea de asemenea că 
englezii exportau pe continent aur în loc de marfă, pentru că 
banii lor se depreciaseră în comparaţie cu banii ţărilor conti
nentale, fapt datorită căruia preţurile mărfurilor lor erau re
lativ mai urcate, şi în felul acesta era mult mai avantajos să 
-exporţi aur decît mărfuri. După părerea sa, pe piaţa engleză 
mărfurile erau scumpe şi banii ieftini, pe cînd pe continent 
mărfurile erau ieftine şi banii scumpi. 

„E fapt cert - spune un autor englez - că, sub inluenţa sistemului 
ontinental din ltimii şase ani de război, preţurile fabricatelor nostre 
-şi ale produselor noastre coloniale erau dezastruos de scăzute. Preţurile 
-zahărului şi cafelei, de exemplu, exprimate în aur, erau pe continent de 
patru sau de cinci ori mai mari dcît preţurile aceloraşi mărfuri în Anglia, 
exprimate în bancLote. Era vremea cînd chimiştii francezi descoperiseră 
zahărul din sfeclă şi înlocuiseră cafeaua cu cicoarea, în timp ce fermierii 
!nglezi experimentau îngrăşarea boilor cu sirop şi melsă ; era vrema 
cînd Anglia pusese stăpînire pe insula Helgoland cu scopul de a cra 
aici un depozit de mărfuri pentru înlesnirea comerţului de contrabandă 
cu nordul Europei, iar fabricatale er1gleze mai căutate îşi făceau drm 
spre Germania prin Turcia„. Aproape tate mărfurile din lume se acmu
laseră în depozitele noastre de mărfuri şi zăceau acolo nmişcate, cu 
lxcepţia unei mici cantităţi care se vindea pe baza unei licenţe frnceze, 
pentru care negustorii din Hamburg şi din Amsterdam îi plăteau lui Na
poleon între 40 OOO şi 50 OOO 1. st. Ciudaţi negustori trebuie să i fost ei 
lacă plătau asemer:ea sume pentru autorizaţia de a aduce o partidă de 
mărfuri de pe o piaţă scumpă pe o piaţă ieftină I Ce altenativă avea 
negustorul ? Ori să cumpere pfundul de cafea cu 6 pence în bancnote şi 
să-l expedieze pe o piaţă unde putea fi vîndut imdiat cu 3 sau 4 şiliLgi 
în aur, ori să cumpere aur cu bancnote la preţul de 5 1. st. per uncie şi 
să-l trimită acolo unde el cota 3 I.st, 17 şilingi şi 101/z pence. E absurd 
deci să se spună că trimiterea aurului în locul cafelei reprezenta o ope
raţie comercială mai avantajoasă„. In nici o altă ţară din lume nu puteai 

.găsi atunci o antitate atît de mare de mărfuri dorite ca în Ariglia. Bona
parte urmărea mereu cu atenţie cataloagele de preţuri din Anglia. Atîa 
timp cit onstata că în Anglia aurul era scump şi cafeaua ieftină, l se 
arăta mulţumit de efectul sistemului său continental" *. 

Tocmai pe vremea cînd Ricardo formulase pentru prima 
oară teoria sa asupra banilor, iar comitetul lingourilor o fo
losise în raportul său parlamentar, s-a produs - în 1810  -
o scădere dezastruoasă a preţurilor tuturor mărfurilor en
glezeşti în comparaţie cu cele din 1 808 şi 1809, în timp ce 
-valoarea aurului a crescut comparativ. Produsele agricole 
constituiau o excepţie, deoarece importul lor din străinătate 
întîmpina dificultăţi, iar cantitatea disponibilă în ţară se re-

• James Deacon Hume. „Letters on the conlaws" .  Londra, 1834, pag. 
2-31. 
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dusese în urma unor recolte proaste *. Ricardo era atît de 
departe de a înţelege rolul metalelor nobile ca mijloc de plată 
internaţional, încît într-o cuvîntare rostită de el în faţa unei 
comisii a Camerei lorzilor ( 1819) a declarat : 

„Scurgerea aurului prin exportarea sa va înceta cu desăvîrşire atunci 
cînd vor fi reluate plăţile în numerar şi cînd circulaţia banilor va reveni 
la nivelul corespu.zător unei circulaţii metalice ".  

El a murit la timp, cu puţin înainte de izbucnirea crizei 
din 1825, care a dezminţit profeţia sa. Perioada în care Ri
cardo şi-a desfăşurat activitatea publicistică era în genere 
puţin potrivită pentru studierea funcţiei metalelor nobile ca 
bani universali. Inainte de introducerea sistemului continen
tal, balanţa comercială fusese aproape întotdeauna favorabilă 
Angliei, pe cînd în timpul acestui sistem tranzacţiile cu con
tinentul european erau prea neînsemnate pentru a influenţa 
cursul de schimb. Remiterile de bani erau mai cu seamă de 
natură politică, şi Ricardo, după cît se pare, nu a înţeles de 
loc rolul subsidiilor băneşti în exportul de aur din Anglia ** .  

Printre contemporanii lui Ricardo care au format şcoala 
adepţilor principiilor economiei sale politice, cel mai de 
seamă este James Mill. El a încercat să expună teoria banilor 
a lui Ricardo pe baza circulaţiei metalice simple, fără mo
mentele internaţionale, care complică problema şi sînt străine 
de subiect, în dosul cărora Ricardo ascundea inconsistenţa 
vederilor sale şi fără consideraţii polemice în legătură cu 
operaţiile Băncii Angliei. Tezele sale fundamentale sînt ur
mătoarele *** ·  

„Valoarea banilor este egulă c u  proporţia î n  care e i  s e  schimbă pe 
alte articole sau cu cantitatea de bani care se dă în schimbul ur.ei 
anumite cantităţi de alte obiecte. Acest raport e determinat de cantitatea 
totală de bani care se află într-o ţară. Ducă presupunem, pe de o parte, 
toate mărfurile unei ţări şi pe de altă parte, toţi banii ei, este evident 
că în schimbul care intervine între ambele părţi valoarea banilor, adică 
cantitatea de mărfuri pe care sînt schimbaţi aceşti bar.i, depinde în între
gime de propria lor cantitate. Exact aşa se petrec lucrurile şi în mişcarea 
reală. Masa totală a mărfurilor unei ţări se schimbă pe masa totală a 
banilor nu dintr-o dată, ci parte cu parte, şi adesea în părţi foarte mici, 
la epoci diferite în cursul anului. Aceeaşi piesă bănească care a servil 
astăzi la efectuarea unui schimb poate servi mîine la efectuarea unui alt 
schimb. O parte a b anilor este folosită pentru n număr mai mare de acte 

* Thomas Tooke. „History of prices etc.• Londra, 1848, pag. 1 10. 
** Comp. W. Blake. „Observations etc. • ,  citată mai sus. 

*** James Mii!. „Elements of politicil economy• .  In text citatele au 
fo;t traduse din franceză, după traducerea 1lui J. T. Parissot, Paris, 183. 

13 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 
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de schimb, o altă parte e folosită pentru uri număr foarte mic de ase
menea acte, iar o a treia p arte e acumulată şi nu serveşte la mc1 un 
fel de schimb. In cadrul acestor variaţii se stabilşte o medie, bazată pe 
numărul actelor de schimb a căror efectuare ar necesita folosirea fiecărei 
piese de aur, dacă fiecare dintre ele ar realiza acelaşi număr de acte d e  
schimb. S ă  fixăm î n  mod arbitrar acest număr mediu, d e  exemplu, ,1a 10. 
Dacă fiecare mIledă aflată într-o ţară a servit la 10 cumpărări, rezultatul 
este acelaşi ca şi cum cantitatea totală a monedelor s-ar fi înzecit şi 
fiecare dintre ele ar fi servit numai la o sirigură cumpărare. ln acest caz 
valoarea tuturor mărfurilor este egală cu de zece ori valoarea banilor etc. 
Dimpotrivă, dacă în loc ca fiecare monedă să servească într-un an la 
zece cumpărări, masa totală a banilor ar fi de zece ori mai mare şi fiecare 
monedă n-ar efctua decît n singur schimb, e Hmpede că orice majorare 
a acestei mase ar provoca o scădere proporţională a valorii fiecărei no
nede în parte. Deoarece s-a presupus că masa tuturor mărfurilor pe care 
pot fi schimbaţi banii rămîne aceeaşi, valoarea masei totale a banilor .u 
a devenit, după majorarea cantităţii for, mai mare decît a fost înainte. 
Dacă presupunem că ea a fost �porită cu o zecime, valoarea fiecărei părţi 
alicote din masa totală, de exemplu a unei uncii, trebuie să scadă cu > 
zecime. Oricare ar fi dci gradul de micşorare sau de sporire a masei 
totale a banilor atunci cînd ca.titatea celorlalte obiecte rămîne aceeaşi, 
valoarea masei totale şi a fiecăreia din părţile ei oomponente înregistrează 
o scădere sau o creştere invers proporţională. E limpede că această teză 
exprimă un adevăr absolut. Ori de cite ori valoarea banilor a înregistrat 
o urcare sau o scădere şi ori de cite ori cantitatea mărfurilor pe care ei 
puteau fi schimbaţi şi  viteza circulaţiei Jar au rămas aceleaşi, această 
schimbare trebuie să fi avut drept cauză o sporire sau o micşorare cores
punzătoare a cantităţii banilor, şi ea nu poate fi atribuită vreunei alte 
cauze. Dacă masa mărfurilor scade în timp ce cantitatea de barii rămîne 
aceeaşi, este acelaşi lucru ca şi cînd suma totală a banilor s-ar fi mărit, 
şi  viceversa. Schimbări asemănătoare se produc în urma fiecărei schimbari 
intervenite n viteza de circulaţie a banilor. Orice sporire a numărului de 
deplasări ale banilor produce acelaşi efect ca şi sporirea cantităţii lor 
totale ; o micşorare a numărului acestor deplasări produce nemijlocit n 
efect contrar. .. Dacă o parte din produsul anual nu i.tră de loc în pro
cesul schimbului, cum se întîplă, de pildă, cu partea pe care o cons..'llă 
producătorii înşişi, această parte nu intră în calcul. Deoarece nu este 
schimbată pe bani, din punctul de vedere al banilor această parte este 
ca şi inexistentă ... Atît timp cit sporirea şi micşorarea cantităţii de bani 
se poate produce în mod nestingherit, cantitatea totală a banilor aflaţi 
într-o ţară e reglată de valoarea metalelor nobile ... Dar aurul şi  argintul 
sînt mărfuri a căror valoare, ca şi a tuturor celorlalte mărfuri, e deter
minată de cheltuielile lor de producţie, de cantitatea de muncă cuprinsă 
în ele" *. 

Toată perspicacitatea lui Mill se reduce la o serie de 
presupuneri pe lcît de arbitrare pe atît de absurde. El vrea 
să demonstreze că preţurile mărfurilor sau valoarea banilor 
sînt determinate „de cantitatea totală a banilor existenţi în
tr-o ţară u .  Dacă se presupune că masa şi valoarea de schimb 
a mărfurilor aflate în circulaţie rămîn neschimbate, ca şi vi-

* Op. cit., pag. 12-136 şi  urm. 
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teza circulaţiei şi valoarea metalelor nobile, determinată de 
cheltuielile de producţie, şi dacă totodată se presupune că 
totuşi cantitatea banilor de metal aflaţi în circulaţie creşte 
sau se micşorează proporţional cu masa b anilor existenţi în 
ţară, devine într-adevăr „evident " că aici se presupune toc
mai ceea ce urma să fie demonstrat. Mill comite de altfel 
aceeaşi greşeală ca şi Hume, considerînd că în circulaţie se 
află valori de întrebuinţare şi nu mărfuri cu o valoare de 
schimb dată, şi de aceea teza sa este falsă chiar dacă admi
tem toate „presupunerile "  sale. Viteza de circulaţie, ca şi 
valoarea metalelor nobile şi cantitatea mărfurilor aflate în 
circulaţie, poate să rămînă neschimbată, şi  totuşi, o dată cu 
modificarea valorii de schimb a mărfurilor, circulaţia lor ar 
putea să necesite o cantitate de b ani cînd mai mare, cînd 
mai mică. Mill vede faptul că o parte din banii existenţi in 
ţară circulă, în timp ce partea cealaltă zace nemişcată. Cu 
ajutorul unui calcul mediu cit se poate de amuzant, el pre
supune că circulă toţi banii existenţi într-o ţară, deşi în rea
litate lucrurile par a se petrece altfel. Dacă presupunem că 
într-o ţară 10 OOO OOO de taleri de argint circulă de două ori 
în decursul unui an, înseamnă că, dacă fiecare taler ar efec
tua o singură cumpărare, ar putea să circule aici 20 OOO OOO. 
Şi dacă suma totală a argintului aflat în ţară sub orice formă 
reprezintă 100 OOO OOO de taleri, putem presupune că aceste 
100 OOO OOO ar putea să circule dacă fiecare monedă ar efec
tua o cumpărare la cinci ani. S-ar putea presupune de ase
menea că toţi banii din lume circulă la Hampstead 40, dar că 
fiecare parte a lor, în loc să efectueze, să zicem, trei depla
sări într-un an, efectuează o singură deplasare la 3 OOO OOO de 
ani. O presupunere este la fel de importantă ca şi cealaltă 
pentru determinarea raportului dintre suma preţurilor 1 ărfu
rilor şi cantitatea mijloacelor de circulaţie. Mill simte că pen
tru el este deosebit de important să pună mărfurile nemijlocit 
nu în faţa cantităţii de rani care se află în circulaţie, ci în 
faţa întregii rezerve de bani existente în ţară la un moment 
dat. El admite că masa totală a mărfurilor unei ţări nu se 
schimbă „dintr-o dată" pe masa totală a banilor, ci diferite 
p·ărţi ale masei de mărfuri se schimbă în diferite epoci ale 
anului pe diferite părţi ale masei de bani. Pentru a înlătura 
această discordanţă, el presupune că ea nu există. De altfel, 
întreaga idee că mărfurile şi banii îşi stau nemijlocit faţă în 
faţă şi se schimbă nemijlocit unele pe altele este dedusă din 
mişcarea cumpărărilor şi a vînzărilor simple, sau din funcţia 

1 3* 
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banilor ca mijloc de cumpărare. Dar, în mişcarea banilor ca 
mijloc de plată, această apariţie simultană a mărfii şi a bani
lor nu mai are loc. 

Crizele comerciale din secolul al XIX-lea, în special ma
rile crize din 1825 şi 1836, nu au determinat o nouă dezvol
tare a teoriei ricardiene a banilor, dar au dat loc la o nouă 
aplicare a acesteia din urmă. Acum nu mai era vorba de 
fenomene economice izolate, cum era la Hume deprecierea 
metalelor nobile în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea sau la 
Ricardo deprecierea banilor de hîrtie în cursul secolului al 
XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-le-a, ci de marile 
furtuni de pe piaţa mondială a căror dezlănţuire rezolvă con
tradicţia dintre toate elementele procesului de producţie bur
ghez ; originea acestor furtuni şi mijloacele de apărare îm
potriva lor erau căutate acum în sfera cea mai superficială 
şi mai abstractă a procesului, în sfera circulaţiei banilor. Ipo
teza teoretică propriu-zisă de la care porneşte această şcoală 
de descîntători ai furtunilor economice se rezumă în fond la 
dogma că Ricardo ar fi descoperit legile circulaţiei pur me
talice. Ceea ce le rămăsese lor de făcut era să încadreze în 
aceste legi circulaţia de credit sau circulaţia bancnotelor. 

Fenomenul cel mai general şi cel mai izbitor al crizelor 
comerciale este scăderea subită a preţurilor tuturor mărfuri
lor, care se produce după o destul de îndelungată perioadă 
de urcare generală a acestora. Scăderea generală a preţuri
lor mărfurilor poate fi exprimată ca o creştere a valorii rela
tive a banilor în comparaţie cu toate mărfurile, şi invers, 
urcarea generală a preţurilor - ca o scădere a valorii rela
tive a banilor. In ambele moduri de exprimare, fenomenul este 
enunţat, dar nu explicat. Indiferent dacă îmi propun să explic 
urcarea periodică generală a preţurilor, urmată de scăderea 
lor generală, sau dacă formulez aceeaşi problemă în sensul 
de a explica scăderea şi urcarea periodică a valorii relative 
a banilor în comparaţie cu mărfurile, această formulare dife
rită lasă problema la fel de neschimbată cum ar lăsa-o tra
ducerea ei din limba germană în limba englez·ă. De aceea 
teoria banilor a lui Ricardo a fost deosebit de binevenită, 
deoarece ea dă unei tautologii aparenţa unui raport cauzal. 
De unde provine scăderea periodică generală a preţurilor 
mărfurilor ? De la urcarea periodică a valorii relative a ba
nilor. Şi de unde provine, invers, urcarea periodică generală 
a preţurilor mărfurilor ? De la scăderea periodică a valorii 
relative a banilor. S-ar putea spune tot atît de bine că urca-
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rea şi scăderea periodică a preţurilor provine din urcarea 
şi din scăderea lor periodică. Insăşi formularea problemei 
implică premisa că valoarea imanentă a banilor, adică valoa
rea lor determinată de cheltuielile de producţie a metalelor 
nobile, rămîne neschimbată. Dacă această tautologie pretinde 
a fi mai mult decît o tautologie înseamnă că ea se bazează 
pe neînţelegerea celor mai elementare noţiuni. Dacă valoarea 
de schimb a lui A, măsurată prin B, scade, ştim că acest lucru 
poate proveni tot atît de bine din scăderea valorii lui A, ca şi 
din urcarea valorii lui B. Tot aşa, invers, dacă valoarea de 
schimb a lui .A, măsurată prin B, se urcă. O dată ,admisă 
transformarea tautologiei într-un raport cauzal, tot restul se 
deduce cu uşurinţă. Urcarea preţurilor mărfurilor se dato
reşte scăderii valorii banilor, iar scăderea valorii banilor, 
după cum aflăm de la Ricardo, se datoreşte sprasaturaţiei 
circulaţiei băneşti, adică faptului că masa banilor aflaţi în 
circulaţie depăşeşte nivelul determinat de propria lor valoare 
imanentă şi de valorile imanente ale mărfurilor. Tot aşa, in
vers, scăderea generală a preţurilor mărfurilor se datoreşte 
urcării valorii banilor peste valoarea lor imanentă ca urmare 
a faptului că circulă prea puţini bani. Rezultă, aşadar, că pre
ţurile se urcă şi scad periodic pentru că periodic se află în 
circulaţie prea mulţi sau prea puţini bani. Dacă se va dovedi 
însă că urcarea preţurilor a coincis cu o restrîngere a circu
laţiei băneşti, iar scăderea lor cu o creştere a circulaţiei bă
neşti, se va putea susţine totuşi că în urma unei scăderi sau 
creşteri oarecare a masei mărfurilor aflate în circulaţie, chiar 
dacă această scădere sau creştere nu poate fi dovedită prin 
statistici, cantitatea banilor aflaţi în circulaţie a crescut sau 
a scăzut, dacă nu în mod absolut, cel puţin în mod relativ. 
Am văzut mai sus că, după părerea lui Ricardo, aceste fluc
tuaţii generale ale preţurilor trebuie să aibă loc şi în cadrul 
unei circulaţii pur metalice, dar că ele se echilibrează dato
rită alternării lor, aşa că, de exemplu, o circulaţie bănească 
insuficientă provoacă scăderea preţurilor mărfurilor, această 
scădere a preţurilor mărfurilor provoacă un export de mărfuri, 
acest export atrage după sine un aflux de bani în ţară, care 
la rîndul lui provoacă urcarea preţurilor mărfurilor. Lucrurile 
se petrec invers în cazul unei circulaţii băneşti suprasaturate, 
cînd se importă mărfuri şi se exportă bani. Deşi aceste fluc
tuaţii generale ale preţurilor decurg din însăşi natura circula
ţiei metalice aşa cum o înţelegea Ricardo, forma lor violentă 
şi furtunoasă - forma de crize - este inerentă perioadelor 
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cu credit dezvoltat ; de aceea devine cît se poate de limpede 
că emisiunea bancnotelor nu se reglează exact după legile 
circulaţiei metalice. Circulaţia metalică îşi găseşte remediul 
în importul şi exportul de metale nobile, care intră de îndată. 
în circulaţie ca monede, şi astfel, prin fluxul sau refluxul lor, 
fac ca preţurile mărfurilor să scadă sau să urce. Un efect ase
mănător trebuie să producă acum băncile în mod artificial 
asupra preţurilor mărfurilor, imitînd legile circulaţiei meta
lice. Dacă există un aflux de aur din străinătate, aceasta de
notă că în circulaţie se află prea puţini bani, că valoarea 
banilor e prea ridicată, iar preţurile mărfurilor prea scăzute ; 
prin urmare, trebuie pusă în circulaţie o cantitate de bancnote 
proporţională cu cantitatea aurului nou importat. Şi, invers, 
ele trebuie să fie retrase din circulaţie proporţional cu can
titatea de aur care se scurge din ţară. Cu alte cuvinte, emi
siunea bancnotelor trebuie să fie reglată în funcţie de im
portul şi de exportul de metale nobile sau de cursul de. 
schimb. Premisa falsă a lui Ricardo că aurul nu ar fi decît 
monedă şi că, în consecinţă, întreaga cantitate de aur ce se. 
importă măreşte cantitatea banilor aflaţi în circulaţie, făcînd 
astfel ca preţurile să se urce, şi că întreaga cantitate de aur 
ce se exportă micşorează cantitatea monedei, făcînd astfel 
ca preţurile să scadă, această premisă teoretică devine aici o 
experienţă practică, în sensul că se recomandă să se pună în 
circulaţie atîtea monede cît aur există efectiv în momentul 
respectiv. Lordul Overstone (bancherul Jones Loyd) , colone
lul Torrens, Norman, Clay, Arbuthnot şi mulţi alţi autori, 
cunoscuţi în Anglia sub denumirea de şcoala „currency prin
ciple" ,  nu numai că au propovăduit această doctrină, dar prin 
intermediul legilor bancare din 1844 şi 1845 ale lui sir Robert 
Peel au făcut din ea baza legislaţiei bancare în vigoare în 
Anglia şi în Scoţia. Eşecul ruşinos suferit de această doctrină, 
atît pe plan teoretic cît şi pe plan practic, în urm. experien
ţelor întreprinse pe cea mai largă scară naţională, poate fi 
expus abia în cadrul teoriei creditului *. De pe acum însă 

* Cîteva luni înainte de izbucnirea crizei comerciale generale din 
1357, o comisie a Camerei comunelor a întreprins o anchetă asupra urmă
rilor legilor bar.care din 1 844 şi 1 845. In depoziţia f.cută în faţa acestei 
comisii, lordul Overstone, părintle teoretic al acestor legi, a rostit urmă
toarea tiradă : „Datorită respctării riguroase şi prompte a principiilor 
legii din 1 844, totul a decurs în regulă şi fără dificultăţi ; sistemul bănes
este ferm şi de nezdruncinat, prosperitatea ţării e de netăgăduit, încre
derea generală în înţelepciunea legii din 1844 creşte zi de zi. Dacă comi
sia mai doreşte şi alte dovezi practice că la baza acestei legi sta: 
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este clar că teoria lui Ricardo, care izolează banii sub forma 
lor fluidă de mijloc de circulaţie, termină prin a atribui aflu
xului şi refluxului de metale nobile o influenţă atît de abso
lută asupra economiei burgheze, cum n-a visat-o niciodată 
superstiţiosul sistem monetar. In felul acesta, Ricardo, care 
proclamase banii de hîrtie drept forma cea mai desăvîrşită a 
banilor, a devenit profetul bullioniştilor. 

După ce teoria lui Hume, sau contrariul abstract al siste
mului monetar, a fost astfel dezvoltată pînă la ultimele ei 
consecinţe, interpretarea concretă pe care Steuart a dat-o 
banilor a fost în sfîrşit reintegrată în drepturile ei de Tho
mas Tooke *, Tooke nu-şi deduce principiile dintr-o teorie 
sau alta, ci din analiza conştiincioasă a istoriei preţurilor 
mărfurilor ldin 1793 pînă în 1856. In prima ediţie a lucrării 
sale „Istoria preţurilor" ,  apărută în 1823, Tooke se mai află 
încă în întregime sub influenţa teoriei lui Ricardo şi se stră
duieşte în zadar să împace faptele cu această teorie. Pamfle
tul său „Despre bani " ,  care a apărut după criza din 1825, poate 
fi considerat ca prima expunere consecventă a ideilor pe care 
Overstone le-a pus în aplicare mai tîrziu. Dar cercetările ul
terioare în domeniul istoriei preţurilor l-au făcut pe Tooke 
să înţeleagă că legătura directă dintre preţuri şi cantitatea 
mijloacelor de circulaţie, legătură care era presupusă în teoria 
arătată, e o fantezie pură, că creşterea şi restrîngerea mijloa
celor de circulaţie, dacă valoarea metalelor nobile rămîne 
aceeaşi, constituie întotdeauna efectul şi niciodată cauza fluc
tuaţiei preţurilor, că circulaţia banilor în genere nu e decît o 
mişcare secundară şi că în procesul de producţie real banii 
mai capătă şi cu totul alte determinări de formă decît pe aceea 
de mijloc de circulaţie. Cercetările amănunţite ale lui Tooke, 
ca şi cercetările cu aceeaşi orientare ale lui Wilson şi Fullar
ton, ţin de alt domeniu şi nu de sfera circulaţiei metalice 

principii sănătoase şi că aplicarea ei are urmări biriefăcătoare, singurul 
răspuns real şi suficient este acesta : priviţi în j urul vostru ; observaţi 
situaţia actuală a comerţului din ţara noastră ; observaţi mulţumirea care 
domneşte în popor, bogăţia şi prosperitatea tuturor claselor societăţii ; 
după ce va fi făcut toate acestea, comisia va fi în măsură să decidă 
dacă trebuie să pună capăt aplicării unei legi sub regimul căreia au fost 
obţinute asemenea succese" .  Astfel îşi trîmbiţa Overstone la 14 iuJie 157 
victoria, iar la 12 noiembrie acelaşi an guvernul a fost nevoit să sus
p&1de pe propria sa răspundere aplicarea miraculoasei legi din 1844. 

* Lucrarea lui Steuart îi  era cmplet necunoscută lui Tooke, după 
cm se vede din a sa „History of prices from 183-1847", Londra, 
1848, în care el expune istoria teorihlor asupra banilor. 
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simple, şi de aceea nu pot i examinate aici *. Toti aceşti au
tori consideră banii nu într-un mod unilateral, ci în diferitele 
lor momente, dar sub aspect pur material, în afara oricărei 
legături vii a acestor momente atît între ele cît şi cu sistemul 
general al categoriilor economice. De aceea, în lucrările lor, 
banii, spre deosebire de mijlocul de circulaţie, sînt în mod 
greşit confundaţi cu capitalul sau chiar cu marfa, deşi, pe de 
altă parte, ei sînt uneori nevoiţi să recunoască că banii se 
deosebesc de capital şi de marfă ** . De pildă, dacă se trimite 
în străinătate aur, în fond se trimite în străinătate capi tal, dar 
acelaşi lucru se întîmplă şi dacă se exportă fier, bumbac, ce
reale, pe scurt orice marfă. Şi unul şi celelalte sînt capital 
şi, ca atare, se deosebesc între ele nu în calitate de capital, 
ci în calitate de bani şi de marfă. Rolul aurului ca mijloc de 
schimb internaţional nu rezultă, aşadar, din determinarea de 
formă care îi este proprie în calitate de capital, ci din funcţia 
lui specifică ca bani. De asemenea, atunci cînd aurul sau, în 
locul lui, bancnotele funcţionează ca mijloc de plată în co
merţul intern, ele sînt în acelaşi timp capital. Dar capitalul 
sub formă de mărfuri nu le-ar putea lua locul, după cum arată 
cît se poate de grăitor, de pildă, crizele. Vedem, aşadar, iarăşi 
că deosebirea dintre aur ca bani, pe de o parte, şi marfa, pe 
de altă parte, - şi nu existenţa lui în calitate de capital -
îl face să devină mijloc de plată. Chiar şi atunci cînd capita-

* Lucrarea cea mai de seamă a lui Tooke, în afară de „History of 
prices", editată în şase volume de colaboratorul sau Newmarch, este 
11An inquiry into the currency principie, the connexion of currency 
with prices etc. • ,  2 edition, Londra, 1844. Lucrarea lui Wilson am citat-o 
deja. Mai rămîne, în fine, să menţionăm lucrarea : John Fullarton. „On 
the regulation of currncies " ,  2 edition, Londra, 1845. 

** „Trebuie să facem o distincţie între aur ca marfă, adică capital. 
şi bani ca mijloc de circulaţie" (Tooke. „An inquiry into the currency 
principie etc.", pag. 10). „Se poate considera că, la sosirea lor, aurul ş; 
argintul vor acoperi aproape în întregime suma cerută„. Aurul şi argin
tul posedă un avantaj imens faţă de toate celelalte ategorii de 
mărfuri„. datorită faptului că ele servesc peste tot ca bani„. De obicei 
contractele prevăd plata datoriilor din străinătate sau din ţară nu î. 
ceai, cafea, zahăr sau indigo, ci în monede ; de aceea remiterea bariilor 
fie în moneda stabilită prin contract, fie în lingouri, care pot fi repede 
transformate în moneda respectivă la monetăria sau pe piaţa ţării în 
care sînt trimise, reprezintă întotdeauna pentru trimiţător mijlocul de 
plată cel mai sigur, mai rapid şi  mai precis, care nu-l expur,e riscului 
de a avea neplaceri în urma unei eventuale lipse de cerere sau fluc
tuaţii de preţuri" (Fullarton, op. cit., pag. 132, 133) . „Orice alt articol 
(în afară de aur şi de argint) poate să nu corespundă, cantitativ sau 
calitativ, cererii obişnuite din ţara în care e trimis" (Tooke. „D 
inquiry etc."). 
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Iul este exportat direct în calitate de capital, de pildă atunci 
cînd o anumită sumă de valoare este împrumutată cu do
bîndă străinătăţii, depinde de conjunctură dacă acest capital 
va fi exportat sub formă de mărfuri sau sub formă de aur ; 
şi dacă este exportat sub formă de aur, aceasta se datoreşte 
tocmai determinării specifice de formă pe care o au metalele 
nobile ca bani, în opoziţie cu marfa. In general, aceşti autori 
nu privesc banii mai întîi sub forma lor abstractă, aşa cum se 
dezvoltă ei în sfera circulaţiei simple a mărfurilor şi cum 
izvorăsc din relaţiile care au loc chiar între mărfurile aflate 
în mişcare. De aceea autorii aceştia oscilează mereu între de
terminările de formă abstracte pe care le posedă banii în opo
ziţie cu marfa şi acele determinări de formă ale banilor sub 
care se ascund relaţii mai concrete, cum ar fi capitalul, reve
nue * şi altele . de acest fel **. 

* - venitul. - Nota trad. 
** Transformarea banilor îi' capital va fi examinată de noi m capi

tolul al Iii-lea, care tratează despre capital şi care constituie sfîrşitul 
acstei prime secţiuni. 
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[Problema unificării Italiei] 

Ca şi băiatul din poveste care sperie pe oamenii din sat 
minţindu-i c-a venit lupul 41, italienii au repetat atît de des 
că 1 1în Italia agitaţia a ajuns la apogeu şi că. ţara se află în 
pragul revoluţiei " ,  iar capetele încoronate ale Europei au fle
cărit atît de mult despre „rezolvarea problemei italiene " ,  în
cît n-ar fi de mirare dacă atunci cînd va veni într-adevăr 
lupul nu va fi observat şi dacă o revoluţie reală şi un război 
european general vor izbucni şi ne vor lua pe nepregătite ! 
Europa anului 1859 are un aspect foarte belicos, şi dacă ati
tudinea ostilă a Franţei şi Piemontului faţă de Austria şi pre
gătirile lor evidente de război împotriva acesteia nu vor avea 
nici un fel de urmări, nu este exclus ca ura nepotolită a ita
lienilor împotriva asupritorilor lor, îmbinată cu suferinţele 
lor tot mai mari, să se soldeze cu o revoluţie generală. Ne 
mărginim să spunem : nu este exclus, căci , dacă o speranţă 
mult timp nerealizată îndurerează oamenii, o profeţie neîm
plinită îi face să devină sceptici. Dar, dacă e să dăm crezare 
ştirilor apărute în ziarele engleze, italiene şi franceze, starea 
morală a Neapolului este un fac simile * al structurii sale fi
zice, şi un torent de lavă revoluţionară n-ar stîrni mai multă 
mirare decît o nouă erupţie a bătrînului Vezuviu. Corespon
denţii din Statul Papal scriu cu lux de amănunte despre abu
zurile tot mai mari săvîrşite de guvernul clerical şi despre 
credinţa adînc înrădăcinată a populaţiei din Roma că este cu 
neputinţă să se obţină o reformă sau o îmbunătăţire a situa
ţiei, că singura soluţie este răsturnarea definitivă a guver
nului, că la această soluţie s-ar fi ajuns de mult dacă n-ar fi 
fost prezenţa trupelor elveţiene, franceze şi austriece 42 şi că, 
în pofida acestor obstacole materiale, s-ar putea ca o aseme
nea încercare să fie făcută în orice zi şi la orice oră. 

• - copie exactă. - Nota trad. 
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Ştirile din Veneţia şi Lombardia sînt mai precise şi ne 
evocă foarte viu simptomele care s-au observat în aceste pro
vincii la sfîrşitul anului 1847 şi începutul anului 1848 43• Ni
meni nu cumpără tutun şi produse industriale austriece, de 
asemenea la tot pasul dai de apeluri în care se cere popu
laţiei să nu frecventeze localurile de distracţii. Manifestările 
deliberate de ură faţă de arhiduce * şi faţă de toţi funcţio
narii austrieci merg pînă acolo, încît prinţul Alfonso Parcia, 
un aristocrat italian devotat casei de Habsburg, întîlnind-o pe 
ducesă **, n-a avut curajul să-şi scoată pălăria în faţa ei în 
plină stradă ; pedeapsa dată prinţului pentru această compor
tare - un ordin al arhiducelui prin care i se cerea să pără
sească imediat oraşul Milano - împinge clasa lui să se ală
ture strigătului general : fuori i Tedeschi ! * ** .  Dacă la aceste 
manifestări tacite ale sentimentelor poporului adăugăm cioro
văielile zilnice dintre populaţie şi soldăţime, provocate întot
deauna de cea dintîi, precum şi tulburările studenţeşti din 
Pavia, urmate de încpiderea universităţii, avem în faţa noas
tră repetarea prologului celor cinci zile milaneze din 1848 4t .  

Dar, deşi sîntem încredinţaţi că Italia nu poate rămîne ve;;
nic în această situaţie, căci toate au un sfîrşit, deşi ştim că în 
întreaga peninsulă se duce o muncă de organizare activă, to
tuşi nu sîntem în măsură să spunem dacă aceste manifestări 
reprezintă exclusiv expresia spontană a voinţei poporului sau 
dacă sînt stimulate de agenţii lui Ludovic-Napoleon şi ai alia
tului său, contele Cavour. Dacă judecăm după aparenţe, Pie
montul, cu sprijinul Franţei şi, poate, chiar al Rusiei, plănu
ieşte pentru la primăvară un atac împotriva Austriei. Jude
cind după primirea făcută ambasadorului Austriei la Paris, se 
pare că împăratul nu are intenţii prietenoase faţă de guvernul 
reprezentat de d-l Hibner 45 ; de asemenea, judecind după 
faptul că forţe atît de puternice sînt concentrate în Algeria 
este normal să presupunem că ostilităţile împotriva Austriei 
vor începe printr-un atac împotriva provinciilor ei italiene ; 
pregătirile de război ale Piemontului, declaraţiile care apar 
zilnic în coloanele presei oficiale şi semioficiale din Piemont 
şi care sînt aproape nişte declaraţii de război împotriva Aus
triei ne fac să presupunem că regele va folosi primul pretext 
pentru a trece rîul Ticino. De altfel, din surse neoficiale 
demne de încredere se confirmă zvonul că Garibaldi 46, eroul 

• - Ferdinand Maximilian Joseph. - Nota red. 
** - Chafotte. - Nota red. 

*** - afară cu nemţii ! - Nota trad. 
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de la Roma şi Montevideo, a fost chemat la Torino. Cavour a 
avut o convorbire cu Garibaldi, l-a informat că există per
spectiva unui război într-un viitor apropiat şi şi-a exprimat 
părerea că ar fi bine să recruteze şi să organizeze detaşa
mente de voluntari. Austria, una dintre principalele părţi in
teresate, dovedeşte limpede că dă crezare acestor zvonuri. In 
afară de cei 1 20 OOO de oameni concentraţi în provinciile ei 
italiene, Austria caută să-şi întărească forţele prin orice mij
loace posibile ; nu de mult a mai trimis 30 OOO de oameni ca 
întăriri. Fortificaţiile pentru apărarea Veneţiei, Triestului etc. 
sînt extinse şi consolidate ; în toate celelalte provincii, pro
prietarilor funciari şi tuturor persoanelor care au cai li se cere 
să-i predea, deoarece cavaleria şi pionierii au nevoie de cai 
de călărie. Pe de o parte, Austria nu precupeţeşte nici un 
efort pentru a pregăti rezistenţa într-un „mod austriac pru
dent" ,  iar pe de altă parte ia toate măsurile pentru eventua
litatea unei înfrîngeri. Din partea Prusiei, acest Piemont al 
Germaniei, ale cărui interese sînt diametral opuse interese
lor ei, Austria se poate aştepta în cel mai bun caz la neutra
litate. Misiunea baronului Seebach, ambasadorul Austriei la 
Petersburg, de a obţine promisiunea unui ajutor în cazul că 
Austria ar fi atacată se pare că a eşuat. In multe probleme, 
printre care problema Mării Mediterane, unde şi ţarul * şi-a 
aruncat ancora 47, nu ocupă nicidecum ultimul loc, planurile 
acestuia coincid în prea mare măsură cu cele ale fostului său 
inamic şi actualmente aliatul său credincios de la Paris, ca 
să-şi poată permite să apere „recunoscătoarea" Austrie 48• 
Binecunoscuta simpatie cu care poporul englez priveşte ura 
italienilor împotriva giogo tedesco ** ne dau motive serioase 
să ne îndoim că vreun guvern britanic ar avea curajul să spri
jine Austria, oricît de mult ar dori el acest lucru. In afară de 
aceasta, Austria, ca mulţi alţii, are bănuieli serioase că pre
tendentul la rolul de „răzbunător al înfrîngerii de la Water
loo" nu a renunţat nicidecum la dorinţa lui de a umili „perfi
dul Albion" 49, că, fără a risca să-l atace pe duşman în pro
priul său bîrlog, el nu va ezita să-l provoace în Orient, ata
cînd împreună cu Rusia Imperiul turcesc (în pofida jurăminte
lor sale de a respecta inviolabilitatea acestui imperiu) ; în 
felul acesta, el ar sili jumătate din forţele britanice la acţiuni 
militare în Orient, iar cealaltă jumătate ar ţine-o, folosind 
Cherbourgul, într-o inactivitate forţată, în vederea apărării 

* - Alexandru l II-lea. - Nota red. 
** - jugului german. - Nota trad, 
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coastelor britanice. De aceea Austria are sentimentul neplă
cut că, în cazul dezlănţuirii unui război, ea nu se poate bizui 
decît pe propriile ei forţe. Totodată merită să relevăm unul 
din numeroasele ei mijloace de a reduce la minimum pierde
rile în caz de înfrîngere, mijloc care caracterizează ingenio
zitatea ei insolentă. Cazărmile, palatele, arsenalele şi alte 
clădiri oficiale din Lombardia veneţiană, pentru a căror con
struire şi întreţinere italienii au fost împovăraţi cu impozite 
exorbitante, sînt considerate totuşi proprietate a imperiului. 
In momentul de faţă, guvernul obligă diferitele municipii să 
cumpere toate aceste clădiri la preţuri fabuloase sub motiv 
că pe viitor intenţionează să le închirieze, şi nu să fie pro
prietarul lor. Că municipiile vor vedea vreodată un ban din 
această chirie, chiar dacă Austria îşi va păstra puterea, este, 
în cel mai bun caz, îndoielnic ; dar, dacă va fi alungată din 
toate teritoriile ei italiene sau din unele din ele, ea se va pu
tea felicita pentru planurile ei viclene de a transforma o 
parte considerabilă din bogăţiile ei pierdute în bani gheaţă, 
care sînt mai uşor de transportat. In afară de aceasta, se spune 
că Austria se străduieşte din răsputeri să-l convingă pe papă, 
pe regele Neapolului, pe ducii Toscanei, Parmei şi Modenei 
să se împotrivească tot atît de hotărît ca şi ea tuturor încer
cărilor poporului sau ale capetelor încoronate de a schimba 
starea de lucruri din Italia. Dar nimeni nu-şi dă mai bine 
seama decît Austria însăşi în ce măsură eforturile acestor 
j alnice unelte de a se opune valului răscoalei populare sau 
intervenţiei străine sînt sortite eşecului. 

Şi deşi fiecare italian cinstit doreşte din toată inima un 
război împotriva Austriei, totuşi sîntem siguri că marea ma
joritate a poporului italian consideră că, în ceea ce priveşte 
perspectivele sale, un război început de Franţa şi Piemont ar 
avea rezultate cel puţin îndoielnice. Deşi nimeni nu crede 
sincer că ucigaşul Romei poate fi transformat, sub influenţa 
unui sentiment uman, în salvatorul Lombardiei, totuşi o mică 
clică priveşte cu ochi buni planurile lui Ludovic-Napoleon de 
a-l instala pe Murat pe tronul Neapolului, declară că are în
credere în intenţia lui de a-l înlătura pe papă din Italia sau 
de a-i limita puterea la oraşul Roma şi la Campagna romană 

şi de a ajuta Piemontul să alipească la teritoriul său întreaga 
Italie de nord. Apoi mai există o grupare, nu prea numeroasă, 
dar cinstită, care îşi închipuie că gîndul la o coroană italiană 
îl ademeneşte probabil pe Victor Emanuel tot aşa cum l-a 
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ademenit şi pe tatăl său * ; această grupare este convinsă că 
el aşteaptă cu nerăbdare momentul oportun pentru a-şi scoate 
sabia din teacă în vederea atingerii acestui ţel, şi că regele 
va recurge la ajutorul Franţei sau la orice alt ajutor cu un 
singur scop - de a obţine comoara mult visată. Un grup mult 
mai numeros, cu adepţi în toate provinciile asuprite din Ita
lia, în special în Lombardia şi printre emigranţii din Lombar
dia, care nu are prea mare încredere în regele Piemontului 
sau în monarhia piemonteză, spune totuşi : „Oricare ar fi sco
purile lui, Piemontul are o armată de 1 00 OOO de oameni, o 
flotă, arsenale şi un tezaur ; el trebuie să provoace Austria, 
şi noi îl vom urma pe cîmpul de luptă ; dacă va fi credincios 
cauzei, îşi va primi răsplata ; dacă însă nu justifică încrede
rea arătată, poporul va găsi în el destulă forţă pentru a con
tinua lupta o dată începută şi a o duce la victorieu .  

Dimpotrivă, partidul naţional italian consideră că a începe 
războiul pentru independenţa Italiei sub auspiciile Franţei şi 
Piemontului ar însemna o calamitate naţională. Pentru el pro
blema nu este - aşa cum deseori se presupune în mod gre
şit - dacă Italia eliberată de sub stăpînirea străină se va 
unifica sub o formă de guvernămînt republicană sau monar
hică, ci că, prin mijloacele propuse, Italia nu va fi cucerită 
pentru italieni şi, în cel mai bun caz, se va înlocui doar un jug 
străin cu un altul nu mai puţin apăsător. Adepţii acestui partid 
socot că eroul de la 2 decembrie 50 nu va începe un război 
decît împins de nerăbdarea crescîndă a armatei sale şi de ati-

"tudinea ameninţătoare a poporului francez ; că, fiind silit să 
recurgă la război, el va alege Italia ca teatru de acţiuni mili
tare pentru a realiza planul unchiului său * *  - de a transforma 
Marea Mediterană într-un „lac francez" -, lucru pe care l-ar 
realiza prin instalarea lui Murat pe tronul Neapolului ; că, 
dictînd condiţii Austriei, el caută să desăvîrşească revanşa 
începută în Crimeea pentru tratatele din 1815, cînd Austria 
a fost una din părţile care au dictat Franţei condiţii extrem 
de umilitoare pentru familia Bonaparte. Acest partid consi
deră Piemontul o simplă unealtă în mîinile Franţei şi este 
convms că Napoleon al Iii-lea, după ce-şi va atinge scopu
rile sale, nu va risca să ajute Italia la cucerirea libertăţii pe 
care el o refuză Franţei, ::i va încheia o pace cu Austria şi 
va înăbuşi toate eforturile italienilor de a continua războiul. 
Dacă Austria îşi va menţine în general poziţiile, Piemontul 

* - Carol Albert. - Nota red, 
o - Napoleon I. - Nota red. 



va trebui să se mulţumească cu alipirea la teritoriul lui actual 
a ducatelor de Parma şi Modena ; dar dacă Austria va ieşi 
învingătoare în această luptă, atunci se va încheia pacea pe 
Adige, şi întreaga regiune a Veneţiei, precum şi  o parte din 
Lombardia vor rămîne în mîinile odioşilor austrieci. In ceea 
ce priveşte această pace de pe Adige, afirmă adepţii parti
dului naţional, Piemontul şi Franţa au şi ajuns la o înţelegere 
tacită. Deşi ei cred în triumful naţiunii în cazul unui război 
naţional împotriva Austriei, totuşi ei susţin că, dacă inspira
torul acestui război va fi Napoleon, iar dictator regele Sardi
niei, italienii nu vor putea face nici un pas împotriva condu
cătorilor recunoscuţi de ei înşişi, nu vor putea preîntîmpina 
în nici un fel tertipurile diplomaţiei, capitulările, tratatele şi  
toate acestea vor avea drept rezultat noi lanţuri pe grumajii 
lor ; ei invocă atitudinea pe care a avut-o Piemontul faţă de 
Veneţia şi Milano în 1848, şi la Novara în 1849 51 şi îi în
deamnă pe compatrioţii lor să tragă învăţăminte din trista 
experienfă a încrederii lor fatale în monarhi. Toate eforturile 
partidului naţional sînt îndreptate spre a desăvîrşi organiza
rea peninsulei, spre a convinge poporul să se unească în 
vederea unui ultim efort suprem şi să nu pornească lupta pînă 
ce nu se va simţi destul de puternic pentru a începe marea 
revoluţie naţională, care, răsturnîndu-1 pe papă, pe regele 
Bombă * şi compania, va face posibilă folosirea armatelor, a 
flotelor şi a materialului de război ale provinciilor respective 
pentru distrugerea duşmanului din afară. Adepţii ace;tui 
partid, care consideră armata şi poporul din Piemont luptă
tori înflăcăraţi pentru libertatea Italiei, sînt încredinţaţi că 
regele Piemontului, dacă va dori, va avea posibilitatea să 
ajute Italia în lupta ei pentru cucerirea libertăţii şi a inde
pendenţei ; dacă însă se va situa de partea reacţiunii, ei ştiu 
că armata şi poporul vor lupta pentru interesele naţiunii. 
Dacă regele se va dovedi demn de încrederea pe care i-o 
acordă partizanii lui, italienii nu vor întîrzia să-şi arate recu
noştinţa în forma cea mai concretă. In orice caz, naţiunea va 
avea posibilitatea să-şi hotărască propria sa soartă. Şi cum 
partidul naţional presimte că o revoluţie victorioasă în Italia 
va servi drept semnal pentru dezlănţuirea luptei generale a 
naţiunilor asuprite în scopul eliberării lor de asupritori, el nu 
se teme de o intervenţie din partea Franţei, deoarece N apo
leon al Iii-lea va avea prea multă bătaie de cap în ţara sa ca 

* - Pius al IX-iea, Ferdinand al II-iea. - Nota red. 
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să se mai amestece în treburile altor naţiuni, fie chiar şi pen
tru realizarea planurilor lui ambiţioase. A chi tocea-tocea * 1 
- cum spun italienii. Nu ne încumetăm să prezicem cine vor 
apărea primii pe cîmpul de luptă - revoluţionarii sau arma
tele regulate. Dar pare-se că se poate spune cu toată sigu
ranta că un război, indiferent în ce parte a Europei ar începe, 
nu se va termina acolo unde a izbucnit ; şi dacă, într-adevăr, 
acest război este inevitabil, dorinţa noastră sinceră, pornită 
din inimă, este ca el să aducă rezolvarea justă şi deplină a 
problemei Italiei, precum şi a diferitor altor probleme, căci 
aîta timp cit acestea nu vor fi rezolvate, ele vor continua să 
tulbure din timp în timp pacea Europei şi vor constitui deci 
o piedică în calea progresului şi a prosperităţii întregii lumi 
civilizate. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 5 iar,uarie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 541 din 24 ianuarie 1859 

„ - Cine va începe ? - Nota trad. 
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Perspective de război în Europa 52 

Paris, 1 1  ianuarie 1859 

Răspunsul dat de împăratul Austriei neobişnuitei felicitări 
de Anul nou primite de la Paris din partea „nepotului olandez 
al bătăliei de la Austerlitz" 53 şi discursul rostit de virtuosul 
Emanuel cu prilejul deschiderii parlamentului Sardiniei n-au 
contribuit nicidecum la risipirea îngrijorării de care este cu
prinsă Europa în faţa eventualităţii unui război. In toate cen
trele pieţei de bani, barometrul arată „furtună" .  Regele Nea
polului a devenit dintr-o dată generos şi manifestă o atitudine 
ostilă Rusiei : a pus în libertate loturi întregi de deţinuţi poli
tici, l-a expulzat pe Poerio şi pe partizanii lui şi a refuzat 
Rusiei o bază de cărbuni în Adriatica ; certurile cu Tedeschi * 
şi campania împotriva consumatorilor de ţigări austriece au 
continuat la Milano, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Parma 
şi Modena, iar la Pavia au fost suspendate din ordinul guver
nului cursurile universitare ; Garibaldi a fost chemat la To
rino şi însărcinat să reorganizeze corpul de voluntari ; la 
Torino se formează un nou corp de vînători, aproximativ 
1 5  OOO de oameni ; iar la Casale, construirea de fortificaţii 
continuă într-un ritm accelerat. O armată austriacă cu un 
efectiv de aproximativ 30 OOO de oameni, un întreg corps 
d'armee ** (corpul 3) , în momentul de faţă a şi intrat, proba
bil, în regatul lombardo-veneţian, iar contele Gyulay, un ge
neral din şcoala lui Radetzky şi un om cu instinctele unui 
Haynau, a şi ajuns la Milano pentru a lua frînele puterii din 
mîinile blîndului, bine intenţionatului, dar slabului arhiduce 
Ferdinand Maximilian. In Franţa, manevrele militare au de
venit un fenomen permanent, iar împăratul dă dovadă de un 
zel neobişnuit în experimentarea unui nou tun la Vincennes. 
In sfîrşit, şi guvernul prusian şi-a pus în aplicare noul său 

* - germanii. - Nota trad. 
•• - corp de armată. - Nota trad. 
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sistem liberal, cerînd Camerelor fonduri pentru a spori efec
tivul armatei permanente şi pentru a transforma Landwehrul 
într-o anexă a trupelor de linie 54• Avînd în vedere norii negri 
care întunecă orizontul european, ni s-ar putea părea de mi
rare că cursurile au înregistrat o scădere relativ neînsemnată 
la bursa din Londra, care, în general, este un indicator mai 
precis al pulsului societăţii europene decît observatoarele fi
nanciare de la Paris şi din celelalte părţi ale continentului. 

In primul rînd, perspicacii observatori de la bursa din 
Londra înclinau să considere toana de Anul nou a lui Napo
leon drept o simplă manevră de bursă a augustului lor aliat. 
Intr-adevăr, de îndată ce titlurile franceze au început să scadă, 
publicul a năvălit în cea mai mare grabă în templul lui Baal 
pentru a se descotorosi la orice preţ de rentele de stat, precum 
şi de obligaţiunile lui Credit mobilier şi de acţiunile căilor 
ferate. Apoi, după ce o parte din speculanţii care jucau a la 
hausse au fost ruinaţi, la 6 ianuarie, la bursa de la Paris s-a 
produs dintr-o dată o înviorare ca urmare a la1sării zvonului 
că în „Moniteur" 55 va apărea o notă a guvernului de natură 
să atenueze impresia produsă de cele declarate de „maies
tatea-sa" trimisului Austriei. Această notă a apărut într-ade
văr vineri 1 ianuarie ; cursurile rentelor de stat au crescut, 
şi o serie de speculanţi cunoscuţi ca oameni de-ai casei la  
Tuileries au realizat î n  acea z i  d e  vineri cîştiguri uriaşe. Ast
fel, aceşti gentlemeni şi-au recuperat în modul cel mai avan
tajos cu putinţă cheltuielile făcute pentru cadourile de Anul 
nou. Se pare că un complot asemănător fusese pus la cale şi 
la  Londra, dar a fost zădărnicit nu datorită perspicacităţii ne
obişnuite a financiarilor britanici, ci datorită dominaţiei lor 
secrete asupra celor care administrează din punct de vedere 
financiar Ies menus plaisirs * la Elysee. Totuşi, relativa stabi
litate a titlurilor britanice se datoreşte, în cea mai mare parte, 
altei împrejurări, mai puţin măgulitoare pentru Ludovic-Na
poleon, dar mai caracteristică pentru situaţia Europei. Nici 
un duhovnic nu cunoaşte atît de bine punctele vulnerab!le 
din inima unei frumoase păcătoase pocăite cum ştiu oamenii 
de finanţe din Chapel-street, Lombard-street şi Threadneedle
street 56 unde-i doare pe potentaţii europeni. Ei ştiu că Rusia 
are nevoie de un împrumut de vreo 1 0  OOO OOO 1. st . ,  că Franţa, 
în ciuda unui mult aşteptat buget în care veniturile să depă
şească cheltuielile (buget despre care se vorbeşte întotdeauna 

* Textual : „micile plăceri" ; în sens figurat : cheltuielile suplimentare 
pentru satisfacerea tuturor poftelor. - Nota trad. 
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la timpul viitor) . are o nevoie imperioasă de bani ; că Austria 
se străduieşte să obţină cel puţin 6 OOO OOO sau 8 OOO OOO 1. st. 
pentru a-şi plăti o parte din datorii ; că mica Sardinie doreşte 
un împrumut nu numai în vederea unei noi campanii a Italiei, 
dar şi pentru a-şi plăti vechile datorii contractate în urma 
războiului Crimeii ; că, înainte ca armatele să se pună în miş
care, înainte ca sîngele să curgă şi tunurile să bubuie , cape
tele încoronate şi purtătorii de spadă trebuie să primească 
din punga englezilor o sumă totală de 30 OOO OOO 1. st. Or, 
pentru a efectua toate aceste operaţii financiare, este nevoie 
de un răgaz de cel puţin două luni ; aşa că, indiferent de 
considerentele de ordin militar, dacă e să fie război, el trebuie 
să fie amînat pînă la primăvară. 

Dar ar fi o mare greşeală dacă s-ar trage de aici concluzia 
pripită că, întrucît cîinii războinici se află la bunul plac al 
capitaliştilor iubitori de pace, este sigur că ei nu se vor putea 
smulge din lanţ. Acum, cînd dobînda abia dacă se ridică la 
21/20/o, cînd aur în valoare de mai bine de 40 OOO OOO zace în 
subsolurile băncilor din Anglia şi Franţa şi cînd există o ne
încredere generală în speculaţiile comerciale, chiar şi satana, 
dacă ar lansa un împrumut pentru o nouă campanie, ar reuşi, 
după cîteva amînări de fandoseală şi două-trei conferinţe fă
ţarnice, să-şi vîndă obligaţiunile la o valoare mai mare decît 
cea nominală. 

Aceleaşi împrejurări care ar putea amina izbucnirea unui 
război european ar putea tot atît de bine să-l provoace. După 
strălucitele succese diplomatice repurtate în Asia 57, Rusia 
caută să-şi recîştige preponderenţa în Europa. Intr-adevăr, în
tocmai cum mesajul tronului, rostit de regele micii Sardinii, 
a fost efectiv redactat la Paris, tot astfel şi butada de Anul 
nou a lui Bonaparte (cel mic) 58 n-a fost decît ecoul lozincii 
lansate la Petersburg. In această situaţie, cînd Franţa şi Sar
linia se află la remorca Petersburgului, cînd Austria este amP
ninţată, Anglia izolată şi Prusia oscilează, în cazul unui război 
influenţa Rusiei ar fi predominantă cel puţin pentru o bucată 
de timp. Rusia ar putea să se ţină deoparte, să lase Franţa şi 
Austria să se istovească luptînd una împotriva celeilalte şi, 
spre sfîrşit, „să uşureze" greutăţile întimpinate de Austria, 
care acum îi barează înaintarea spre sud şi pune piedici în 
calea propagandei ei panslaviste. Mai devreme sau mai tîrziu, 
guvernul rus va trebui să intervină. Un război în afara qra
niţelor ţării ar putea constitui o soluţie pentru dificultăţile 
ei interne, şi, datorită succeselor obţinute peste hotare, pu-



18G Karl Marx 

terea imperială ar putea înfrînge opoziţia nobililor în ţară. 
Dar, pe de altă parte, greutăţile financiare provocate de cam
pania din Crimeea s-ar tripla, nobilimea, la care ar trebui sa 
se apeleze în aceste împrejurări critice, ar căpăta noi arme 
de atac şi apărare, iar ţărănimea, căreia tot nu i s-au înde
plinit încă promisiunile făcute 59, întărîtată de noi amînări, 
noi impozite şi noi taxe, ar putea fi împinsă la răscoală. Cît 
priveşte Austria, ea se teme de război, dar, desigur, războiul 
ar putea să-i fie impus. La rîndul său, Bonaparte a ajuns, pro
babil, la concluzia foarte justă că a sosit momentul să-şi pună 
în joc principalul său atu. Aut Caesar, aut nihil *. Falsa glorie 
a celui de-al doilea Imperiu dispare repede, şi, pentru a suda 
din nou această excrocherie monstruoasă, este nevoie de 
sînge. Şi apoi în ce rol, dacă nu în acela de eliberator al 
Italiei, în ce împrejurări, dacă nu în împrejurările favorabile 
cînd Anglia este nevoită să păstreze neutralitatea, cînd Rusia 
îl sprijină în secret, iar Piemontul se recunoaşte vasalul lui, 
ar putea Bonaparte spera la succes ? Pe de altă parte însă, 
partidul clerical din Franţa se opune cu vehemenţă acestei 
cruciade nelegiuite ; burghezia îi aminteşte cuvintele pe care 
le-a spus el cîndva : „L'Empire c'est la paix" 60 ; faptul că 
Anglia şi  Prusia sînt nevoite să păstreze deocamdată neutra
litatea le-ar face, în cursul războiului, stăpîne pe situaţie, şi 
orice înfrîngere suferită pe cîmpiile Lombardiei ar face să 
sune clopotele de înmormîntare ale acestui fals imperiu. 

Scris de K. Marx 
la 11 ianuarie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 547 din 31 ianuarie 1859 

* Sau Cezar, sau nimic. - Nota lrad. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Panica financiară din Europa 61 

Paris, 13 inuarie 1859 

Panica de care au fost cuprinse bursele europene n-a în
cetat încă, şi, după un calcul foarte prudent, valoarea titlu
rilor de stat a scăzut cu aproximativ 300 OOO OOO de dolari. In 
1imp ce titlurile de stat franceze, sarde şi austriece au 
scăzut cu 50/o, acţiunile căilor ferate în aceleaşi ţări au scăzut 
cu 15-351/o, iar acţiunile căilor ferate lombarda-veneţiene au 
înregistrat o scădere de aproape 501/o. La toate bursele euro
pene, cu excepţia celei din Londra, domneşte convingerea că 
va fi război. Nu am nici un motiv să-mi schimb părerea pe 
care am expus-o mai înainte * în legătură cu această pro
blemă. Convingerea noastră este că Ludovic-Napoleon nu are 
intenţia să pornească într-adevăr un război, că planurile sale 
nu depăşesc cadrul unei victorii diplomatice asupra Austriei, 
care ar aduce un profit considerabil atît lui personal cît şi 
acoliţilor lui, aventurierii de la bursa din 'aris. Tonul gălă
gios al presei bonapartiste şi al ziarului 1 1Independance 
Belge " 62, acest venal propagator de clevetiri, ostentaţia cu 
care se anunţă pregătirile de război - toate acestea dove
desc cum nu se poate mai limpede că nu este vorba de război, 
ci de o intimidare cu războiul. Chiar şi corespondentul zia
rului londonez 1 1Times " 63 recunoaşte că lingăilor de la curte 
înglodaţi în datorii li s-a dat din nou posibilitatea, şi într-o 
măsură incomparabil mai mare decît pînă acum, ca, jucînd 
ca niciodată a la baisse, să ruineze pe speculanţii "respecta
bili " şi pe micii deţinători de titluri din Franţa. Se spune că 
pînă la 5 ianuarie, numai contele de Morny a cîştigat la acest 
joc nu mai puţin de 2 OOO OOO de franci, iar suma totală de 
bani care a trecut din buzunarele burgheziei în cele ale aven
turierilor bonapartişti depăşeşte, probabil, cu mult această 
cifră. 

* Vezi volumul de fală, pag. 183-1 86. - Nota red. 
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Există trei factori care îl determină pe Ludovic-Napoleon 
să caute să-şi cîştige simpatia italienilor şi să adopte o ati
tudine ameninţătoare faţă de Austria. Primul este faptul că 
Rusia, încă de la încheierea tratatului de pace de la Paris 64, 
se foloseşte de el ca de o marionetă. Al doilea nu este prea 
cunoscut, deoarece atît Napoleon cît şi curtea sa fac tot ce 
le stă în putinţă să-l ascundă de privirile publicului, deşi exis
tenţa acestui factor este un fapt dovedit. Din momentul săvîr
şirii atentatului de către Orsini 65, atît în răs timpul pînă la 
execuţia lui, cît şi după aceea, împăratul francez a primit în
tr-una numeroase scrisori de la Venta supremă a carbonari
lor italieni, societate secretă al cărei membru a fost în 1831  61• 
I se amintea de jurămintele pe care le-a depus cînd a intrat 
în această societate, de faptul că le-a călcat şi de pedepsele 
pe care statutul societăţii le prevede pentru trădători. In timp 
ce Orsini se afla în închisoare, carbonarii l-au prevenit pe 
împărat că, dacă acesta va fi executat, atentatele la viaţa lui 
nu vor conteni pînă cînd nu vor fi încununate cu succes ; 
apoi, după execuţie, Ludovic-Napoleon a primit o sentinţă 
formală de condamnare la moarte din partea Ventei. Noro
cosul aventurier, îmbibat de superstiţii, a fost foarte impre
sionat de această sentinţă a unui tribunal secret. Nervii lui. 
care, în urma nopţilor petrecute timp de 20 de ani la masa 
de j oc, deveniseră, dacă nu de fier, dar tari şi insensibili ca 
o piele tăbăcită, nu au rezistat acestei permanente ameninţări 
a sabiei lui Damocles. Intervenţia misterioasă a unei forţe 
invizibile, cunoscută lui din experienţa trecutului şi simţită 
în ultimul timp datorita pistolului lui Pianori şi bombei lui 
Orsini, era tocmai ceea ce trebuia pentru a tulbura mintea 
unui om care, dincolo de politica obişnuită de fiecare zi pusă 
în slujba obţinerii de profituri, nu observa legături cauzale 
în istorie, ci vedea numai acţiunea misterioasă a unor forţe 
inaccesibile minţii omeneşti, care deseori ridică o inepţie la 
rangul de putere supremă. Această groază permanentă în faţa 
pericolului care îl ameninţă a contribuit în foarte mare mă
sură la comiterea unei serii întregi de greşeli grosolane evi
dente, care au marcat guvernarea lui din ultimul an. Şi, în
tr-adevăr, pentru a scăpa de destinul său - căci el crede în 
atotputernicia teroriştilor italieni nu mai puţin decît în pre
zicerile ţigăncilor cu privire la rezultatele curselor de cai 
de la Epsom 67 -, a trebuit să caute să îmbuneze această 
forţă invizibilă. De aceea au fost publicate nişte scrisori fal
sificate ale lui Orsini, ticluite în aşa fel încît din ele reieşea 
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că acesta i-a lăsat lui Ludovic-Napoleon prin testament dato
ria sfîntă de a realiza speranţele italienilor 68• Dar carbonarii 
nu erau chiar atît de uşor de mulţumit ; ei nu încetau să-i 
reamintească inculpatului că este condamnat la moarte şi că 
numai prin fapte îşi va merita anularea sentinţei. 

In sfîrşit, în ultimul timp s-a înrăutăţit foarte mult şi 
situaţia sa în Franţa. Greaua problemă - de unde să facă 
rost de bani - îl urmăreşte zi de zi tot mai ameninţător. Nu 
există nici cea mai mică speranţă să poată obţine un împru
mut ; datoria publică a crescut în ultimul timp atît de rapid, 
încît nici vorbă nu poate fi de aşa ceva. Credit mobilier şi 
Credit foncier 69, stoarcerea milioanelor sub pretextul efec
tuării lucrărilor de irigaţie, de secare a bălţilor, de împădu
rire şi construire de diguri - toate acestea au fost făcute o 
dată şi nu mai pot fi repetate. Dar în situaţia creată este 
nevoie de tot mai mulţi bani. Risipa pe care o face el însuşi 
şi, în primul rînd, pretenţiile din ce în ce mai mari ale clicii 
militariste, ale funcţionarilor şi ale aventurierilor lacomi, al 
căror devotament trebuie să-l cumpere în fiecare zi, fac ca 
pentru el problema banilor să fie o problemă de viaţă şi ae 
moarte ; de aceea, din punct de vedere pur financiar, un 
război cu perspectiva împrumuturilor forţate, a jafurilor şi a 
contribuţiilor de război la care ar fi supuse provinciile cuce
rite ar fi într-un moment de necesitate extremă singura solu
ţie. Dar nu este vorba numai de finanţe, ci de toată poziţia 
sa _şubredă în Franţa ; el este conştient de faptul că, deşi a 
devenit împărat graţie armatei, el nu poate depăşi anumite 
limite în lupta împotriva opiniei publice atît a burgheziei cit 
-şi a proletariatului. Totodată, întrucît a devenit împărat graţie 
armatei, el trebuie să se supună voinţei ei. Ca urmare, de 
mult a devenit evident, atît pentru el cit şi pentru lumea în
t-agă, că singura lui şansă în caz de primejdie extremă este 
războiul, şi anume războiul pentru recucerirea malului stîng 
al Rinului . Nu este de loc obligatoriu ca un asemenea război 
să înceapă chiar pe Rin. Dimpotrivă, teritoriul acesta poate 
fi cucerit, sau mai exact cucerirea lui poate începe în Italia, 
întocmai aşa cum prima cucerire a acestor provincii a fost 
rezultatul victoriilor repurtate de generalul Bonaparte în Lom
bardia. 

Un asemenea război este în mod inevitabil ultima carte a 
lui Ludovic-Napoleon. El mizează totul pe această carte şi, 
ca jucător cu experienţă, el ştie foarte bine ce forţe de temut 
îi stau în faţă. El ştie că, oricît ar păstra el tăcerea, luînd o 
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mină misterioasă, toată lumea îşi dă seama, şi şi-a dat seama 
din primele zile ale domniei sale, ce înseamnă pentru el 
această ultimă carte. El ştie că masca lui de sfinx nu va reuşi 
să inducă pe nimeni în eroare în această privinţă. El ştie că 
nici o putere europeană nu ar îngădui o asemenea extindere 
a teritoriului francez şi că pe prietenia Rusiei se poate conta 
aproape tot atît cît şi pe propriile lui jurăminte. Pentru un 
om ca el, care a dat o asemenea amploare devizei lui Ludo
vic al XV-lea : „Apres moi le deluge " * şi care ştie cum va 
arăta acest potop, fiecare ceas reprezintă un anumit cîştig, 
şi încă unul foarte preţios, prin care el poate să amîne dez
nodămîntul, să cîştige timp şi să-i păcălească pe jucătorii din 
jurul său. 

Dar, în acelaşi timp, el nu este nicidecum stăpîn pe situa
ţie ; necesitatea poate să-l silească să-şi joace principalul său 
atu cu mult înainte decît ar fi dorit el s-o facă. De cel puţin trei 
luni de zile înarmarea Franţei se desfăşoară pe scară uriaşă. 
După ce un număr important de soldaţi vechi au fost lăsaţi 
la vatră, toţi recruţii din 1858, în număr de 1 00 OOO faţă de 
60 OOO, cît reprezenta un contingent obişnuit într-un an de 
pace, au fost încorporaţi. Activitatea intensă desfăşurată în 
toate arsenalele şi uzinele militare a convins încă de acum 
trei luni întregul corp superior de comandă că se pregăteşte 
o campanie militară serioasă. Acum aflăm că turnătoriile de 
stat au primit o comandă de 75 de baterii sau 450 de piese 
de artilerie după noul sistem al lui Ludovic-Napoleon (piese 
uşoare de artilerie de 12 funzi) ; că au fost perfecţionate 
gloanţele de puşcă (după o propunere a lui Nessler, succeso
rul oficial al lui Minie) ; că batalioanele de vînători şi-au 
mărit efectivul de la 400 la 700 de oameni, iar regimentele 
de linie de la 900 sau 1 OOO la 1 300 de oameni prin transfe
rarea unui număr de circa 60 OOO de oameni din subunităţile 
de rezervă-instrucţie (care se completează cu recruţi) ; că' la  
Toulon s e  concentrează materiale d e  război ş i  că  se  propune 
să se organizeze două tabere, al căror loc de amplasare nu 
se cunoaşte încă. Dar nu este greu de ghicit unde vor fi 
situate aceste două tabere. Una va fi în apropiere de Lyon 
sau mai spre sud, lîngă Toulon, iar cealaltă la Metz, ca armată 
de observaţie împotriva Prusiei şi a Confederaţiei germane 70• 
Toate acestea, în mod inevitabil, au aţîţat la maximum starea 
de spirit războinică în rîndurile armatei, şi toată lumea este 

* - „după mine potopul " .  - Nota trad. 
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atît de sigură că va fi război, încît ofiţerii nu-şi mai comandă 
haine civile, fiind convinşi că o bună bucată de timp vor 
trebui să poarte numai uniformă. 

In timp ce în Franţa situaţia se prezintă astfel, în Pie
mont regele, încă înainte de crăciun, i-a anunţat pe gene
ralii săi să fie pregătiţi, căci s-ar putea, chiar pînă la venirea 
primăverii, să aibă prilejul să miroase praful de puşcă. Cuvîn
tarea cu care a deschis şedinţa parlamentului, şedinţă ce a 
avut loc de curînd, a fost atît de plină de fraze bombastice 
despre patriotismul italienilor şi de aluzii la faptul că stăpî
nirea austriacă este o nedreptate, încît concluzia care se im
pune este următoarea : ori este hotărît să înceapâ un război, 
ori se complace în situaţia de a fi considerat de toată lumea 
nebun de-a binelea. In Lombardia, la Roma şi în ducate au loc 
tulburări care pot fi comparate numai cu acelea care au pre
cedat explozia din 1 848 ; se pare că populaţia are o atitudine 
de nesupunere făţişă faţă de trupele străine şi că nu urmă
reşte decît un singur lucru : să-şi arate dispreţul ei total faţă 
de autorităţile existente şi convingerea fermă că în cîteva 
luni austriecii vor fi nevoiţi să părăsească Italia. Ca răspuns 
la toate acestea, Austria îşi întăreşte foarte linişti tă armata 
din Lombardia. Aceasta era constituită din trei corpuri de 
armată - corpul 5, 7 şi 8, totalizînd aproximativ 100 OOO de 
oameni. Aşa cum am arătat în articolul meu precedent *, aces
teia îi vine ca întărire corpul 3 armată. Se comunică că 6 regi
mente de infanterie (85 de batalioane) , 4 batalioane de vînă
tori tirolezi, 2 regimente de cavalerie, 6 baterii, întregul stat
major şi trupele de geniu ale corpului 3 armată se află pe 
drum sau au şi ajuns în Lombardia. Prin aceasta, efectivul 
armatei se ridică la 130 OOO sau 140 OOO de oameni. Ocupînd 
poziţiile între Adige şi Mincio, aceste forţe vor putea să reziste 
presiunii unor forţe cel puţin de două ori mai numeroase. 

Aşadar, pretutindeni se adună material inflamabil. Oare 
Ludovic-Napoleon este în stare să facă faţă tuturor acestor 
evenimente ? Nu. Cea mai mare parte dintre ele depăşesc 
limitele puterii lui. Dacă izbucneşte o revoluţie în Lombardia, 
la Roma sau într-unul din ducate, dacă generalul Garibaldi 
invadează teri:oriul din imediata apropiere şi ridică poporul 
la insurecţie, - va putea Piemontul şi Ludovic-Napoleon să le 
ţină piept ? După ce armatei franceze i s-a făgăduit aproape 

* Vezi volumul de faţă, pag, 183. - Nota red. 
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cucerirea Italiei, unde ar fi urmat să fie întimpinată ca o ar
mată eliberatoare, cum i se poate cere să stea liniştită, cu 
armele lăsate în jos, în timp ce trupele austriece calcă în 
picioare flacăra revoluţiei italiene ? Iată care este miezul pro
blemei. Desfăşurarea evenimentelor din Italia nu mai este 
subordonată voinţei lui Ludovic-Napoleon, iar desfăşurarea 
evenimentelor din Franţa poate scăpa de sub influenţa lui în 
0rice moment. 

Scris de K. Marx şi  F. Engels 
la 15 ianuarie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 548 din 1 februarie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Situ.ţia lui Ludovic-Napoleon 

Paris. 26 ianuarie 1859 

Sînteţi, desigur, informaţi despre legătura secretă care 
există între noua politică a lui Ludovic Bonaparte faţă de Italia 
şi frica lui năprasnică de teroriştii italieni. Acum cîteva zile 
aţi i putut citi în „France Centrale" ,  un ziar de provincie care, 
din păcate, nu traversează niciodată Atlanticul, următoarea 
relatare : 

„Am amintit de balul care a avut lc ilunea trecută la Tuileries. In 
scrisorile sosite din Paris ni se comunică că la această petrecere a sur
venit un incident care a provocat mare panică. Erau de faţă un număr 
mare de invitaţi. Şi, riu se ştie, sau pentru că unei doamne i-a venit 
rău, sau din altă pricină, s-a produs o învălmăşeală, şi cei 3 OO sau 4 OOO 
de invitaţi şi-au închipuit că a avut loc un accident. Aceasta a creat o 
stare de panică, mai multe persoane s-au repezit spre tron, iar împăratul, 
pentru a-i linişti pe cei prezenţi, a început să se plimbe prin saloane". 

Dar la balul despre care este vorba, în Salle du Tr6ne * 
erau de faţă 200 sau 300 de persoane care au fost martorele 
unei scene cu totul deosebite de cea care i s-a permis ziarului 
„France Centrale" s-o relateze. De fapt, nu se ştie de ce invi
taţii au început deodată să se agite prin saloane şi apoi să se 
îmbulzească spre Salle du Tr6ne, iar în momentul acela Ludo
vic Bonaparte şi Eugenia au părăsit în grabă tronul şi, făcîn
du-şi loc prin salon, s-au năpustit spre ieşire ; împărăteasa, 
s trăduindu-se să-şi strîngă cum putea fustele, era atît de pa
lidă, incit prietenii ei cei mai buni spuneau după aceea : 
„A vea o figură de moartă " .  

Această stare de nelinişte chinuitoare prin care trec uzur
patorul şi prietenii săi încă din momentul cînd a avut loc 
atentatul lui Orsini ne aminteşte de celebrul pasaj din „Repu
blica" lui Platon : 

* - Sala tronului. - Nota trad. 
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„Tiranul nu-şi atir1ge nici măcar ţelul său principal - acela de a fi 
stăpînitor. Orice ar părea el, tiranul este întotdeauna un sclav, Inima sa 
va fi mereu plină de teamă, sfîrtecată de groază şi mustrări de conştiinţă. 
Pe zi ce trece, el devine tot mai mult ceea ce a ost de la bun încput, 
adică un om invidiat şi detestat, bănuitor, lipsit de prieteni şi nedrept, 
un duşmar1 a tot ce este sfînt şi un protector şi apărător a tot ce este 
nelegiuit. Aşadar, tiranul este cel mai nefericit dintre oameni", 

Poziţia ostilă pe care se situează Bonaparte faţă de Aus
tria, deşi urmăreşte, fără îndoială, să dea armatei, care a 
început să murmure, perspectiva unei ocupaţii active de altă 
natură decît serviciul poliţienesc pe care îl îndeplineşte în 
prezent, are totuşi ca scop mai ales să facă inofensiv pumnalul 
italian şi să-i încredinţeze pe patrioţii italieni că împăratul a 
rămas credincios vechiului jurămînt dat carbonarilor. Căsă
to.ria prinţu1ui Napoleon, sau a generalului Plon-Plon, cum îi 
spun parizienii, cu prinţesa Clotilda de Sardinia trebuia ne
apărat să apară în faţa lumii întregi ca o unire a Franţei cu 
Italia, şi în acest fel să constituie, aşa cum vor să-şi închipuie 
cei de la Tuileries, o primă rată în contul datoriei Bonapar
ţilor faţă de italieni. Dar îl ştiţi pe eroul de la Satory I 71 El 
este cunoscut prin încăpăţînarea cu care-şi urmăreşte scopul 
propus, dar căile sale sînt întortocheate, înaintările sale sînt 
însoţite de retrageri continue şi de fiecare dată cînd ajunge 
1a punctul culminant apar cele mai mari complicaţii, care îl 
paralizează. In aceste momente, aşa cum s-a întîmplat la Bou
logne, Strasbourg 72 şi în noaptea de 1 spre 2 decembrie 185 1 ,  
î n  spatele lui stau întotdeauna cîţiva desperados, imperti
nenţi, siguri de ei, impulsivi, care îl împiedică să-şi mai amîn> 
aplicarea planurilor lui îndelung frămîntate şi-l împinge cu 
forţa în Rubicon 73• După ce-l trece cu bine, începe din nou să 
acţioneze, cu perfidia care-i este proprie, prin uneltiri crimi
nale, prin conspiraţii secrete, cu nehotărîre şi cu o atitudine 
flegmatică. însăşi firea lui falsă îl împinge la un joc dublu 
în ceea ce priveşte propriile lui planuri. Această căsătorie 
sardă, de pildă, a pus-o la cale în urmă cu 8 luni sub pretextul 
unei cruciade conduse de Franţa în favoarea Italiei. După atî
tea încercări nereuşite de a pătrunde în cercul familiilor re
gale, n-ar fi o lovitură politică proastă ca, sub un pretext fals, 
să prindă în plasa Bonaparţilor pe fiica reprezentantului celei 
mai vechi dinastii din Europa l 

Dar Ludovic Bonaparte avea motive serioase să recurgă la 
o reculade * şi să adopte un ton liniştitor după ce sunase 

• - retragere. - Nota !rad, 
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goarna care chema la război. Niciodată încă, în tot timpul 
guvernării sale, burghezia nu a dat semne atît de neîndoiel
nice de nemulţumire, iar neliniştea pe care au stîrnit-o în rîn
durile ei numai zvonurile în legătură cu începerea războiului 
a avut drept rezultat zguduiri puternice atît la bursă cit şi pe 
pieţele de desfacere a produselor agricole şi  în centrele indus
triale. Magnaţii financiari au început să protesteze. Contele 
de Germiny, directorul Băncii Franţei, l-a prevenit personal 
pe împărat că continuarea acestei orientări politice primej
dioase va provoca în mod inevitabil un dezastru în întreaga 
viaţă comercială a ţării. Prefecţii din Marsilia, din Bordeaux 
şi din alte oraşe mari comerciale, raportînd despre panica 
fără precedent care domneşte în cercurile comerciale, au făcut 
nişte aluzii ciudate la dov�zile de neloialitate date de aceşti 
„prieteni ai proprietăţii şi ordinii" .  D-l Thiers a socotit că 
acum era momentul potrivit pentru a rupe îndelungata sa 
tăcere şi pentru a ataca făţiş şi vehement, în saloanele înţe
sate de spionii guvernului, „politica nechibzuită" a celor de 
la Tuileries. Făcînd o analiză amplă şi profundă din punct de 
vedere politic şi strategic a perspectivelor războiului, el a 
demonstrat că Franţa nu va putea evita înfrîngerea dacă nu 
va dispune la începutul luptei de 400 OOO de soldaţi, în afară 
de cei pe care trebuie să-i ţină în Algeria şi de cei care tre
buie să rămînă în ţară. Chiar şi ziarul guvernamental „Consti
tutionnel" 74 n-a putut să nu recunoască, deşi pe un ton de 
prefăcută indignare, că elanul războinic al Franţei a dispărut 
şi că ea, ca o laşă, numai la gîndul unui război serios este 
cuprinsă de spaimă. 

Pe de altă parte, spionii de rangul doi au comunicat toţi 
ca unul despre ironiile pe care le provoacă în rîndurile popu
laţiei numai ideea că despotul Franţei intenţionează să joace 
rolul de eliberator al Italiei şi că, pe lingă aceste ironii, se 
cîntă cuplete necuviincioase în legătură cu căsătoria sardă. 
Unul din aceste cuplete începe cu cuvintele : „De astă dată, 
deci, soţul Mariei-Luiza trebuie să fie Plon-Plon" 75• 

In ciuda instrucţiunilor trimise tuturor prefecţilor cu scopul 
de a linişti spiritele şi a dezminţirilor oficiale cu privire la 
existenţa unui pericol care ameninţă statu-quo, panica gene
rală este departe de a se fi potolit. In primul rînd, aici s-a 
aflat că semizeul de la Tuileries a fost împins mai departe 
decît avea el intenţia să meargă. Circulă zvonul că prinţesa 
Clotilda, care, deşi foarte tînără, are un caracter energic, a 
acceptat cererea lui Plan-Pion cu cuvintele : „Mă căsătoresc 
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cu dv. pentru a-i asigura tatălui meu sprijinul Franţei. Dacă 
nu aş fi pe deplin încredinţată de acest sprijin, nu m-aş căsă
tori cu dv. u. Ea a refuzat să consimtă la logodnă pînă cînd nu 
i se vor da tatălui „garanţii fermeu în ceea ce priveşte un 
ajutor efectiv din partea Franţei. Aşadar, Ludovic Bonaparte 
a trebuit să încheie cu Victor Emanuel o alianţă ofensivă şi 
defensivă 70, fapt pe care agenţii lui Plon-Plon s-au grăbit să-l 
comunice imediat întregii Europe în coloanele ziarului „Inde
pendance Belge" .  Acest Plon-Plon şi suita lui au de fapt pre
tenţia de a juca în momentul de faţă acelaşi rol pe care au 
trebuit să-l joace Persigny în expediţia de la Boulogne, iar 
Morny, Fleury şi Saint-Arnaud în noaptea spre 2 decembrie, 
şi anume : să-l arunce pe Ludovic Bonaparte în Rubicon. 
Plon-Plon, după cum ştiţi, nu şi-a cîştigat faimă de viteaz în 
lupte. In timpul războiului din Crimeea a făcut o figură destul 
de jalnică, neavînd nici măcar curajul care se cere unui 
simplu soldat ; nu ştie nici să se ţină în şa. Or, acum el este 
un adevărat Marte al dinastiei Bonaparte. A deveni vice
regele Lombardiei este, după părerea lui, primul pas în calea 
spre tronul Franţei. Prietenii lui au devenit atît de îndrăzneţi, 
încît şeful lor, d-l Emile de Girardin, venind vorba despre 
intenţiile împăratului, a avut curajul să spună în prezenţa 
unui grup de vreo 20 de oameni : „La care împărat vă refe
riţi ? Singurul împărat adevărat este cel de la Palais Royal" 77• 
In timp ce ziarele guvernamentale propăvăduiesc, de ochii 
lumii, pacea, ziarul lui Plon-Plon, „Presse" 78, vorbeşte, pe zi 
ce trece, cu mai mult sînge rece despre pregătirile de război. 
In timp ce Ludovic Bonaparte îl sfătuieşte în mod demonstra
tiv pe Victor Emanuel să-i ţină în frîu pe adepţii lui Mazzini, 
Plon-Plon îl îndeamnă pe rege „să-i îmboldească" .  In timp ce 
Bonaparte a alcătuit suita care trebuia să-l însoţească pe 
vărul său la Torino din oamenii cei mai conservatori, de felul 
generalului Niel, Plon-Plon, pentru a da anturajului său un 
aspect revoluţionar, a afirmat că pleacă numai cu condiţia de 
a fi însoţit de d-l Bixio, fost ministru în timpul Republicii 
franceze din 1848. Iar oamenii spun : „Dacă Ludovic-Napo
leon nu este gata de orice, nimic nu poate fi mai primejdios 
decît aerele pe care şi le dă Plon-Plon şi articolele publicate 
de prietenii săi " .  Iată de ce teama încă mai persistă. Pe de 
altă parte, toată lumea îşi dă seama că pentru Ludovic-Napo
leon ar însemna o sinucidere dacă, lăsîndu-se intimidat de 
strigătele burgheziei franceze şi de privirile încruntate ale 
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dinastiilor europene, ar da înapoi după ce Victor Emanuel a 
fost compromis, iar visurile războinice ale armatei franceze 
au ajuns la punctul culminant. Pentru a da armatei quid pro 
quo *, el intenţionează, după cite se zvoneşte, să o trimită 
într-o expediţie peste mări - împotriva Marocului, a Mada
gascarului sau a altui ţinut îndepărtat care nu figurează în 
Tratatul de la Viena. 79 Dar, în pofida voinţei şarlatanului în
coronat, orice eveniment neprevăzut poate duce la un război 
cu Austria. 

Scris de K. Marx 
la 28 ianuarie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 563 din 18 februarie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* - un lucru în locul altuia, ceva în schimb. - Nota trad. 
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Friedrich Engels 

Armata franceză 

Ziarul parizian „Constitutionnel " a publicat de curînd o 
informaţie cu scopul de a demonstra că în caz de război 
Franţa ar putea trimite peste granită o armată de 500 OOO de 
Oameni 80• Din scrisoarea d-lui Gaillardet, apărută în „Cour
rier des Etats Unis " 81 de ieri, reiese că această informaţie, 
precum şi cifrele pe care se bazează au fost furnizate confra
telui nostru din Paris de însuşi împăratul, fără ştirea vre
unuia dintre miniştrii săi. In primul punct al aceste informaţii 
se spune că, dacă vor fi rechemaţi din concediu toţi soldaţii 
şi dacă nu se vor mai da concedii, la 1 aprilie anul curent, 
armata franceză va avea un efectiv de 568 OOO de oameni ; 
dacă vor fi încorporaţi toţi recruţii din anul 1858, efectivul 
ei va spori cu 64 OOO de oameni ; şi dacă se va declara război, 
guvernul poate conta cu toată certitudinea pe cel puţin 50 OOO 
de voluntari atît dintre vechii soldaţi lăsaţi la vatră cît şi 
voluntari tineri. In general ar rezulta o cifră totală de 682 OOO 
de oameni, împ ărţită potrivit statisticii împăratului după cum 
urmează : 

Infanterie 
Cavalerie 
Artilerie 
Trupe de geniu 
Convoaie 
Gardă . . . 
Alte trupe . . 

Total . . 

390 978 
83 OOO 
46 450 
12 1 1 0  
10 120 
29 942 
49 OOO 

621 600 

In această cifră totală s-a strecurat o greşeală vădită. Lip
sesc 60 OOO de oameni, pe care împăratul, în fuga condeiului, 
a uitat să-i repartizeze. Dar nu aceasta are importanţă. Să 
presupunem că cifra de 682 OOO este reală. In caz de război, în 
unităţile de rezervă-instrucţie, care reprezintă în acelaşi timp 
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şi garnizoanele din interiorul ţării, ar ramme 100 OOO de oa
meni. Aceştia ar fi sprijiniţi de 25 OOO de jandarmi, iar pentru 
Algeria ar ajunge 50 OOO de oameni. Dacă scădem aceşti 
175 OOO de oameni din cifra totală de mai sus, rămîn 507 OOO. 
Dar maiestatea-sa a reuşit din nou să facă dispăruţi 10 OOO de 
oameni, şi scăderea o face din numărul de 672 OOO, în loc de 
682 OOO, reducînd astfel efectivul trupelor de cîmp la 497 OOO 
de oameni. Aşadar, potrivit informaţiilor din sursa noastră 
autorizată, la 1 iunie 1859 Franţa poate dispune pentru un 
război dus în afara graniţelor sale de o armată de 500 OOO de 
oameni, fără a face nici un fel de modificări în organizarea 
existentă a armatei. 

Să vedem acum din ce se compune în realitate armata 
franceză. Organizarea existentă a unei armate limitează în 
oarecare măsură posibilitatea de mărire a ei, batalioanele, 
escadroanele, bateriile din arma respectivă nu pot avea mai 
mult de un anumit număr de oameni, cai şi tunuri ; în caz 
contrar, ar fi afectat sistemul şi particularităţile tactice ale 
fiecărei arme. Batalioanele franceze, de pildă, care se compun 
din 8 companii, nu şi-ar putea dubla numărul companiilor lor, 
care numără în mod obişnuit 1 1 8 ostaşi, fără a provoca o 
schimbare radicală în instrucţia iniţială şi de batalion a solda
ţilor ; la fel nici bateriile franceze nu şi-ar putea spori numă
rul de tunuri de la 6 la 8 sau la 12 fără ca acest lucru să ducă 
la aceleaşi consecinţe ; în ambele cazuri, companiile şi bate
riile ar deveni extrem de greoaie, în afară de cazul cînd s-ar 
împărţi în subunităţi mai mici. Aşadar, organizarea oricărei 
armate impune anumite limite ale efectivului ei ; şi dacă 
aceste limite sînt depăşite, devine necesară crearea unor noi 
formaţiuni. Dar întrucît acestea, o dată create într-un anumit 
număr, nu mai pot fi ascunse opiniei publice şi întrucît, după 
cum afirmă „Constitutionnel" ,  deocamdată nu este nevoie de 
noi formaţiuni, putem considera structura organizatorică a 
armatei, aşa cum a fost ea la sfîrşitul războiului împotriva 
Rusiei 82, ca limită a efectivului pe care-l poate cuprinde ar
mata în momentul de faţă. 

Un batalion de linie francez, cu organizarea lui complexă 
de şase companii de linie şi două de elită, nu poate avea un 
efectiv mai mare de 1 OOO de oameni. 100 de regimente de 
linie de cite trei batalioane fiecare ar avea un efectiv de 
300 OOO de oameni. Intenţionat am inclus b atalionul al 3-lea, 
căci, deşi pînă la războiul cu Rusia el a figurat numai ca un 
batalion de rezervă-instrucţie, el a fost totuşi mobilizat, şi în 

15 - Max-gels, Opere, voi. 13 
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fiecare regiment au fost create trei companii de rezervă
instrucţie suplimentare, care, fără îndoială, mai există. Aceste 
300 de companii vor totaliza 36 OOO de oameni. Cele 20 de 
batalioane de chasseurs a pied *, care urmează să lupte mai 
curînd pe companii independente decît în batalioane întru
nite, pot avea un efectiv mai mare ; fiecare din ele numără 
1 300 de o ameni, şi, prin urmare, efectivul lor total se com
pune din 26 OOO de oameni, neavînd aproape nici o subunitate 
de rezervă-instrucţie, deoarece primesc un mare număr de 
oameni din alte regimente. Garda este alcătuită din două 
divizii de infanterie, iar regimentele ei pînă la încheierea 
păcii cu Rusia aveau fiecare numai cîte două batalioane, ceea 
ce corespunde afirmaţiei din „Constitutionnel " potrivit căreia 
infanteria gărzii consti din 18 batalioane, adică din 18 OOO de 
oameni. Unităţile menţionate reprezintă întreaga infanterie 
franceză, cu excepţia trupelor destinate să servească îr� 
Africa. Acestea sînt formate din 9 batalioane de zuavi, cu 
un efectiv de 9 OOO de oameni şi în plus 500 de oameni în 
companiile de rezervă-instrucţie ; 3 batalioane disciplinare 
(zephyri) 83, sau 3 OOO de oameni, şi 9 batalioane de trăgători 
algerieni (indigeni) , care, atunci cînd au efectivul complet, 
numără 9 OOO de oameni. Aşadar, efectivul general al infan
teriei franceze poate fi totalizat în felul următor : 

Unităţile de linie, inclusiv subunităţile de rezervă-instruc
ţie, - 366 OOO de oameni în 300 de batalioane şi 300 de com
panii de rezervă-instrucţie. 

Chasseurs - 26 OOO de oameni în 20 de batalioane. 
Garda - 18 OOO de oameni în 18 batalioane. 
Zuavii - 9 500 de oameni în 9 batalioane. 
Zephyrii - 3 OOO de oameni în 3 batalioane. 
Trăgătorii algerieni indigeni - 9 OOO de oameni în 9 bata

lioane. 
In total, 401 500 de oameni în 351 de b atalioane şi 300 de 

companii de rezervă-instrucţie. 
Dintre aceştia, 36 500 aparţin companiilor de rezervă-ins

trucţie, deci pentru serviciul militar activ în Franţa, iar restul 
de 365 OOO de oameni pot fi folosiţi peste graniţă. 

Referitor la cavaleria franceză s-a considerat că în 1858 
era formată din : 12 regimente de cavalerie grea - 72 de 
escadroane şi 12 escadroane de rezervă-instrucţie - 14  400 
de combatanţi şi 1 800 de rezervişti. 

• - vinători pedeştri. - Nota trad. 
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20 de regimente de linie - 120 de escadroane şi 20 de 
escadroane de rezervă-instrucţie - 24 600 de combatanţi şi  
3 820 de rezervişti. 

21 de regimente de cavalerie uşoară - 126 de escadroane 
şi 21 de escadroane de rezervă-instrucţie - 27 100 de comba
tanţi şi 4 230 de rezervişti. 

4 regimente africane - 16 escadroane şi 4 escadroane de 
rezervă-instrucţie - 3 OOO de combatanţi şi 450 de rezervişti. 

3 regimente de indigeni - 12 escadroane· - 3 600 de com
batanţi. 

In total, 346 de escadroane combatante şi 57 de escadroane 
de rezervă-instrucţie - 72 700 de combatanţi activi şi 10 300 
de rezervişti. 

La aceştia trebuie să adăugăm cavaleria gărzii : 30 de 
escadroane combatante - 6 OOO de combatanţi. 

Cifra totală : 376 de escadroane combatante, 57 de esca
droane de rezervă - 78 700 de combatanţi şi 10 300 de rezer
vişti. 

Dar nu trebuie să uităm că, deşi de la 1840 încoace în 
Franţa s-au obţinut mari succese în îmbunătăţirea rasei cai
lor, caii din această ţară sînt cît se poate de nepotriviţi pen
tru cavalerie. Numai cu preţul unor eforturi şi cheltuieli 
imense făcute în ultimii ani, armata a putut i înzestrată cu 
precădere - şi nu în mod strălucit - cu cai din Franţa. De 
altfel, acest lucru este valabil numai pentru armata din timp 
de pace, cînd nevoile ei nu depăşesc cifra de 50 OOO de cai ; 
şi cu toate că există posibilitatea de a înzestra armata cu 
cai din Algeria, a trebuit să se cumpere din străinătate un 
mare număr de cai, dintre care o bună parte fuseseră vînduţi 
mai înainte de cavaleriile altor ţări ca fiind inutilizabili. In 
prezent, caii pentru cavaleria franceză se cumpără din Ger
mania, iar guvernul austriac abia de curînd a interzis exportul 
de cai peste graniţa de sud-vest. A vînd în vedere toate aceste 
dificultăţi, n-avem de ce ne teme că vreodată cavaleria fran
ceză va depăşi cifrele arătate mai sus sau că, cu excepţia 
acelei mici părţi înzestrate cu cai din Algeria, va excela vre
odată pe cîmpul de luptă, în afară de cazul că, în urma unor 
cuceriri, ar obţine un număr mai mare de cai buni decît cei 
pe care îi are în prezent. 

Artileria, inclusiv artileria gărzii, se compune din 207 ba
terii de artilerie de cîmp, sau 1 242 tunuri, avînd aproximativ 
50 OOO de oameni. Din acest număr, cel puţin 5 OOO fac parte 
din bateriile de rezervă-instrucţie. Efectivul trupelor de geniu 

1 5" 
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nu depăşeşte cifra de 9 OOO sau 1 0  OOO de oameni, dar noi vom 
socoti, luîndu-ne după „Constitutionnel " ,  12 OOO de oameni. 
Convoaiele, companiile de muncitori, personalul sanitar etc. 
- toţi necombatanţii - totalizează în timp de război apro
ximativ 1 1  OOO de oameni. Aşadar, numărul maxim de oameni 
pe care l-ar putea cuprinde armata franceză în actuala ei 
organizare ar fi următorul : 

Combatanţ i 

Infanterie . . . . . . 365 OOO 

Cavalerie 78 7 0 0  

Artilerie 45 OOO 

Trupe de geniu . .  1 2  OOO 

Necombatanţi . . 

T otal . . . .  500 7 0 0  

Rezervişti 

36 500 

10 300 

5 OOO 

1 1  OOO 

62 800 

Total 

401 500 

89 OOO 

50 OOO 

1 2  OOO 

1 1  OOO 

563 500 

Acest rezultat corespunde întru totul măsurilor obişnuite 
de completare a armatei franceze. In fiecare an 1 00 OOO de 
tineri sînt chemaţi sub drapel, dar înainte, în timp de pace, 
numai 60 OOO erau efectiv trimişi la regimente, şi întrucît ser
viciul militar dura şapte ani, armata nu putea depăşi cifra 
de 400 OOO sau 420 OOO de oameni. Dar în timpul lui Ludovic 
-Filip durata reală a serviciului militar era rareori mai mare 
de patru pînă la cinci ani, şi deci în această perioadă efec
tivul real al armatei nu depăşea cifra de 300 OOO de oameni, 
iar restul se aflau în concediu. Dar cum de atunci fiecărui 
regiment de infanterie i s-a adăugat un batalion suplimentar, 
fiecărui regiment de cavalerie un escadron suplimentar şi în 
plus s-a format şi garda84, structura organizatorică a armatei 
s-a dezvoltat atît de mult, incit efectivul ei poate ajunge pînă 
la 600 OOO de oameni ; şi e puţin probabil că Franţa, în afară 
de cazul unui război naţional de apărare, va avea vreodată 
un număr mai mare de soldaţi instruiţi. 

Aşadar, dacă vom lua cifrele prezentate mai sus,  la care 
vom adăuga cei 49 OOO de jandarmi, gărzile municipale şi „alte 
trupe" ,  despre care nimeni nu ştie ce cuprind şi pe care „Con
stitutionnel "  le include pentru a ajunge la 2totalul său, cifra 
totală va coincide aproape cu efectivul pe care, potrivit afir
maţiilor acestui ziar, îl va avea armata la 1 aprilie 1 859. Dar 
aici mcepe deosebirea .  In totalul nostru general figurează 
subunităţile de rezervă-instrucţie, 300 de companii şi 57 de 
escadroane, care abia dacă sînt suficiente pentru instrucţia 
preliminară şi pentru organizarea celor 46 800 de infanterişti 
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şi cavalerişti din componenţa lor. Să presupunem că aceştia 
sînt chemaţi pe neaşteptate pentru a face loc noilor recruţi 
şi pentru a completa în regimente locurile celor care au fost 
lăsaţi la vatră ; cîţi recruţi vor trebui în acest caz să fie 
instruiţi în aceste subunităţi de rezervă-instrucţie 1 Cei 
100 OOO de recruţi din anul 1859 şi cel puţin 20 OOO de volun
tari neinstruiţi, în total 120 OOO de oameni, adică cu 10 OOO 
mai mult decît pot cuprinde subunităţile de rezervă-instrucţie. 
Dar atunci este neîndoios că între 1 aprilie şi 1 iunie cele trei 
companii de rezervă-instrucţie ale fiecărui regiment de infan
terie trebuie să crească pînă la proporţiile unui batalion com
plet şi că pe lîngă fiecare regiment de cavalerie trebuie să 
fie create două escadroane de rezervă-instrucţie în loc de 
unul. Căci, dacă acum, cînd întreaga armată face doar servi
ciu de garnizoană, subunităţile de rezervă-instrucţie sînt nişte 
simple etape pentru recrut, de unde încă neinstruit sau pe 
jumătate instruit, el este trimis cît mai curînd la regimentul 
său pentru a fi instruit acolo, nu trebuie să uităm că în timp 
de război, cînd armata desfăşoară acţiuni de luptă, subunită
ţile de rezervă-instrucţie trebuie să echipeze şi să instruiască 
complet soldaţii, astfel încît aceştia să intre în regiment pre
gătiţi pentru serviciul de armată. Aşadar, atunci cînd afirmă 
că armata franceză îşi poate spori efectivul pînă la 700 OOO de 
oameni fără a înfiinţa noi formaţiuni, „Constitutionnel " se 
depărtează foarte mult de adevăr. Iar pentru formarea a 100 
de batalioane de rezervă-instrucţie din 300 de companii şi a 
51 de escadroane de rezervă-instrucţie suplimentare, ar fi ne
voie să fie scoşi din rîndurile armatei active cel puţin 2 OOO 
de ofiţeri şi 10 OOO de subofiţeri tocmai în momentul cînd 
serviciile lor sînt mai necesare ca oricînd. 

Dar să presupunem că vor fi recrutaţi 100 OOO de oameni, 
- şi noi nu afirmăm nicidecum că la începutul războiului 
Franţa nu ar putea recruta acest număr de tineri, - cîţi dintre 
aceşti 100 OOO vor fi apţi pentru serviciul militar 1 Cel mult 
580 OOO, şi dintre aceştia, după cum spune „Constitutionnel " ,  
50 OOO trebuie s ă  apere Algeria. Pentru jandarmi ş i  diferite 
alte trupe destinate serviciului în interiorul ţării trebuie să 
luăm nu cifra de 25 OOO, ci să ne luăm după calculul iniţial al 
lui „Constitutionnel" ,  şi anume 49 OOO. Rămîn 481 OOO de oa
meni. Dar confratele nostru imperial trebuie să aibă o prea 
mare încredere în trăinicia dinastiei sale dacă îşi închipuie 
că apărarea ei poate fi încredinţată unui număr de 120 OOO de 
recruţi neinstruiţi, 49 OOO de jandarmi şi altor trupe de poli-
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ţie militară. Subunităţile de rezervă-instrucţie, abia dacă vor 
fi suficiente pentru constituirea garnizoanelor celor mai mari 
fortăreţe, cu excepţia Parisului şi a Lyonului. Ludovic-Napo
leon nu va încredinţa niciodată aceste două oraşe recruţilor 
neinstruiţi ; şi, deşi „Constitutionnel u consideră că 40 OOO de 
oameni sînt suficienţi pentru a le apăra, se poate spune cu 
certitudine că 100 OOO nu va fi o cifră prea mare pentru acest 
scop. Dar, dacă scădem 100 OOO de oameni necesari pentru 
paza marilor oraşe din interiorul ţării şi pentru sudul rega
list al Franţei, efectivul întregii armate de care se poate dis
pune într-un război în afara graniţelor se reduce la 381 OOO 
de oameni. Din aceştia, cel puţin 181  OOO vor forma o armată 
de observaţie la graniţa cu Belgia, cu Germania şi cu Elveţia, 
iar pentru a ataca Italia nu rămîn decît 200 OOO de oameni 
disponibili. Şi noi susţinem că 150 OOO de austrieci, care ocupă 
poziţii puternice pe Mincio şi Adige, sînt cel puţin egali ca 
forţă cu 300 OOO de francezi şi sarzi şi, dacă într-adevăr va 
începe un război, ei pot dovedi într-o bună zi acest lucru. 

Scris de F. Engels 
la 31 iar.uarie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 568 din 24 februarie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Resursele militare ale Germaniei 

Recenta lăudăroşenie a lui Ludovic-Napoleon în legătură 
cu efectivul forţelor armate pe care le poate pune în mişcare 
împotriva Austriei a provocat declaraţii similare din partea 
ziarelor germane cu privire la resursele militare care ar putea 
fi concentrate împotriva lui în caz de război. Dar aceste de
claraţii în general nu pot fi exacte şi întemeiate decît în mă
sură cu totul neînsemnată, şi de aceea am fost nevoiţi să 
apelăm la documente originale şi oficiale pentru a stabili 
faptele şi cifrele pe care le prezentăm acum cititorilor noştri. 

Armata austriacă este, fără îndoială, cea mai puternică 
dintre toate armatele care ar putea fi trimise împotriva Fran
ţei în cazul unui asemenea război. Infanteria ei este alcătuită 
din 62 de regimente de linie (fiecare regiment fiind format 
dintr-un batalion de grenadieri, 4 batalioane de linie şi un 
batalion de rezervă şi instrucţie) , avînd 310  batalioane com
batante, 62 de batalioane de rezervă-instrucţie ; 14 regimente 
de grăniceri (formate din cîte două batalioane de cîmp şi un 
batalion de rezervă) , alcătuind în total 28 de batalioane com
batante şi 14 batalioane de rezervă (în afară de un batalion 
independent) şi 32 de batalioane de vînători. Batalioanele aus
triece au efective numerice diferite, fiind alcătuite din 4 pînă 
la 6 companii. Cînd efectivul ei este complet, infanteria tota
lizează : 

Trupele de linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0  OOO de oamem 
-egimentele d

.
e _Ia �ran iţa m ilitară8& . .  • • 55 OOO „ „ 

I rupele de v mator1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 OOO „ „ 

To.tal, in?lusiv subunităţile de rezer vă-
mstrucţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 OOO „ „ 

Regimentele de linie şi de grăniceri sînt înzestrate cu 
puşti cu percuţie cu ţeava lisă, a căror închizătoare are o 
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construcţie originală, care nu e de loc grozavă, dar în ge
neral aceste puşti sînt destul de bune. In regimentele de gră
niceri, fiecare companie are 20 de puşti ghintuite. Cele 32 de 
batalioane de vînători sînt complet înzestrate cu puşti ghin
tuite, dar acestea sînt cu mult inferioare puştilor franceze 
Minie sau puştilor engleze Enfield. Infanteria este din toate 
punctele de vedere o infanterie de prim rang, iar soldaţii 
austrieci nu sînt mai prejos de nici un soldat din Europa, 
deşi, în comparaţie cu infanteria engleză sau prusiană, unde 
fiecare soldat este înzestrat cu o puşcă ghintuită cu bătaie 
mare, armamentul de calitate inferioară este în defavoarea 
lor. Dar în comparaţie cu trupele franceze şi ruse, acest dez
avantaj nu există, dacă nu luăm în consideraţie cele 20 de 
batalioane franceze de vînători şi dacă nu se schimbă arma
mentul infanteriei de linie franceze. 

Cavaleria austriacă numără 16 regimente de cavalerie 
grea şi 24 de cavalerie uşoară, primele se compun din 6 esca
droane, iar următoarele din 8, în afară de n escadron de 
rezervă-instrucţie de fiecare regiment. Un escadron din cava
leria grea are un efectiv de 194 de oameni, unul din cavaleria 
uşoară - 227 de oameni. Cu un astfel de efectiv, n regiment 
austriac de cavalerie este mai puternic decît o brigadă fran
ceză de cavalerie. In total, cavaleria austriacă are 67 OOO de 
oameni asiguraţi cu cai excelenţi, deoarece cea mai mare 
parte din cavaleria uşoară este recrutată din rîndurile a două 
naţiuni de călăreţi înnăscuţi - ungurii şi polonezii. Nu încape 
îndoială că aceşti 67 OOO de oameni sînt mai puternici decît 
cei 81 OOO de cavalerişti francezi pe care Ludovic-Napoleon 
intenţionează să-i arunce în luptă. In prezent, cavaleria 
austriacă este, neîndoielnic, fără egal. 

Artileria este alcătuită din 12 regimente de cîmp, fiecare 
regiment avînd cite 13 baterii a 8 tunuri, 1 regiment de arti
lerie de coastă şi 1 regiment de artilerie-rachetă compuse din 
20 de baterii, în total 1 248 de piese de artilerie, 240 de ţevi 
de rachete şi 50 OOO de oameni. In plus, pionierii, personalul 
medico-sanitar etc. reprezintă aproximativ 20 OOO de oameni. 

In general, în timp de pace, întreaga armată, inclusiv con
voaiele etc., numără între 580 OOO şi 600 OOO de oameni. Din
tre aceştia, de obicei, şi în prezent de asemenea, aproape 
200 OOO se află în concediu şi numai 400 OOO sînt efectiv sub 
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drapel. Dar în caz de război, nu numai aceşti 200 OOO, ci şi 
120 OOO de rezervişti (lăsaţi la vatră după 8 ani de serviciu 
militar şi care urmează să mai presteze serviciu încă doi ani) 
pot fi mobilizaţi, şi dacă e să dăm crezare afirmaţiilor unor 
publicişti austrieci, întreaga armată poate fi chemată sub arme 
în 14  zile. Şi totuşi, prin aceasta resursele imperiului nu sînt 
epuizate. Regiunea Graniţei militare este exceptată de la obli
gaţia de a da rezervişti, dar acolo orice bărbat pînă la vîrsta 
de 60 de ani este soldat şi în orice moment poate fi chemat 
la regimentul său. In 1848, această regiune a furnizat trupele 
cre l-au salvat în Italia pe Radetzky şi, o dată cu el, mo
narhia austriacă. Oamenii încă n-au uitat cum s-a format şi 
a fost trimis în Italia batalion după batalion din rîndurile 
acestor slavi voinici ; printre altele, armata care a salvat 
Viena din mîinile insurgenţilor era formată din aceiaşi oa
meni 86• Această regiune, al cărei contingent în condiţii nor
male se limitează la 55 OOO de oameni, poate trimite pe front, 
în caz de nevoie, 200 OOO de soldaţi. Aşadar, efectivul arma
tei austriece cu rezerviştii şi numai 80 OOO de soldaţi din re
giunea Graniţei militare s-ar ridica la 800 OOO de oameni, 
cărora, pe măsură ce se organizează batalioane, li se mai pot 
adăuga peste 100 OOO de soldaţi din regiunea Graniţei militare. 
Aşadar, Austria, dacă ar avea banii necesari, ar dispune ea 
singură de suficiente forţe pentru a-şi apăra posesiunile ita
liene împotriva forţelor unite ale Franţei şi Piemontului. 

Puterea care urmează este Prusia. Infanteria acestui regat 
este alcătuită din 36 de regimente de linie şi de gardă, care 
totalizează 108 batalioane ; 9 regimente de rezervă, totali
zînd, la rîndul lor, 18 batalioane ; împreună cu cele 8 bata
lioane de rezervă şi 10 batalioane de vînători, ea are în total 
144 de b atalioane, ceea ce înseamnă, în timp de război, 
150 OOO de oameni. La aceştia trebuie să adăugm Land
wehrul 87 din prima recrutare - 1 1 6  batalioane - aproximativ 
120 OOO de oameni, obţinînd astfel în total 210 OOO de oameni. 
In timp de război, cele 8 batalioane de rezervişti sînt transfor
mate în 36 de batalioane de rezervă-instrucţie pentru cele 
36 de regimente de linie, iar cele 9 regimente de rezervă
instrucţie împreună cu cele 9 batalioane corespunzătoare ale 
Landwehrului sînt destinate serviciului de garnizoană, astfel 
trupele de cîmp destinate acţiunii de luptă se compun din 228 
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de batalioane, cu un efectiv de aproximativ 230 OOO de oa
meni. 

Cavaleria este alcătuită din 38 de regimente de linie, for
mate din 4 escadroane fiecare, în total 152 de escadroane, Şi 
34 de regimente sau 136 de escadroane din primul contingent 
al Landwehrului, adică aproximativ 49 OOO de oameni. 

Artileria se compune din 9 regimente, fiecare avînd 1 1  ba
terii de 8 tunuri şi 4 companii pentru executarea serviciului 
în fortăreţe - în total 792 de piese de artilerie de cîmp şi 
20 OOO de oameni. 

Trupele de geniu, convoaiele etc. au în total un număr de 
40 OOO de oameni. 

Aşadar, Prusia dispune în total de o armată de 380 OOO 
de oameni din trupele de linie şi din Landwehrul din prima 
recrutare, dintre care cel puţin 340 OOO sînt gata să înceapă 
campania. Landwehrul din a doua recrutare nu este organizat 
şi în mod practic este destinat numai pentru serviciul în for
tăreţe. In caz de război însă, el ar putea fi pregătit în mod 
satisfăcător pentru luptă în aproximativ 4 luni, aceasta în 
ceea ce priveşte infanteria şi artileria ; cit despre cavalerie, 
e puţin probabil ca ea să fie vreodată bună pentru a desfă
şura acţiuni de luptă. In orice caz se poate conta cu toată 
certitudinea pe 100 OOO sau 120 OOO de oameni din Landwehrul 
din a doua recrutare, care vor face disponibili din serviciul 
de garnizoană un număr egal de oameni din trupele de linie. 
Aşadar, Prusia poate pune pe picior de război o armată de 
500 OOO de oameni ; în afară de aceştia, există un mare număr 
de oameni instruiţi pentru serviciul de front pe care Land
wehrul din prima recrutare, cu organizarea existentă, nu-i 
poate cuprinde şi care ar putea fi folosiţi pentru formarea unor 
noi unităţi. 

Din cauză că în armata prusiană durata serviciului militar 
este scurtă (3 ani) şi întregul efectiv al Landwehrului din 
prima recrutare nu a fost chemat sub arme 4-5 ani în medie 
(cu cîteva întreruperi neînsemnate) , la începutul războiului 
armata prusiană va fi, în ceea ce priveşte oamenii, inferioară 
armatei austriece. Dar prusienii au o incontestabilă înclinaţie 
pentru militărie, şi de aceea vor fi suficiente cîteva săptămîni 
de acţiuni militare pentru ca ei să devină buni soldaţi. Prusia 
nu are să se tetmă decît de prima sau de primele două luni 
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de război. Armata prusiană, care în proporţie de mai bine de 
jumătate este formată din miliţie, este foarte puţin adaptată 
pentru un război ofensiv, dar cu atît mai bună se va dovedi 
ea într-un război de apărare, căci nicăieri, în afară de El
veţia 88, nu există o armată ca în Prusia care să aibă sub 
arme întreaga naţiune. Cît priveşte armamentul, întreaga 
gardă şi cîte un batalion din fiecare regiment de linie sînt 
înzestrate cu noile puşti cu percuţie, care trag la o distanţă 
de 1 OOO de iarzi şi, alături de puşca engleză Enfield, întrec 
în ceea ce priveşte bătaia tragerii toate celelalte puşti folosite 
.n prezent. Celelalte trupe de linie sînt înzestrate cu puşti de 
tip obişnuit, care însă, printr-un procedeu foarte simplu, au 
fost ghintuite după principiul Minie şi în ceea ce priveşte bă
taia şi precizia tragerii nu sînt cu mult inferioare adevăratelor 
puşti Minie. Landwehrul din prima recrutare va primi şi el 
puşti cu percuţie cînd va fi chemat sub arme. Aşadar, cu ex
cepţia infanteriei engleze, infanteria prusiană are cel mai bun 
armament din Europa. 

Austria formează corpul 1 ,  2 şi 3 pentru armata Confedera
ţiei germane, iar Prusia corpul 4, 5 şi 6. Corpul 7 îl formează 
Bavaria. Ea este obligată să dea un contingent obişnuit de 
36 500 de oameni şi o rezervă de 1 7  800 de oameni, în total 
54 300 de oameni. Dar efectivul armatei bavareze este cu 
mult mai mare, şi anume : 54 de batalioane - 54 OOO de in
fanterişti, 56 de escadroane - 9 OOO de cavalerişti, 224 de 
piese de artilerie şi 5 600 de artilerişti, în afară de trupele de 
geniu etc., în total peste 72 OOO de oameni, fără a socoti re
zerva, în compunerea căreia intră toţi soldaţii lăsaţi la vatră 
între 27 şi 40 de ani şi care pot fi folosiţi pentru noi formaţii. 

Corpul 8 are următoarele efective în compunerea contin
gentelor şi rezervei : 

Wirttemberg . . . . . . . . 21 OOO oameni 
Baden . . . . . . . . . . . . . .  15 OOO oameni 
H essen-Darmstadt. . . 9 300 oameni 

Forţele necesare 45 300 oameni 

Armata existentă 19 OOO oameni 
Armata existentă 1 5  OOO oameni 
Armata existentă 10 500 oameni 

Existent 
în realitate H 500 oameni 

Corpul 9 trebuie să aibă în cadrul contingentelor şi rezer
vei 36 OOO de oameni, dar armatele care îl compun dispun în 
realitate de 44 OOO de oameni. 

Corpul 10 trebuie să aibă 42 OOO de oameni, şi presupunem 
că armatele care îl alcătuiesc vor avea aproximativ acest 
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efectiv. Divizia de rezervă (contingentul dat de statele mici) 
are aproximativ 17  OOO de oameni. Aşadar, în total sînt : 

Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Prusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bavaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corpul 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Corpul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corpul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D ivizia de rezervă . . . . . . . . . . . . .  . 

800 OOO de oameni 
400 OOO 

70 OOO 

45 OOO 

44 OOO 

t12 OOO 

1 7  OOO 

Total „ „ „ „ „ 1 418 OOO de oameni 

Ultimele cinci părţi componente ale acestei colosale forţe 
militare, totalizînd 2 1 8  OOO de oameni, sînt întotdeauna gata 
pregătite de luptă şi nu reprezintă altceva decît for/ele armate 
regulate din timp de pace ale statelor respective, după ce au 
chemat sub arme pe toţi cei aflaţi în concediu. Aceste state 
ar putea deci da cu uşurinţă încă 100 OOO pînă la 150 OOO de 
oameni, dar, întrucît nu există nici un fel de organizare pen
tru ei, nu i-am socotit de loc aşa cum n-am socotit nici Land
wehrul din a doua recrutare. Austria, fără îndoială, poate 
chema sub arme 700 OOO de oameni în termen de două săptă
mîni. In Prusia, chemarea sub arme a rezervei militare (ostaşi 
aflaţi în concediu) ar dura şi mai puţin, şi trupele de linie ar 
fi completate pînă la 225 OOO de oameni. Aşadar, în decurs de 
două săptămîni, Germania poate trimite pe cîmpul de luptă 
1 150 OOO de oameni, iar după o lună alţi 270 OOO de oameni. 
Şi chiar şi după aceasta va mai avea la dispoziţia sa în în
tregime Landwehrul prusian din a doua recrutare, întreaga re
zervă a Bavariei şi vreo 100 OOO de soldaţi din regiunea Grani
ţei militare a Austriei. Iar cînd aceste resurse vor fi epuizate, 
atunci şi numai atunci vor fi necesare măsuri extraordinare. 

Aşadar, forţele militare de care dispune Germania sînt atît 
de uriaşe, încît, dacă vor fi puse sub un comandament unic 
şi ferm, ea nu are de ce să se teamă de un atac simultan din 
partea Franţei, Italiei şi Rusiei. Dar este, desigur, îndoielnic 
că ele vor fi folosite astfel ; dacă însă, în cazul unui război 
general, invidiile mărunte, şovăielile şi rutina vor crea greu
tăţi în calea acţiunilor acestor armate şi vor duce la o înfrîn
gere, actualele guverne ale Germaniei pot să-şi facă bagajele, 
căci în curînd vor fi nevoite s-o ia din loc. Germania anului 
1 859 se deosebeşte tot atît de mult de Germania din vremea 
păcii de la Basel, a bătăliei de la Jena, Austerlitz şi Wag
:am 89, ca şi Franţa de astăzi de Franţa revoluţionară din 
1793, căci anul 1 848, chiar dacă n-a avut consecinţe impor-
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tante, a trezit totuşi sentimentul naţional al germanilor în 
toate colţurile ţării şi chiar printre aceia care mai înainte 
erau acuzaţi de sentimente francofile. Ludovic-Napoleon mai 
poate încerca să  joace rolul de eliberator al Italiei, dar el nu 
va îndrăzni să facă acest lucru pe Rin ; şi chiar dacă ar ob
ţine o victorie parţială în război, prin aceasta el n-ar face 
decît să provoace dezlănţuirea unei revoluţii în Germania, 
care ar duce la înfrîngerea lui definitivă şi al cărei exemplu 
i-ar pune în primejdie tronul, care şi aşa se clatină. 

Scris de F. Engels 
la 10 februarie 1 859 
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Friedrich Engels 

Cum ţine Austria în mîinile ei Italia 

Cind, în 1 796, generalul Bonaparte a coborît din Alpii Ma
ritimi, i-a fost de ajuns o singură mare săptămînă de bătălii 
la Dego, Millesimo, Montenotte şi Mondovi pentru a cuceri 
întregul Piemont şi întreaga Lombardie 90• Coloanele lui au 
înaintat fără a întîmpina rezistenţă pînă ce au ajuns la Min
cio. Aici însă situaţia s-a schimbat în mod radical. Zidurile 
Mantuei l-au oprit în loc, şi cel mai mare comandant de oşti 
al secolului său a avut nevoie de nouă luni pentru a birui 
acest obstacol. Toată jumătatea a doua a primei campanii 
din Italia se învîrte în jurul cuceririi Mantuei. Bătăliile de 
la Rivoli, Castiglione şi Areole, ca şi marşul prin valea rîului 
Brenta, toate au fost subordonate acestui obiectiv principal 91• 
De două ori în viaţa lui, Napoleon a fost oprit de zidurile 
unei cetăţi : prima oară la Mantua, iar a doua oară la Dan
zig 92• El ştia foarte bine că Mantua este cheia Italiei. O dată 
ce a pus stăpînire pe acest oraş, el l-a păstrat atîta timp cît 
şi-a păstrat şi coroana, iar în tot acest timp stăpînirea lui 
asupra Italiei n-a fost niciodată ameninţată de un pericol 
serios. 

Configuraţia geografică a Italiei arată limpede că puterea 
care e în stare să stăpînească partea de nord a ţării - aşa 
numita Galie Cisalpină a romanilor - va stăpîni întreaga 
!talie. Bazinul Padului a fost întotdeauna cîmpul unor bătălii 
în care se decideau destinele peninsulei. Incepînd cu Marig
nano şi Pavia, continuînd cu Torino, Areole, Rivoli, Novi şi 
Marengo şi terminînd cu Custozza şi Novara 93, toate bătă
liile decisive pentru stăpînirea Italiei s-au dat aici. De altfel, 
acest lucru este cît se poate de firesc. Francezii sau germanii, 
oricare dintre ei l-ar scoate pe adversar din valea Padului, 
l-ar izola astfel de peninsulă, care se întinde în lungime, şi 
ar izola această peninsulă de aliaţii ei. Silită să se limiteze 
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numai la propriile ei resurse, această peninsulă, care este 
partea cea mai slab populată şi cea mai puţin civilizată a 
Italiei, în scurt timp este subjugată. Ei bine, în acest bazin al 
Padului, poziţia cea mai centrală este Mantua. Ea este situată 
la egală distanţă de Marea Adriatică şi de Marea Medite
rană, cam la 70 de mile de fiecare ; aşa stînd lucrurile, această 
poziţie, dacă e apărată de o armată de cîmp, închide într-a
devăr orice cale de acces spre peninsulă. La toate acestea 
trebuie adăugate marile avantaje tactice pe care le oferă po
ziţia ei de oraş situat în mijlocul unui lac cu trei capete de 
pod pentru ieşirea trupelor ; în afară de aceasta, terenul din 
jurul ei este brăzdat din toate părţile de rîuri, ceea ce con
tribuie la izolarea diferitelor părţi ale armatei asediatoare, 
şi nu este de mirare că un vechi dicton spune : cine ţine în 
mîinile sale Mantua stăpîneşte Italia. 

Aceste cîteva consideraţii sînt suficiente pentru a arăta 
că francezilor nu le va fi prea uşor să-i alunge pe austrieci 
din Italia, chiar dacă aceştia nu vor avea în mîinile lor decît 
Mantua. O acţiune pentru care cel mai mare comandant de 
oşti al epocii sale a avut nevoie de nouă luni nu va putea fi 
înfăptuită în acelaşi termen de un fost căpitan de artilerie 
din armata elveţiană 94• Totuşi, din punct de vedere militar, 
situaţia Lombardiei s-a schimbat extrem de mult faţă de 1796 
şi chiar faţă de 1848. Campania din 1 848 constituie, într-o 
anumită privinţă, reversul celei din 1796. Dacă 1796 a arătat 
ce poate să facă Mantua într-un război defensiv, 1 848 a ară
tat ce pot să facă împreună Mantua, Peschiera, Legnago şi 
Verona, într-un război ofensiv. Iar de atunci această poziţie 
excelentă, aproape cea mai bună din întreaga Europă, a fost 
finisată şi pregătită în toate privinţele, şi, în plus, acest lu
cru a fost făcut cu o meticulozitate, sîrguinţă şi ensemble * 
care face mare cinste statului-major austriac şi inginerilor 
militari austrieci. 

Să aruncăm o privire pe hartă. Intre Lacul Garda şi flu
viul Pad curge Mincio, un rîu nu prea însemnat, care în 
timpul verii în multe locuri poate fi trecut prin vad, dar care 
în ansamblu este potrivit pentru o poziţie de apărare. Lun
gimea acestei linii, care trebuie socotită de la Peschiera pînă 
la Borgoforte, cu toate că această localitate se află la o oa
recare depărtare de rîu, este de vreo 30 de mile, astfel că o 
armată dispusă la mijlocul acestei linii poate să ajungă în
tr-o singură zi la oricare din extremităţile ei. Acoperită la  

* - pricepere î n  a coordona toate acţiunile. - Nota trad. 
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dreapta (dinspre nord) de Lacul Garda şi de Alpii Tirolezi, 
iar la stînga de fluviul Pad, această scurtă linie de 30 de 
mile reprezintă prima linie potrivită pentru apărare pe care 
o poate folosi armata austriacă împotriva unui inamic ce îna
intează dinspre vest. Dar acesta nu este totuşi singurul ei 
avantaj . Aproape paralel cu lacul, cu rîul Mincio şi cu flu
viul Pad şi la o distanţă de 10 pînă la 30 de mile în spatele 
lor curge Adigele, care formează o a doua linie de apărare, 
mult mai puternică, reprezentînd în toate anotimpurile un 
obstacol care nu poate fi trecut decît pe poduri. Această li
nie dublă, după cum reiese dintr-o simplă privire aruncată 
pe hartă, întregeşte în mod firesc Tirolul şi provinciile aus
triece învecinate, făcînd din ele un tot compact ; din punct 
de vedere militar, ea constituie completarea lor necesară. Şi 
tocmai pe această împrejurare se bazează acel principiu al 
politicii austriece potrivit căruia linia Mincio este necesară 
pentru apărarea Germaniei, iar Rinul trebuie apărat pe ma
lurile Padului. 

Această poziţie puternică de la natură a fost întărită şi 
mai mult de mina omului. Cetatea Mantua taie în două linia 
rîului Mincio. Ea este situată atît de aproape de gura rîului, 
încît porţiunea de rîu de la cetate în jos poate să nici nu fie 
luată în consideraţie. In felul acesta, linia rîului se scurtează 
cu încă vreo 7-8 mile ; extremitatea de sud a acestei linii 
este întărită printr-o cetate de primul rang, care formează 
capete de pod pe ambele maluri ale rîului. Cealaltă extremi
tate, aflată acolo unde rîul iese din apele lacului, este apărată 
de o cetate mică, Peschiera. Această cetate nu este, bineîn
ţeles, prea puternică, şi în 1848 a fost cucerită de piemontezi ; 
totuşi, ea este destul de puternică pentru a rezista unor atacuri 
întîmplătoare, şi de aceea se poate menţine atîta timp cît aus
triecii rămîn stăpîni pe situaţie în cîmp deschis ; în acelaşi 
timp, ea le oferă posibilitatea de a ieşi pe malul de vest al 
rîului Mincio. 

Pînă în 1815  linia Adigelui a fost neglijată. Din 1797 şi 
pînă în 1809 ea a constituit linia de frontieră dintre Austria 
şi Italia, cu începere din 1 8 15 însă în posesiunea Austriei au 
intrat ambele maluri ale acestui curs de apă. La vreo 25 de 
mile dincolo de Mantua se afla, pe Adige, mica cetate Leg
nago, dar Verona, oraşul cel mai apropiat de dincolo de Pes
chiera, nu era întărit. In scurt timp însă austriecii şi-au dat 
seama că, pentru ca această poziţie să devină într-adevăr 
ceea ce trebuie, e necesar să fie întărită Verona. Ceea ce 
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s-a şi făcut. Dar, datorită tărăgănelii obişnuite în antedilu
viana Austrie, îndeplinirea acestei sarcini a fost neglijată 
în asemenea măsură, încît în 1 848, cînd a izbucnit revoluţia, 
malul stîng, adică răsăritean, al Adigelui, care putea fi folosit 
împotriva Austriei, era destul de acceptabil întărit, în timp 
ce partea dinspre inamic fusese lăsată aproape fără nici o 
apărare. 

După ce revoluţia i-a alungat din Milano, Radetzky şi 
şefii săi de stat-major, Hess şi Schănhals, s-au apucat îndată 
să remedieze această deficienţă. Inălţimile care înconjură 
Verona dinspre vest au fost încununate cu întărituri care-l 
împiedicau pe inamic să ţină sub foc valurile de apărare 
ale oraşului. Acest lucru a fost făcut spre norocul Austriei. 
Linia Mincio a trebuit să fie părăsită. Peschiera a fost ase
diată de piemontezi, care au înaintat aproape pînă la valurile 
redutelor Veronei. Aici însă ei au fost opriţi. Bătălia de la 
Santa Lucia (6 mai 1 848) le-a arătat că orice noi atacuri îm
potriva lucrărilor de apărare ale Veronei sînt cu totul inutile. 

Cu toate acestea, întreaga !talie de nord se afla în mîimle 
armatei revolutionare. Lui Radetzky nu-i mai rămăsese nimic 
în afară de cele patru cetăţi ale lui, dintre care Verona era 
folosită ca tabără întărită pentru armata sa. Teritoriul din 
faţa frontului său şi a flancurilor sale, precum şi aproape în· 
treaga regiune din spatele frontului său se aflau în mîinile 
inamicului ; pînă şi comunicaţiile cu Tirolul erau ameninţate 
şi uneori chiar întrerupte. Şi totuşi, o divizie, comandată de 
generalul Nugent, a reuşit să-şi croiască drum prin regiunea 
răsculată a Veneţiei şi să facă joncţiunea, la sfîrşitul lunii 
mai, cu armata lui Radetzky. Atunci Radetzky a arătat ce se 
poate face cu ajutorul acestei poziţii strălucite pe care şi-o 
crease nu de mult. Nemaifiind în stare să-şi aprovizioneze 
armata în împrejurimile, sleite de resurse, ale Veronei şi fiind 
prea slab ca să înceapă o bătălie decisivă, el a executat cu 
armata sa n îndrăzneţ şi iscusit marş de flanc, deplasînd-o, 
prin Legnago, spre Mantua ; şi, înainte ca inamicul să afle 
în mod cert ce s-a întîmplat, Radetzky a pornit din Mantua 
mai departe, pentru a-l ataca pe malul de vest al rîului Min
cio ; el a împins înapoi linia de blocadă a inamicului şi a silit 
armata principală a piemontezilor să se retragă din faţa Ve
ronei. Totuşi, el n-a putut să preîntîmpine căderea Peschierei 
şi, după ce a obţinut toate rezultatele pe care putea spera să 
le obţină în marşul său spre Mantua, şi-a adunat din nou tru
pele şi, trecînd prin Legnago, s-a îndreptat spre Vicenza şi 
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a recucerit-o din mîna italienilor ; în felul acesta el şi-a sub· 
ordonat întregul teritoriu al Veneţiei pe continent, şi-a resta· 
bilit comunicaţiile şi a pus stăpînire pe resursele unei regiuni 
întinse şi bogate în spatele frontului ; apoi s-a retras din nou 
spre bastionul său, Verona, de unde piemontezilor le-a fost 
atît de greu să găsească un mijloc de a-l alunga, încît au 
pierdut o lună întreagă fără să facă nimic. Intre timp au sosit 
însă trei puternice brigăzi austriece, şi atunci situaţia s-a 
schimbat radical. In trei zile, Radetzky a curăţat de piemon· 
tez1 înălţimile dintre Adige şi Mincio, întorcînd totodată flan
cul lor drept la Mantua, şi le-a dat o lecţie atît de usturătoare, 
încît ei n-au mai opus nici o rezistenţă pînă cînd au ajuns 
dincolo de Ticino. 

Această campanie a lui Radetzky arată ce poate să facă 
un general care dispune de o armată mai slabă decît aceea 
a inamicului, dacă se sprijină pe un sistem de linii de cursuri 
de apă bine apărat. lnditerent de locul în care staţionau şi  
de direcţia în care căutau să-şi orienteze frontul , piemontezii 
n-au putut să-i atace pe austrieci, iar acţiunile întreprinse la 
nmereală, la care s-au redus toate operaţiile lor militare în 
cursul ultimelor cinci săptămîni înainte de înfrîngerea lor de
finitivă, arată limpede în ce situaţie grea au ajuns ei.  Dar în 
ce consta tăria poziţiei lui Radetzky ? Ea consta pur şi simplu 
în faptul că cetăţile nu numai că îl protejau pe el în cazul 
unei ofensive, dar totodată îl obligau pe inamic să-şi fărîmi
ţeze forţele, în timp ce Radetzky, sub protecţia acestor ce
tăţi, putea să acţioneze în orice punct dat cu toate forţele 
sale împotriva acelei părţi din armata inamicului care se ni
merea să fie în faţa lui. Peschiera neutraliza o parte consi
derabilă din trupele inamice ; în timp ce Radetzky se afla la 
Verona, Mantua neutraliza o altă parte din trupele inamicu
lui, şi îndată ce el s-a îndreptat spre Mantua, Verona i-a obli
gat pe piemontezi să lase în apropierea ei un corp de obser
vaţie. Mai mult decît atît : italienii erau nevoiţi să acţioneze 
cu corpuri de armată răzleţe pe ambele maluri ale rîurilor, 
şi nici unul dintre aceste corpuri nu putea să vină repede în 
sprijinul altuia, în timp ce Radetzky, datorită cetăţilor sale 
şi capetelor de pod de care dispunea, putea să-şi deplaseze 
întreaga armată, după cum dorea, de pe un mal pe celălalt 
al rîului. Vicenza şi regiunea Veneţiei n-ar fi căzut niciodată 
dacă piemontezii ar fi putut să le vină în ajutor. In această 
situaţie, Radetzky le-a cucerit pe amîndouă, în timp ce pie-
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montezii erau ţinuţi în şah de garnizoanele din Verona şi 
Man tu a. 

Atunci cind, în Algeria, francezii sînt nevoiţi să străbată 
în coloană o regiune ostilă 95, ei formează patru careuri de 
infanterie şi le dispun în cele patru vîrfuri ale unui romb ; 
cavaleria şi artileria sînt plasate în centrul acestui romb. 
Dacă se produce un atac din partea arabilor, infanteria îl res
pinge prin foc susţinut, şi, de îndată ce în rîndurile atacato
rilor se produce învălmăşeală, cavaleria se năpusteşte asupra 
lor, iar artileria desperechează pentru a-i lovi cu proiectilele 
ei. Atunci însă cind cavaleria este respinsă, .ea găseşte o pro
tecţie sigură în spatele careurilor infanteriei. Aceeaşi însem
nătate pe care o are formaţia în ordine strînsă a infanteriei 
în lupta împotriva unor astfel de trupe neregulate o are şi un 
sistem de cetăţi pentru o armată care luptă împotriva unui 
inamic mai puternic, mai cu seamă dacă aceste cetăţi sînt si
tuate în mijlocul unei reţele de cursuri de apă. Verona, Man
tua, Peschiera, Legnago formează cele patru vîrfuri ale unui 
careu, şi, atîta timp cit nu vor fi cucerite cel puţin trei din ele, 
inamicul nu va putea sili o armată mai slabă să cedeze pozi
ţia pe care o ocupă. Dar cum pot fi cucerite aceste cetăţi 1 
Peschiera, ce-i drept, poate oricind să cadă uşor, dacă aus
triecii nu vor putea să menţină zona de cimp deschis ; dar 
în ceea ce priveşte Mantua, în 1 848 nu s-a făcut măcar în
cercarea de a o bloca din toate părţile şi cu atît mai puţin 
de a o asedia. Pentru a bloca Mantua este nevoie de trei ar
mate : una pe malul de vest al rîului Mincio,  a doua pe malul 
de est, ambele destinate asediului, iar o a treia - pentru a 
acoperi trupele asediatoare împotriva austriecilor aflaţi la 
Verona. Dacă se manevrează cu iscusinţă printre rîuri şi ce
tăţi, fiecare dintre aceste trei armate poate fi, ad libitum * ,  ata
cată de toate forţele austriece. Despre ce asediu poate fi 
vorba în asemenea condiţii ? Dacă Mantua singură a necesi
tat, pentru cucerirea ei prin înfometare, nouă luni de eforturi 
din partea generalului Bonaparte, apoi cu cit va deveni ea 
mai puternică dacă va fi sprijinită de o armată care se rea
zemă pe Verona, Legnago şi Peschiera, de o armată capabilă 
să manevreze cu forţe unite pe ambele maluri ale apelor 
Mincio şi Adige şi căreia niciodată nu-i pot fi tăiate căile 
de retragere, pentru că are două linii de comunicaţie - una 
prin Tirol şi cealaltă prin regiunea Veneţiei ? Putem să afir
măm fără nici o ezitare că această poziţie este una dintre 

* - după dornţă. - Nota trad. 
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cele mai puternice din Europa, şi, întrucît austriecii nu numai 
că au pregătit-o pe deplin, dar au şi înţeles întreaga ei însem
nătate, socotim că cei 150 OOO de austrieci instalaţi pe această 
poziţie n-au a se teme de un inamic de două ori mai putMnic. 

Să presupunem totuşi că ei au fost scoşi din această po
ziţie. Să prespunem că au pierdut Mantua, Peschiera şi Leg
nago. Atîta timp cit ţin în mîinile lor Verona şi n-au fost 
alungaţi definitiv de pe poziţiile pe care le ocupă în cîmp 
deschis, ei pot face ca un marş întreprins de orice armată 
franceză spre Triest şi Viena să fie extrem de riscant. Men
ţinînd Verona ca avanpost, ei pot să se retragă spre Tirol, 
să-şi completeze rîndurile şi să-l silească iarăşi pe inamic 
să-şi fărîmiţeze forţele. O parte din forţele inamicului va tre
bui să asedieze Verona, iar o altă parte să apere valea Adi
gelui ; îi vor mai rămîne oare destule forţe pentru a porni 
asupra Vienei ? Dacă da, atunci armata din Tirol poate să 
cadă asupra lui prin valea Brentei, a cărei însemnătate stra
tegică austriecii au învăţat s-o cunoască după aspra lecţie 
pe care le-a dat-o generalul Bonaparte în 1 796. Totuşi, un ase
menea experiment ar constitui în mod categoric o greşeală, 
dacă austriecii n-ar avea o altă armată pentru apărarea dru
mului direct spre Germania. Căci, dacă forţele principale ale 
austriecilor urmau să fie aruncate în Alpii Tirolezi, inamicul 
tot mai putea să le devanseze şi să intre în Viena înainte ca 
austriecii să fi reuşit să iasă din regiunea muntoasă. Să pre
supunem însă că Viena va fi întărită (ceea ce credem că se 
şi face în prezent) , atunci acest considerent cade de la sine. 
Armata ar ajunge la timp pentru a despresura Viena şi ar 
putea să limiteze apărarea frontierei Carintiei la a se men
ţine în permanenţă în Alpi, periclitînd flancul stîng al ar
matei invadatoare, ameninţînd să cadă asupra ei la Bassano 
sau la Conegliano şi să-i taie comunicaţiile de îndată ce va 
trece mai departe. 

Această apărare indirectă a rontierei de sud a Germa
niei este, de altfel, cel mai bun răspuns la încercările austrie
cilor de a justifica ocuparea Italiei prin considerentul că linia 
Mincio constituie frontiera naturală a Germaniei la sud. Dacă 
ar fi aşa, atunci şi Rinul ar trebui să devină o frontieră natu
rală a Franţei. Orice argument considerat valabil într-un caz 
poate fi folosit în întregime şi în celălalt caz. Din fericire 
însă, nici Franţa nu are nevoie de Rin, nici Germania de Pad 
sau de Mincio. Cine învăluie riscă să fie învăluit. Dacă regiu
nea Veneţiei ameninţă din flanc Tirolul, la rîndul său Tirolul 
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amenintă întreaga !talie. Trecătoarea Bormio duce direct spre 
Milano şi poate servi drept mijloc pentru a pregăti un nou 
Marengo unui inamic care atacă Triestul şi Gradisca, aşa cum 
Marele Saint-Behard a jucat acest rol pentru Melas atunci 
cînd a atacat linia Var-ului 96• La urma urmelor, într-un război 
cele mai multe şanse de victorie le are acela care poate să 
stăpînească cît mai mult şi mai bine cîmpul de bătălie. Dacă 
Germania ţine ferm în mîinile ei Tirolul, ea poate să le ofere 
din plin italienilor libertatea de a acţiona în şes, aşa cum vor 
crede de cuviinţă. Cîtă vreme armatele ei sînt în stare să 
stăpînească cîmpul de bătălie, prea puţin importă dacă regiu
nea Veneţiei îi aparţine sau nu din punct de vedere politic. 
Vorbind în limbaj militar, frontiera alpină domină regiunea 
Veneţiei, ceea ce este cu totul suficient pentru Germania. 

Aceasta este, fireşte, exclusiv o chestiune care priveşte 
raporturile dintre Germania şi Italia. De îndată ce intervine 
Franţa, situaţia se schimbă ; şi dacă ea va face uz de întreaga 
ei influenţă, atunci fiecare parte beligerantă va trebui, fireşte, 
să-şi asigure, pe cît posibil, poziţiile sale. Germania poate 
să-şi permită să părăsească linia Mincio, precum şi linia Adi
gelui ; dar ea le poate părăsi cedîndu-le numai Italiei, şi nu 
unei alte ţări. 

Am examinat pînă acum şansele unui război defensiv nu
mai din partea austriecilor. Dar dacă se va ajunge la un 
război, poziţia lor este de aşa natură încît le impune în mod 
imperios un plan de campanie ofensiv. Vom relua această temă 
într-un articol viitor. 

Scris de F. Engels 
la mijlocul lunii februarie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 575 din 4 martie 1859 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Situaţia industriei de fabrică din Anglia 

Londra, 25 februarie 159 

După ce inspectorii de fabrici din Anglia, Scoţia şi Irlanda 
şi-au publicat rapoartele semestriale obişnuite referitoare la 
districtele lor respective pe perioada care se încheie la 31 oc
tombrie 1858, vă trimit, ca de obicei, o scurtă trecere în re
vistă a acestor foarte importante buletine industriale 97• Ra
portul-sinteză se reduce de data aceasta la cîteva rînduri, el 
constată numai că, cu o singură excepţie, a Scoţiei, a crescut 
simţitor numărul cazurilor de încălcare de către fabricanţi a 
dispoziţiilor legii cu privire la durata zilei de muncă pentru 
adolescenţi şi femei şi îndeosebi dispoziţiile privitoare la 
timpul rezervat pentru mese. In consecinţă, ei consideră de 
datoria lor să insiste ca aceste încălcări ale legii să fie 
curmate printr-un supliment la legea respectivă. 

„Imperfecţiunile legilor cu privire la reglementarea muncii în fa
brici - spun ei -, care fac deosebit de grea sarci.a inspectorilor şi a 
subinspectorilor de a descoperi şi a sancţiona pe aceia care o încalcă, 
precum şi îndeplinirea intenţii1or evidente ale legiuitorilor cu privire la 
problema deosebit de importantă a limitării zilei de muncă şi a asigu
rării unui răgaz pentru ca muncitorii să se poată odihni şi să-şi poată 
reface forţele în cursul zilei de muncă fac necesare anumite modificări 
ale legii. Dacă parlame.tul şi-ar fi închipuit că se vor comite asemenea 
eludări ale legii, fără îndoială că ar fi prevăzut măsuri corespunzătoare 
pentru a le preîntîmpina •. 

Intrucît eu am studiat cu toată atenţia furtunoasele dez
bateri parlamentare din care au rezultat legile actualmente 
în vigoare cu privire la reglementarea muncii în fabrici, să-mi 
fie îngăduit să nu fiu de acord cu concluziile inspectorilor de 
fabrici şi să-mi menţin părerea că aceste legi au fost întoc
mite cu intenţia vădită de a înlesni posibilitatea de a fi în
călcate şi ocolite în fel şi chip. Duşmănia înverşunată dintre 
proprietarii funciari şi fabricanţi, al cărei rezultat au fost 
aceste legi, era totuşi atenuată de ura comună a celor două 
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clase dominante împotriva celor pe care îi numesc „plebea" . 
Totodată, sînt bucuros să pot profita de acest prilej pentru 
a-mi exprima consideraţia faţă de acei inspectori de fabrici 
din Anglia care, în pofida atotputernicelor interese de clasă, 
au luat apărarea maselor asuprite, dînd dovadă de curaj mo
ral, de o energie tenace şi de o superioritate intelectuală ra
reori întîlnite în epoca noastră, cînd toată lumea se prosternă 
în faţa lui Mamon. 

Autorul primului raport este d-l Leonard Homer, al cărui 
district cuprinde centrul industrial al Angliei, tot Lan
cashire, părţi din Cheshire şi din Derbyshire, Riding-ul de 
vest din Yorkshire, Riding-ul de nord şi cele patru comitate de 
nord ale Angliei. Intrucît legile cu privire la reglementarea 
muncii în fabrici continuă să întîmpine opoziţia neînduple
cată a fabricanţilor şi constituie aproape în fiecare an obiec
tul unei campanii parlamentare pentru anularea lor, d-l Hor
ner îşi începe raportul printr-o pledoarie în favoarea legisla
ţiei care prevede că legile inexorabile ale libertăţii comerţu
lui nu-şi exercită puterea absolută asupra copiilor şi a femeilor. 
Economiştii oficiali au declarat că legile cu privire la regle
mentarea muncii în fabrici contravin tuturor „principiilor" 
sănătoase, iar consecinţele lor se vor dovedi în mod neîndo
ios foarte dăunătoare pentru industrie. Răspunzînd primei 
obiecţii, d-l Homer spune : 

„Intrucît în toate fabricile, o sumă foarte importantă, reprezentînd 
capitlul fix, este investită în clădiri şi maşini, cu cit maşinile vor lucra 
mai multe ore în şir, cu atît venitul va fi mai mare, şi este de la sine 
înţeles că, dacă efectuarea acestei munci n-ar aduce prejudicii oameuilor, 
n-ar fi existat o legislaţie care să intervină în această chestiune. Dar cînd 
s-a constatat că, ipentru a obţine un profit mai mare de pe urma capitalului, 
copii, adolescenţi de amble sexe şi femei muncesc zilrdc, şi deseori şi 
noaptea, un număr atît de mare de ore, incit acest lucru este absolut 
i.:compatibil cu ocrotirea sănătăţii, cu moralitatea, educaţia copiilor, cu o 
viaţă de familie normală şi, în general, îi lipseşte de posibilitatea de a 
se bucura cit de cit de viaţă, cele mai elementare cerinţe în ceea ce 
priveşte principiile morale au determinat puterea legislativă să pună capăt 
acestui mare rău " .  

Cu alte cuvinte, d-l Homer susţine că, în situaţia actuală 
a societăţii, un principiu poate să pară „sănătos" în ochii unui 
economist şi ai claselor al căror exponent teoretic este el, şi 
totuşi nu numai să contravină tuturor legilor conştiinţei, dar 
şi, ca o tumoare canceroasă, să sugă seva vitală a unei întregi 
generaţii. Cît priveşte faptul că adversarii legilor cu privire 
la reglementarea muncii în fabrici invocă drept argument frî
narea dezvoltării industriei de către aceste legi, frazeologiei 
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lor d-l Homer îi opune faptele. Potrivit raportului, publicat 
în urma hotărîrii Camerei comunelor adoptate la 19 martie 
1 835, numărul fabricilor şi al persoanelor care lucrează în 
aceste fabrici în districtul cercetat este : 

De ţesături de bumbac . . . . . . .  . 
„ „ d e  lină şi camgarn 
" de in . . . . . . . . . . . . .  . 
li li de măta;e „ . .  „ . . 

Total „ „ „ 

Num ărul 
fabricilor 

7 7 5  

2 2 0  

6 0  

23 

1 0 7 8  

Numărul 
persoanelor 

cai e 1 ucrează 
tn fabrici 

1 32 898 

8 738 

5 546 

5 445 

1 5 2  627 

In raportul prezentat Camerei comunelor în februarie 1 857, 
cifrele sînt următoarele : 

De ţesături de bumbac . . . . . . .  . 
" 
" 
" 

„ de Jînă şi camgarn 
„ de in . . . . . . . . . . . . . . 
" de mătase . . . . . . . . .  . 

Total „ „ „ 

Numărul 
fabrlcllor 

1 535 

181 

49 

46 

1 811 

Numărul 
persoanelor 

care lucrează 
tn fabrici 

271 423 

18 909 

6 7 3 8  

1 0  583 

307 653 

Datele care figurează în aceste tabele arată că în 22 de 
ani numărul fabricilor de bumbac aproape s-a dublat, în timp 
ce numărul persoanelor care lucrează în aceste fabrici a cres
cut mai mult decît de două ori. In industria de ţesături de 
lînă şi camgarn, reducerea considerabilă a numărului de fa
brici concomitent cu creşterea, mai mult decît de două ori, a 
numărului persoanelor care lucrează în ele sînt o dovadă a 
concentrării capitalului şi a înlăturării, în mare măsură, a fa
bricilor mici de către cele mari. Acelaşi proces, deşi pe scară 
mai mică, se poate observa şi în ceea ce priveşte fabricile de 
ţesături de in. Cit despre fabricile de mătase, numărul lor s-a 
dublat, iar numărul persoanelor care lucrează în ele aproape 
s-a dublat. 

„Dar - remarcă d-l Horner - creşterea numărului de fabrici nu 
este singurul indiciu al progresului industriei, importantele perfecţionări 
aduse tuturor tipurilor de maşini au făcut să crească extrem de mult 
productivitatea acestora •. 

Important este că stimulentul acestor perfecţionări, mai 
ales al acelora care determină accelerarea vitezei cu care 
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lucrează maşinile într-o perioadă de timp determinată, este, 
în mod neîndoielnic, limitarea prin lege a timpului de muncă. 

„Aceste perfecţionări - spune d-l Homer - şi faptul că muncitori· 
lor li s-a dat posibilitatea să lucreze cu mai multă sîrguinţă, au avut 
drept rezultat, după cum am avut nu o dată ocazia să mă conving că în· 
tr-un răstimp mai scurt a început să se producă tot atît cit se producea 
înainte într-u: număr mai mare de ore" .  

In special în districtul d-lui Homer au avut loc tot mai 
des, de cînd cu recenta îmbunătăţire a situaţiei industriei, 
cazuri de încălcare premeditată şi intenţionată a dispoziţiilor 
cu privire la limitarea zilei de muncă, precum şi a dispoziţiilor 
cu privire la vîrsta muncitorilor şi la frecventarea şcolilor de 
către copiii între 8 şi 1 3  ani, pentru care legea prevede că 
trebuie să lucreze nmai jumătate din timp. Citez din raport : 

„Ademeniţi de perspectiva de a realiza profituri mai mari se lasă 
numai fabricanţii în al căror cod moral insubordonarea faţă de un act 
emis de parlament nu este calificată drept crimă şi care îşi fac socoteala 
că orice amendă pe care ar fi obligaţi s-o plătească, în cazul cînd ar 
fi descoperiţi, ar constitui numai o foarte mică parte din prodtul obţinut 
de pe urma încălcării dispoziţiilor legii" .  

Pentru a înţelege această învinuire obişnuită, care se re
petă de la un raport la altul, trebuie să ţinem seama că cea 
mai mare parte a judecătorilor sînt fabricanţi sau înrudiţi cu 
fabricanţii, în al doilea rînd că amenzile stabilite prin lege 
sînt foarte mici şi că, în sfîrşit, adolescenţii şi femeile sînt 
consideraţi că lucrează numai „dacă nu se va dovedi contra
ruZU .  Or, d-l Homer declară : 

„Nimic mai uşor pentru un fabricant incorect decît să dovedească 
acest contrar. Pentru aceasta e destul să oprească maşini u aburi de 
îndată ce apare inspectorul, şi întreaga mncă încetează ; în fiecare de
claraţie, inspectorul trebuie să dovdească că persoana despre care este 
vorba în plîngere a fost găsită efectiv la lucru. In momentul în care în
cepe munca nelegală, şi aceasta începe de şase ori pe zi [a ore dife
rite, totalul orelor de muncă dintr-o zi fiind alcătuit din mai multe părţi 
mici, un om este pus să stea de strajă ca să dea de ştire cînd se apropie 
vreun inspector, şi, deîndată ce acesta apare, se trage un semnal de 
oprire a maşinii şi de îndepărtare a muncitorilor din fabrică". 

Probe convingătoare pot obţine numai acei subinspectori 
care, învingîndu-şi aversiunea firească pentru nişte oameni 
cinstiţi, recurg la procedeele folosite de detectivii poliţiei. In
spectorul şi subinspectorii devin foarte curînd persoane cu
noscute în districtul respectiv şi de aceea nu mai au posibili
tatea de a descoperi pe cei mai abili dintre infractori şi nu le 
rămîne decît un singur mijloc - să apeleze la colegii lor din 
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districtele învecinate, care, fiind luaţi drept nişte comercianţi 
oarecare, veniţi să cumpere mărfuri, pot scăpa neobservaţi de 
informatorii puşi anume de fabricanţi în diferite staţii de cale 
ferată. 

Buletinul de mai jos din care reies pierderile în morţi şi 
răniţi înregistrate în decursul unei campanii industriale de 
şase luni în districtul d-lui Homer prezintă, desigur, interes 
pentru aceia care studiază ştiinţele militare şi care se vor pu
tea convinge că tributul plătit în mod regulat industriei mo
derne sub formă de părţi ale trupului omenesc, ca, de pildă : 
mîini, braţe, coaste, picioare, capete, sau părţi ale feţei depă
şeşte pierderile înregistrate în numeroase bătălii socotite a fi 
fost cele mai sîngeroase. 

"atura accidentului 

Accidente mortale 

Amputarea m1inii 
sau a braţului 
drept . . . . . . .  . 

Amputarea m îinii 
sau a braţului 
stîng . . . . . . . . .  . 

Amputarea parţială 
a mîin i i  drepte . .  

Amputarea parţială 
a mîinii stingi . .  

Fracturi ale mem
brelor şi ale oa
selor trunchiului 

Fracturi ale m î in i i  
sau ale piciorului 

Răni ale capului 
şi ale feţei . . . .  

Răni,  contuz i i  şi  
alte lez iuni care 
nu figurează mai 
sus . . . . . . . . . . .  . 

Total . . . . „ 

Accidente proJocate de maşini 
Adulti 

sex I sex 
mase. rem. 

4 

2 

2 

8 19 

14 14 

18 4 

26 27 

11 1 6  

Adolescenţi 

sex I mase. 

3 

1 

1 

14 

8 

10 

23 

1 2  

sex 
rem. 

1 

1 

14 

12 

4 

19 

13 

'opii 

sex I mase. 

2 

1 

6 

5 

3 

8 

7 

sex 
rem. 

4 

3 

3 

9 

1 

Total 

sex I mase. 

9 

3 

4 

28 

27 

31 

57 

30 

sex 
rem. 

1 

1 

37 

29 

11 

55 

30 

146 97 122 138 33 3j 301 270 - - - - - - - -
231 177 194 202 65 55 490 434 
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Accidente care nu sînt propocate e maşini 

Adul t I Adolescenţi Copil Total 

Natura accidentului sex I sex. sex I sex sex I sex sex I sex 
mase. fem. mase. fem .  mase. fem. mase. fem. 

Accidente mortale 3 1 - - - - 3 1 

Răni ale capulu i  
ş i  ale feţei . . . .  2 - 1 - - - 3 -

Răni,  contuzii şi 
alte leziuni care 
nu figurează mai 

3 sus . . . . . . . . . . . . 2 4 2 - 1 7 5 - - - - -
Total . . . . . .  8 3 5 2 - 1 13 6 

Al doilea raport, întocmit de sir John Kincaid, cuprinde 
date referitoare la întreaga Scoţie, unde, aşa cum arată el, 
legile cu privire la reglementarea muncii în fabrici a femei
lor, adolescenţilor şi copiilor continuă să fie respectate cu 
stricteţe. Cele spuse nu se referă la dispoziţiile cu privire la 
învăţămîntul şcolar ; după cit se pare, procedeul favorit al 
fabricanţilor din Scoţia este de a obţine pentru muncitorii lor 
nevîrstnici certificate şcolare de la instituţii create anume în 
acest scop, instituţii pe care copiii nu le frecventează de loc 
sau, chiar dacă le frecventează, ele se dovedesc a fi cu totul 
neindicate pentru a da copiilor vreo instrucţiune. Pentru a 
ne convinge de acest lucru, este suficient să cităm două ca
zuri. In 1858, sir John Kincaid, însoţit de subinspectorul 
Campbell, a vizitat două şcoli care eliberează copiilor din di
ferite fabrici de imprimat stambă din Glasgow certificate şco
lare. Citez din raport : 

„Prima şcoală vizitată a fost aceea a d-riei Ann Killin în Smith's 
Court Bridgeton ; cînd am sosit în şcoală, nu se afla nici un copil ; 
am cerut d-nei Killin să-şi spună numele literă cu literă. La început s-a 
încurcat şi a spus că prima literă a numelui său ste C, apoi s-a corec
tat singură, spunînd că este K. Iar cînd ne-am uitat la semnătura de 
pe certificatele şcolare ale copiilor, am observat că nu-şi scrie ir.tot
deauna numele n acelaşi fel, iar după ortografia ei se vedea că e abso
lut incapabilă să predea lecţii ; ea însăşi a recunoscut că nu ste în 
stare să ţină un catalog. A doua şcoală vizitată a fost aceea a lui Wil
liam Logue din Londressey-street, Calton, ale cărui certificate am socotit 
de asemenea de datoria mea să le consider nevalabile. Clasa de cursuri 
avea o lngime de aproximativ 15 picioare şi o lăţime de 10 picioare, şi 
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în acest spaţiu am numărat 15 de copii care strigau cit îi ţir,ea gura 
ceva cu neputinţă de înţels. I-m cerut profesorului să-mi numească 
cîţiva copii şi, după felul cum îşi plimba privirile de la unul la altul, 
mi-am dat seama că nici nu ştie care dintre copii sint prezenţi şi care 
lipsesc" .  

Intr-adevăr, articolele referitoare la învăţămînt din legile 
cu privire la reglementarea muncii în fabrici pretind certifi
cate doveditoare că copiii au frecventat şcoala, dar nu pretind 
ca ei să şi înveţe ceva. 

In Scoţia, numărul accidentelor provocate de maşini ajun
gea la 237, dintre care 58 de bărbaţi şi 179 de femei ; numai 
1 0  accidente nu erau provocate de maşini. Se observă o creş
tere a numărului de accidente care au necesitat amputări, 
precum şi al accidentelor mai uşoare, dar diferenţa se dato
rează numărului mai mare de braţe de muncă din timpul ul
timului semestru al anului 1858. A avut loc un singur acci
dent mortal. Potrivit rapoartelor subinspectorilor din distric
tele de vest ale Scoţiei, cîteva fabrici de bumbac care nu mai 
lucrează din 1 857 încă nu şi-au reluat lucrul, în timp ce pro
ducţia de stămburi imprimate la modă a mers slab tot anul. 
Ultimele rapoarte primite de sir John Kincaid din districtele 
de est arată că la Dundee şi Arbroath, în urma falimentelor 
care au avut loc de curînd, precum şi din alte motive, mai 
multe fabrici şi-au întrerupt activitatea, iar în alte fabrici 
considerate ca lucrînd timpul de muncă complet, o mare 
parte din maşini stau nefolosite ; în rapoarte se spune că 
această stare de lucruri trebuie atribuită supraproducţiei, im
portului de in din ţările baltice mai redus decît de obicei, şi 
preţurilor ridicate, ca urmare a acestui fapt, ale materiilor 
prime. Numărul persoanelor care lucrează în mod obişnuit în 
fabrici s-a redus şi printre patronii filaturilor de in s-a obser
vat tendinţa de a reduce timpul de muncă la 42 de ore pe săp
tămînă atîta timp cit depresiunea continuă. Pe de altă parte, 
în regiunile producătoare de ţesături de lină, mai ales în dis
trictele în care se fabrică materialul denumit „tweed",  o ra
mură de producţie care se extinde pe zi ce trece, s-a observat 
o mare înviorare la Hawich, Galashiels, Selkirk etc., toate 
ramurile industriale lucrînd din plin, cu excepţia ţesutului la 
războaiele manuale, care, în urma creşterii numărului de răz
boaie mecanice, decade tot mai mult şi în curînd va dispărea 
cu totul. 
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Sir John Kincaid prezintă următorul tabel, din care se văd 
schimbările survenite în principalele ramuri industriale din 
Scoţia într-o perioadă de 20 de ani, 1835-1857 : 

Anul I 

1835 

1857 

1835 

1857 

1835 

1857 

Fabrici 

Toate varietăţile de ţesături 
de bumbac 

159 
152 

de lină 
90 

196 

de in 

170 
168 

Numărul muncitorilor 

Bărbaţi Femei Total 

10 529 

7 609 

1 712 

4 942 

3 392 

8 331 

22 051 

27 089 

1 793 

4 338 

10 017 
23 391 

32 580 

34 698 

3 505 

9 280 

13 409 

31 722 

Analiza celorlalte două rapoarte o las pentru un articol 
viitor, cu atît mai mult cu cît materialele cuprinse în rapor
tul d-lui Robert Baker prezintă interes pentru industriaşii din 
orice ţară. 

Scris de K. Max 
la 25 februarie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 584 din 15 martie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Şansele de succes în războiul care bate la uşă 

Cei mai zeloşi prieteni ai pacu mcep să-şi piardă şi ul
tima speranţă, destul de slabă, că va putea fi menţinută pa
cea în Europa şi, în loc să examineze posibilităţile unei re
glementări paşnice, ei discută acum despre şansele de succes 
ale viitorilor beligeranţi. De aceea, permiteţi-ne să continuăm 
cu observaţiile noastre în legătură cu caracterul văii Padului 
din punct de vedere militar şi cu posibilităţile de manevrare 
pe care această vale poate să le ofere armatei franco-sarde 
şi celei austriece, care stau azi faţă-n faţă. 

. Am descris înainte puternica poziţie pe care o deţin aus
triecii pe Mincio şi pe Adige * .  Să vedem acum care este si
tuaţia de partea cealaltă. Curgînd, în genere, de la vest la 
est, Padul face un cot mare şi, pe o distanţă de vreo 16 mile, 
curge de la nord-vest spre sud-est, după care se îndreaptă 
din nou spre est. Acest cot se află pe teritoriul Sardiniei, la 
o depărtare de vreo 25 de mile de frontiera austriacă. In col
ţul de nord al acestui cot, în apele Padului se varsă rîul Sesia, 
care izvorăşte din Alpi şi curge spre sud, iar în colţul de sud 
- Bormida, care izvorăşte din Apenini şi curge spre nord. 
Numeroase rîuri mai mici îşi varsă apele în aceste două rîuri, 
nu departe de confluenţa lor cu fluviul, aşa încît pe hartă re
giunea situată la vest de ele reprezintă un vast sistem de 
cursuri de apă, care vin din amfiteatrul munţilor ce înconjură 
din trei părţi Piemontul şi se îndreaptă, toate, spre un singur 
centru comun, asemenea unor raze trase de la periferia unui 
cerc spre centrul lui. Aceasta este poziţia de apărare favora
bilă a Piemontului, lucru pe care, Napoleon la timpul său, l-a 
înţeles perfect de bine ; dar, atî t el, cit şi guvernul sard , 
care a luat locul stăpînirii franceze, au neglijat această po
ziţie, şi ea n-a fost organizată niciodată în vederea apărării 

* Vezi volumul de faţă, pag. 212-219. - Nota red. 
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pma m anii care au urmat grelelor înfrîngeri din 1849. Dar 
şi atunci lucrările de apărare au fost executate cu atîta înce
tineală şi zgîrcenie, încît n-au fost terminate nici pînă azi, 
iar fortificaţiile, care ar fi trebuit să aibă escarpe şi contra
escarpe căptuşite cu piatră, se construiesc acum ca simple 
fortificaţii de campanie, pentru ca la primăvară să fie gata de 
apărare. 

Cam la patru mile mai sus de locul unde Sesia se varsă în 
Pad, pe malul acestuia se află oraşul Casale, care a fost întă
rit şi continuă să fie şi acum întărit în aşa fel încit să poată 
servi drept sprijin pentru flancul de nord, adică stîng, al po
ziţiei. La confluenţa rîurilor Tanaro şi Bormida, la 8 mile mai 
sus de locul unde aceasta din urmă se varsă în Pad, se află 
Alessandria, cea mai puternică cetate a Piemontului, care este 
transformată acum în punctul central al unei mari tabere în
tărite, menite să acopere flancul de sud, adică drept, al între
gii poziţii. Distanţa dintre aceste două oraşe este de 1 6  mile, 
iar Padul curge paralel cu drumul care le leagă, la o depăr
tare de 6 mile de el. Flancul stîng al unei armate dispuse 
pe această poziţie este acoperit, în primul rînd, de Sesia şi, 
în al doilea rînd, de Casale şi de fluviul Pad, iar flancul drept 
este acoperit de Alessandria şi de rîurile Orba, Bormida, Belbo 
şi Tanaro, care se unesc toate chiar lîngă Alessandria. Fron
tul poziţiei este acoperit de cotul Padului. 

Dacă Sardinia va concentra pe această poziţie armata sa, 
cu un efectiv de 80 00--90 OOO de oameni, ea va putea să 
aibă la dispoziţie, pentru acţiuni dinamice, vreo 50 OOO de oa
meni, gata să cadă în flancurile oricărei armate care ar în
cerca să învăluie această poziţie pe la Novi şi Acqui în sud, 
sau pe la Vercelli în nord. De aceea se poate considera că şi 
Torino este bine protejat de această poziţie, cu atît mai mult 
cu cit această capitală posedă o citadelă pentru a cărei cuce
rire va fi nevoie să se procedeze în prealabil l a  un asediu 
regulat, şi nici o armată care s-ar apuca să învăluie această 
poziţie n-ar putea să înceapă asediul fără ca mai întîi să fi 
scos armata piemonteză din tabăra ei întărită. Totuşi, poziţia 
Casale - Alessandria are un punct slab : ea nu are adîncime, 
iar spatele ei nu e de loc acoperit. Austriecii au, între Mincio 
şi Adige, un patrulater protejat de patru cetăţi, cite una în 
fiecare colţ ; piemontezii însă au la fluviul Pad şi la Bormida 
o linie cu două cetăţi la fiecare flanc, şi cu un front bine pro
tejat, dar spatele lor este complet descoperit. O manevră de 
învăluire a Alessandriei pe la sud ar fi riscantă şi relativ in-
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utilă ; dar Casale poate fi învăluit pe la nord, dacă nu pe la 
Vercelli, atunci, în orice caz, pe la Sesto Calende, Novarra, 
Biella, Santhia şi Crescentino ; şi în cazul cînd o armată su
perioară numericeşte ar trece Padul mai sus de Casale şi ar 
cădea în spatele piemontezilor, ei ar fi nevoiţi să renunţe ime
diat la avantajele poziţiei lor puternic întărite şi să primească 
bătălia în cîmp deschis. Ar fi o reeditare a bătăliei de la Ma
rengo, cu deosebirea că ea ar avea loc pe malul opus l 
Bormidei. 

Acum, după ce am descris cele două baze de operaţii din 
bazinul fluviului Pad - pe cea austriacă într-unul din arti
colele precedente şi pe cea franco-piemonteză în cele expuse 
mai sus -, să trecem la examinarea felului în care ar putea 
fi ele folosite. O simplă privire pe hartă ne arată, în primul 
rînd, că toată partea de nord-est a lanţului alpin care se în
tinde de la Geneva şi pînă la cel mult o milă de trecătoarea 
Stelvio - parte care aparţine Elveţiei - va fi teritoriu neu
tru atîta timp cit unul din beligeranţi nu va socoti că e nece
sar să-i încalce neutralitatea. Deoarece elveţienii adună în 
prezent o armată destul de puternică pentru scopuri de apă
rare, e puţin probabil ca această încălcare să se producă chiar 
la începutul războiului. De aceea în momentul de faţă vom 
considera Elveţia ca un teritoriu într-adevăr neutru şi inac
cesibil ambilor beligeranţi. In acest caz, francezii nu au decît 
patru căi pentru a ajunge în Piemont. Armata de Lyon va tre
bui să treacă prin Savoia şi Mont Cenis. Forţe cu un efectiv 
mai redus pot să treacă prin Brian:on şi Mont Genevre ; am
bele grupări vor ieşi din munţi şi vor face joncţiunea la To
rino. Armata concentrată în Provence va putea mărşălui, o 
parte, de la Toulon prin Nisa şi Col di Tenda, în timp ce altă 
parte poate fi îmbarcată la Toulon şi adusă pe mare la Ge
nova într-un timp mult mai scurt. Pentru ambele părţi ale 
acestei armate punctul de concentrare va fi Alessandria. Mai 
există şi alte cîteva drumuri, dar ele sînt improprii pentru 
trecerea unor mari unităţi militare sau prezintă o importanţă 
secundară în comparaţie cu cele menţionate mai sus, care 
duc spre aceleaşi puncte de concentrare. 

Ordinea de bătaie pentru armata italiană a francezilor 
(acum putem avea curajul s-o numim astfel) a şi fost întocmită, 
în concordanţă cu starea de lucruri descrisă mai sus. Principa
lele două puncte de concentrare a trupelor sînt Lyonul şi 
Toulonul ; o grupare mai mică urmează să  fie concentrată în 
valea Rhânului, între aceste două puncte, şi să  fie gata să  
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pornească prin Brian:on. Pentru a putea concentra repede o 
armată franceză puternică în valea Padului, în spatele ora
şelor Alessandria şi Casale, este într-adevăr nevoie să fie fo
losite toate drumurile arătate mai sus ; forţele cele mai nume
roase vor merge prin Lyon şi Mont Cenis, cele mai puţin nu
meroase prin Brian:on şi Mont Genevre, cea mai mare parte 
a armatei de Provence trebuind să fie transportată la Genova 
pe mare, deoarece, în timp ce forţele care se deplaseaz ă  din 
Var prin Col di Tenda vor avea nevoie de mai mult de 10 
zile pentru a ajunge la Alessandria, pe mare ele vor putea 
face drumul de la Toulon la Genova în 24 de ore, iar de acolo 
vor putea să ajungă la Alessandria în trei etape de marş for
ţat sau în patru etape de marş obişnuit. 

Acum, presupunînd - aşa cum e şi firesc - că Austria 
va declara război de îndată ce un singur batalion francez va 
intra în Piemont, se pune întrebarea : ce fel de acţiuni poate 
întreprinde armata din Italia a austriecilor ? Ea poate să ră
mînă în Lombardia şi să aştepte „cu arma la picior" concen
trarea a 200 OOO de francezi şi a 50 OOO de piemontezi, pentru 
ca apoi să se retragă în faţa lor spre baza ei de operaţii de 
la Mincio, părăsind întreaga Lombardie. Asemenea acţiuni 
ar descuraja trupele austriece şi ar înlăcăra pe adversarii lor 
în urma unui succes obţinut atît de ieftin. Sau, dacă nu, armata 
austriacă ar putea să aştepte atacurile francezilor şi ale pie
montezilor în cîmpiile descoperite ale Lombardiei. In cazul 
acesta, ea ar fi zdrobită de forţe superioare numericeşte, întru
cît ar avea numai 120 OOO de oameni împotriva unui inamic 
care dispune de un număr dublu de trupe şi, în afară de 
aceasta, s-ar pomeni într-o situaţie dificilă din cauza insurec
ţiei italienilor, care ar cuprinde toată ţara. Armata austriacă ar 
putea, ce-i drept, să ajungă pînă la cetăţile ei, dar folosirea 
acestei excelente baze de operaţii s-ar reduce la o apărare 
infructuoasă, deoarece pînă atunci forţa ofensivă a armatei de 
cîmp ar fi deja irosită. Principala menire a acestui sistem de 
cetăţi - care a fost creat ca să servească drept bază unei 
armate mai slabe pentru a ataca, cu succes şi la adăpost, o 
armată mai puternică - ar fi cu totul anihilată pînă la sosirea 
întăririlor din regiunile interioare ale Austriei ; dar între timp 
ar putea să cadă Peschiera, ar putea să cadă Legnago, iar co
municaţiile prin Ţinutul Veneţiei ar fi cu siguranţă pierdute. 
Amîndouă modurile de a acţiona, examinate mai sus, ar fi 
dezavantajoase, şi ele ar fi admisibile numai în caz de ex-

17 - Mux-ngela, Opere, Yol. 13 
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tremă necesitate. Dar armatei austriece îi mai rămîne o so
luţie. 

Austriecii pot alinia pe cîmpul de luptă cel puţin 120 OOO 
de oameni. Dacă vor alege bine momentul, ei vor avea în faţa 
lor numai 90 OOO de piemontezi, dintre care numai 50 OOO vor 
putea să participe la acţiunile de luptă. Francezii vin pe patru 
drumuri, care duc toate la Alessandria. Suma unghiurilor cu
prinse între aceste patru drumuri, adică între o linie dusă de 
la Mont Cenis la Alessandria şi alta dusă de la Genova la 
Alessandria, este cam de 140 de grade ; prin urmare, aîta timp 
cit diferitele grupări ale francezilor nu au fost concentrate, 
nu poate i vorba de o cooperare între ele. Aşadar, dacă aus
triecii vor şti să aleagă bine momentul - şi în anii 1 848-1849 
noi am văzut că ei ştiu s ă  facă acest lucru - şi vor porni îm
potriva bazei de operaţii a piemontezilor fie atacind-o fron
tal, fie învăluind-o pe la nord, ne încumetăm să afirmăm, ori
cit de mult am preţui vitejia armatei piemonteze, că sarzii 
vor avea puţine şanse de a rezista forţelor covîrşitoare ale 
austriecilor ; şi, de îndată ce piemontezii vor fi alungaţi din 
cimp deschis şi vor fi nevoiţi să se limiteze doar la o apărare 
pasivă a cetăţilor lor, austriecii vor putea ataca cu forţe su
perioare fiecare grupare franceză în parte la ieşirea ei din 
Alpi sau din Apenini ; şi chiar dacă ei s-ar retrage, această 
retragere ar fi asigurată atîta timp cit neutralitatea Elveţiei 
le acoperă flancul de nord, iar armata lor, sosind la Mantua, 
ar fi încă aptă pentru o apărare activă ofensivă a bazei sale 
de operaţii. 

O altă posibilitate pentru austrieci constă în a ocupa o po
ziţie în împrejurimile Tortonei şi a aştepta sosirea coloanei 
franceze, care, în drumul ei de la Genova spre Alessandria, 
va trebui să-şi expună austriecilor flancul său. Dar aceasta 
ar fi o metodă de ofensivă destul de stîngace, pentru că fran
cezii ar putea să rămînă foarte liniştiţi la Genova pînă cind 
celelalte coloane se vor fi concentrat la Alessandria, în care 
caz austriecii nu numai că ar fi puşi în inferioritate, dar ar pu
tea chiar să fie izolaţi de Mincio şi Adige. 

S ă  presupunem că austriecii ar fi bătuţi şi ar trebui să se 
retragă spre baza lor de operaţii ; în acest caz însă şi france
zii, de îndată ce ar înainta dincolo de Milano, ar putea să fie 
învăluiţi. Drumul de la Stelvio duce din Tirol direct spre Mi
lano, prin valea rîului Adda ; drumul din Tonale trece prin va
lea iului Oglio, iar cel din Giudicarie - prin valea lui Chiese. 
Aceste două drumuri duc la însăşi inima Lombardiei şi în spa-
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tele oricărei armate care atacă Mincio dinspre vest. Prin Tirol, 
Austria poate să învăluie întreaga regiune lombarda-vene
ţiană şi, dacă vor fi făcute pregătirile necesare, ea poate ori
cind să-i servească inamicului un nou Marengo pe cimpiile 
Lombardiei. Atîta timp cit Elveţia va rămîne neutră, nici o 
stratagemă de acest fel nu va putea să fie folosită împotriva 
Austriei cind va ataca Piemontul. 

Prin urmare, aşa cum se prezintă acum lucrurile în Italia, 
cel mai convenabil mod de acţiune pentru Aus1ria este ofen
siva. Inaintarea directă în inima armatei inamice aflate în 
curs de concentrare este una din cele mai strălucite dintre 
marile manevre ale războiului modern, pe care Napoleon ştia 
să le aplice cu atîta iscusinţă. Şi el a aplicat-o cu cel mai 
mare succes tocmai împotriva austriecilor ; aceasta o dove
desc bătăliile de la Montenotte, Millesimo, Mondovi şi Dego, 
acelaşi lucru îl dovedesc bătăliile de la Abensberg şi Egg
muhl 98• Că austriecii au învăţat această manevră de la Napo
leon, au dovedit-o în mod strălucit la Sommacampagna 99 şi la 
Custozza, şi mai ales la Novara. De aceea, pe cit se pare, o 
manevră asemănătoare le-ar fi astăzi austriecilor cea mai p< 
trivită pentru ducerea războiului ; şi cu toate că ea le va cere 
o mare vigilenţă şi executarea cu precizie a operaţiei în timp, 
dacă se vor limita la o simplă apărare a teritoriilor lor, aus
triecii vor lăsa totuşi să le scape extraordinara şansă de a ob
ţine succesul. 

Scris de F. Engels 
la sfîrşitul lunii februarie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 586 din 17 martie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Noul bill cu privire la reforma parlamentară 
din Anglia 10 

Londra, 1 martie 1859 

In seara de 28 februarie, d-l Disraeli a iniţiat Camera co
munelor în tainele bill-ului cu privire la reforma parlamen
tară emis de guvern. Acest bill poate fi caracterizat pe scurt 
ca fiind bill-ul d-lui Locke King, întrucît în el se prevede re
ducerea censului eleotoral de la 50 la 1 0  1. st. 101 pentru alegă
torii din comitate, acest lucru fiind compensat într-o oarecare 
măsură prin faptul că freeholderii cu un venit de 40 de 
şilingi 102 care locuiesc în oraşe nu mai au drept de vot în co
mi tatele lor ; bill-ul mai este înfrumuseţat şi printr-un mişmaş 
complicat de privilegii electorale arbitrare, care, pe de o 
parte, sînt cu totul neînsemnate, iar pe de altă parte n-ar face 
decît să accentueze monopolul de clasă existent. Principalele 
probleme, cum sînt : participarea majorităţii poporului la ale
geri, egalizarea circumscripţiilor electorale şi asigurarea 
votului secret, nici măcar nu sînt atinse. Exactitatea ca� 
racterizării făcute de mine acestui bill poate fi cofir
mată prin următoarea expunere sumară a principalelor 
sale principii ; trebuie să se stabilească un drept de vot unitar 
pentru posesorii de bunuri imobile atît în comitate cit şi la 
oraşe ; cu alte cuvinte, clauza lui Chandos din bill-ul cu pri
vire la reforma parlamentară din 1 832, care prevedea un cens 
de avere de 50 1. st. pentru posesorii de bunuri imobile din 
comitate, urmează să fie anulată 103• Dreptul de vot al poseso
rilor de bunuri imobile se extinde asupra posesorilor a tot fe
lul de bunuri imobile, indiferent dacă cuprinde clădiri sau nu. 
După calculele d-lui Newmarch, prin introducerea censului de 
10 1 . st. în comitate, numărul alegătorilor din comitate ar 
creşte cu 103 OOO, pe cînd d-l Disraeli consideră că această 
creştere ar fi de 200 OOO. Pe de altă parte, parcela care pro
duce n venit de 40 de şilingi, din punct de vedere nominal 
dă ca şi pînă acum dreptul la vot, dar freeholderii cu un ve· 
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nit de 40 de şilingi care locuiesc în oraşe şi care pînă acum 
aveau dreptul să voteze în comitatele în care se află parcela 
lor vor pierde acest privilegiu şi vor fi obligaţi să voteze în 
oraşele în care locuiesc. Ca urmare, aproximativ 100 OOO de 
voturi ar fi transferate din comitate în oraşe, în timp ce apro
ximativ 40 OOO de alegători, dacă nu mai mulţi, care nu locu
iesc în comitate în mod permanent ar fi complet lipsiţi de 
dreptul de vot. Aceasta este esenţa noului proiect de lege : cu 
o mînă ia dreptului de vot în comitate ceea ce îi dă cu cea
laltă mînă, preocupîndu-se îndeosebi să înlăture cu totul in
fluenţa pe care oraşele au exercitat-o de la reforma parlamen
tară din 1832 asupra alegerilor din comitate prin cumpărarea 
unor parcele care aduceau un venit anual de 40 de şilingi. ln 
lunga sa cuvîntare rostită cu prilejul prezentării bill-ului în 
Cameră, d-l Disraeli s-a străduit din răsputeri să arate că, în 
ultimii cincisprezece ani, oraşele au mers pînă acolo în fabri
carea de parcele care aduc un venit de 40 de şilingi, încît în 
prezent 

„numărul alegătorilor din comitate care r.u locuiesc în coitate depă
şeşte nmărul acelora care votează pe baza articolului cu privire la 
dreptul de vot al posesorilor de bnuri imobile", astfel înct, în ziua l& 
gerilor, „unele oraşe mari, folosind calea ferată, r putea să inunde co
itatele cu alegătorii lor, să coplşească nmericşte cu mmbrii vre
unui club oarecare din oraş voturile persoanelor care locuiesc în per
manenţă n comltate". 

La cuvîntarea acestui gentleman, d-l Bright a dat următo
rul răspuns categoric : 

„Scopul dmneavoastră ese de a îngrădi şi mai mult dreptl de 
vot în comitate. După cum se vede, niic nu vă inspămîntă mai tare 
decit o circumscripţie electorală puternică, în special în comitate. Foarte 
semnificativ este faptul că o bună bucată de timp nmărl alegătorilor 
din comitatele din Anglia nu a crscut, ci în multe chiar a scăzut. D-l 
Newmarch a arătat că există unsprezece comitate în care, i: decurs de 
cincisprezece ani, intre anii 1837 şi 1852, numărul alegătorilor a scăzut cu 
nu mai puţin de 2 OOO, în timp ce nmărul total al celor care au drept 
de vot în coitatele din Anglia şi Wales a crscut în acşti cincisprezece 
ni cu 36 OO, dintre care peste 17 OOO în La..cashire, Cheshire şi în Ri
dingul de vst din Yorkshire. In celelalte părţi din Anglia, dificultăţile 
legate de cmpărarea de freeholduri sint atît de mari şi suprafeţele fer
melor s-au mărit atît de mult, incit nmărul total al alegătorilor din 
aproape toate comitatele a rămas neschimbat sau chiar a scăzut".  

Dacă trecem de la comitate la oraşele mici dăm de noi 
privilegii electorale foarte complicate, care în parte au fost 
împrumutate din proiectele neizbutite din 1852 şi 1854 ale 
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lordului John Russell 1°4, iar în parte îşi datoresc existenţa 
geniului lordului Ellenborough, care a clocit încurcatul şi ne
fericitul bill cu privire la India 105• Printre ele sînt, în primul 
rînd, aşa-numitele privilegii legate de diplome de studii, care, 
aşa cum a remarcat ironic d-l Disraeli, deşi nu sînt în funcţie 
de activitatea ştiinţifică, arată totuşi că instruirea claselor 
respective „au necesitat investirea unor sume considerabile " 
şi de aceea pot fi incluse în categoria generală a censului pe 
avere. In conformitate cu aceste privilegii se acordă drept 
de vot persoanelor cu studii superioare, clerului bisericii an
glicane şi al tuturor celorlalte comunităţi religioase, avoca
ţilor, pledanţilor şi notarilor, apărătorilor şi procuratorilor, 
medicilor, pedagogilor cu diplomă, într-un cuvînt diferiţilor 
liber-profesionişti sau „talentelor " ,  cum obişnuiau să le spună 
francezii pe vremea lui Guizot. Intrucit cea mai mare parte 
din aceste „talente" au drept de vot în calitate de „leasehol
deri " 106 care plătesc o arendă anuală de 10 1. st., e puţin pro
babil ca această condiţie să facă să crească numărul alegă
torilor într-o măsură cit de cit însemnată, deşi poate con
tribui la creşterea influenţei clericale. Celelalte privilegii nou 
introduse se acordă : 1) subchiriaşilor şi chiriaşilor ai ori
cărei case, mobilată sau nemobilată, care plătesc o chirie de 
8 şilingi pe săptămînă sau 20 1. st. pe an ; 2) persoanelor 
cu un venit anual de 20 1. st. provenit din bunuri mobile sub 
formă de titluri sau rente de stat, de acţiuni ale Companiei 
Indiilor orientale sau de acţiuni bancare, precum şi persoa
nelor care primesc o pensie sau o subvenţie de 20 1. st. pe 
an drept recompensă pentru serviciul îndelungat în cadrul 
armatei, al flotei sau în departamentele civile şi care nu se 
mai află în serviciu ; 3) depunătorilor la casele de economii 
ale căror depuneri însumează 60 1. st. 

Chiar de la prima privire este limpede că toate aceste noi 
privilegii electorale, datorită cărora sînt admise la alegeri 
unele noi pături ale burgheziei, au fost în mod vădit create 
cu scopul de a exclude de la alegeri clasa muncitoare, de a o 
lăsa în starea ei actuală de „paria" politic, cum a avut d-l 
Disraeli imprudenţa să-i numească pe cei care nu au drept 
de vot. O nouă trăsătură a opoziţiei care a ieşit la iveală în 
Camera comunelor şi-a găsit expresia în faptul că toţi adver
sarii guvernului, de la d-l John Bright şi pînă la lordul John 
Russell, au subliniat acest aspect, care stîrneşte cele mai 
multe obiecţii, al noului bill cu privire la reformă. Insuşi d-l 
Disraeli a declarat : 
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„In 131,  cînd a fost prezentat bill-ul cu privire la reforma electo
rală, toată lumea a fost de acord că scopul urmărit prin acesta era de a 
se da burgheziei engleze posibilitatea să fomeze o opoziţie legalizată în 
orgariele legislative". 

„Vedeţi, sir - a spus lordul John Russell -, atnci cînd am refuzat 
să consider legea din 132 ca pe o ultimă limită, am adoptat acest pnct 
de vdere dintr-un anumit motiv, singurul care, după părerea mea, putea 
îndreptăţi perturbarea unei reglemer.tări atit de vaste şi complexe, şi 
anume din motivul că un număr imens de persoane întru totul capabile 
să exercite dreptul de vot, şi aceste persoane fac parte din rîndurile cla
si muncitoare ale ţării nostre, au fost excluse de la vot". 

„Bill-ul din 1832 - a spus d-l Roebuck - era menit să întărească 
puterea burgheziei. In cazul de faţă, fără clasa muncitoare nu ar fi 
existat r.ici un bill cu privire la reforma electorală. Muncitorii s-au purtat 
în aşa fel, incit n-am să uit niciodată acst lucru şi nici burghezia en
gleză nu trebuie să-l uite. Şi acum, în numele clasei muncitoare din ţara 
noastră, fac apel la burghezie. 

„Eu - a spus d-l Bright - aş dispreţui cit s e  poate de mult clasa 
muncitoare engleză, şi nu numai că aş dispreţui-o, dar mi-aş pierde orice 
încredere în ea dacă aş putea să-mi închipui că ea se va resemna şi va 
accepta să fie lipsită de dreptw de vot aşa cum rzultă din bill-ul lui 
Disraeu•. 

Excluderea clasei muncitoare din rîndurile alegătorilor 
împreună cu privarea de dreptul de vot a freeholderilor care 
trăiesc la oraşe vor constitui semnalul de luptă pentru a 
porni atacul împotriva bill-ului cu privire la reformă şi a 
autorilor lui. In acelaşi timp, disensiunile din tabăra guver
namentală care s-au făcut simţite prin ieşirea din cabinet a 
d-lui Walpole şi a d-lui Henley şi care au început o dată 
cu abrogarea clauzei lui Chandos nu vor contribui nicidecum 
la întărirea mijloacelor de apărare a clasei muncitoare. 

In ceea ce priveşte celelalte clauze ale bill-ului, acestea 
sînt relativ lipsite de importanţă. Nici unui oraş care avea 
dreptul de a trimite deputaţi în parlament nu i s-a luat acest 
drept ; dimpotrivă, urmează să se creeze încă 15 locuri, din
tr·e care Riding-ul de vest din Yorkshire va primi 4, Lanca
shire de sud - 2, Middlesex - 2 ; totodată 1 locuri noi în 
Cameră vor fi date unor oraşe de curînd ridicate, şi anume : 
Hartlepool, Birkenhead, West Bromwich împreună cu Wed
nesbury, Bunley, Stalybridge, Croydon şi Gravesend. Pentru 
a crea locuri acestor noi membri ai parlamentului, număru] 
reprezentanţilor trimişi în Cameră de 15 oraşe cu o populaţie 
mai mică de 6 OOO de locuitori urmează să se reducă de la 
doi la un reprezentant. In aceste proporţii urmează să se efec
tueze „egalizarea u circumscripţiilor electorale. 

·centre de votare vor fi amenajate în fiecare parohie sau 
grup de parohii care numără cel puţin 200 de alegători ; cen-
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trele de votare suplimentare vor fi instituite pe socoteala 
comitatului. Ca un compromis cu partizanii votului secret, 
alegătorii care nu vor să voteze la centrele de votare pot 
folosi buletinele de vot care se trimit alegătorilor şi pe care 
aceştia le înapoiază comisarului alegerilor printr-o scrisoare 
recomandată şi le semnează în prezenţa a doi martori, dintre 
care unul trebuie să fie posesor de imobil ; scrisoarea 
urmează să fie deschisă în ziua alegerilor de către un împu
ternicit special. In sfîrşit, bill-ul aduce unele îmbunătăţiri în 
sistemul de înregistrare a alegătorilor din comitate. Nu există 
nici un ziar londonez, în afară de „Times" şi de organul gu
vernului 107, care să-şi pună vreo speranţă în succesul acestui 
bill 108, 
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Karl Mar: 

Situaţia industriei de fa brică din Anglia 

Astăzi mi-am propus să trec în revistă cele două rapoarte 
ale inspectorilor de fabrici despre care am amintit in unul 
din articolele precedente *. Primul este întocmit de d-l A. Red
grave, în al cărui district industrial sînt cuprinse Middlesex 
(Londra şi împrejurimile ei) , Surrey, Essex, părţi din Ches
hire, Derbyshire, Lancashire şi Ridingul de est (Yorkshire) . 
In cursul semestrului încheiat la 31 octombrie 1858, în acest 
district au avut loc 331 de accidente de muncă provocate de 
maşini, din care 12 mortale. Raportul d-lui Redgrave se referă 
aproape exclusiv la un singur punct, şi anume la decretul cu 
privire la şcolarizarea copiilor care lucrează în f abricile de 
imprimat stambă sau în alte fabrici. Inainte de a angaja per
manent un copil sau un adolescent la o fa brică de imprimat 
stambă sau la o altă fabrică, patronul este obligat să ceară 
un certificat de la medicul de circumscripţie, care, în virtutea 
legii emise în cel de-al 7-lea an al domniei reginei Victoria, 
capitolul 15, anexa A 109, •este dator să reuze eliberarea aces
tui certificat dacă persoana care s-a prezentat la examinare 

„nu are cel puţin forţa şi înfăţişarea obişnuită a nui copil de opt 
ani, iar pentru categoria adolescenţi, a unui adolescent de cl puţin 
13 ani, sau dacă, din cauza unei boli sau a slăbiciunii fizice, ersoana 
este inaptă să muncească zi de zi îr1 fabrică, numărul de ore prevăzut de 
lege".  

Prin lege copiii în vîrstă de 8 pînă la 13  ani nu pot lucra 
o zi completă de muncă şi sînt obligaţi ca o parte din timpul 
lor să-l consacre frecventării şcolii, medicul fiind autorizat 
să le dea certificate pe baza cărora pot munci numai jumătate 
din ziua de muncă. Din darea de seamă a d-lui Redgrave 
reiese că, pe de o parte, părinţii, atunci cînd pot obţine salarii 

* Vezi volmul de faţă, pag. 22--227. - Nota red. 
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întregi pentru copiii lor, fac tot ce pot să nu-i trimită la şcoală 
şi să nu primească numai jumătate din salariu, iar pe de altă 
parte, pentru patron, copiii prezintă interes numai în măsura 
în care ei au forţa fizică necesară pentru a putea efectua 
munca respectivă. In timp ce părinţii vor să obţină salarii 
întregi, patronul vrea să obţină muncitori care să muncească 
ziua completă de muncă. Anunţul de mai jos, apărut în ziarul 
local al unui important centru industrial din districtul d-lui 
Redgrave, ne aminteşte în mod izbitor de metodele folosite 
în comerţul cu sclavi ; el arată cum respectă fabricanţii pre
vederile legii. In anunţ se spune textual : 

„Se caută 1 2  pînă la 20 de băieţi care după înfăţişare sd pară de 
cel puJln 13 ani... Salariul - 4 şilingi pe săptămînă". 

Potrivit legii, patronul nu este obligat în fapt să ceară un 
act autentic prin care să se certifice vîrsta copiilor ; pentru 
el este suficientă o apreciere a vîrstei după înfăţişare. Siste
mul folosirii copiilor în fabrici numai jumătate din ziua de 
muncă, bazat pe principiul potrivit căruia munca copiilor nu 
trebuie să fie permisă decit dacă paralel copilul frecventează 
zilnic şcoala, întîmpină obiecţiile fabricanţilor din două mo
tive. Ei nu vor să poarte răspunderea pentru frecventarea 
obligatorie a şcolii de către cei care lucrează jumătate din 
ziua de muncă (copiii sub 13 ani) şi găsesc că este mai con
venabil şi au mai puţină bătaie de cap dacă angajează o 
echipă de copii în loc de două, care să lucreze cu schimbul 
cite şase ore. De aceea, primul rezultat al introducerii siste
mului de folosire a copiilor în fabrici numai jumătate din ziua 
de muncă a fost reducerea nominală la aproape jumătate a 
numărului copiilor sub 13 ani care lucrează în fabrici. De la 
56 455, cit era numărul acestora în 1 835, a scăzut în 1 838 la 
29 283. De altfel, această reducere a fost, în mare măsură, 
numai nominală, căci, datorită complezenţei medicilor de cir
cumscripţie care eliberau certificate, s-a produs dintr-o dată 
o schimbare izbitoare în vîrsta muncitorilor minori din Re
gatul Unit. De aceea, în măsura în care medicii care eliberau 
certificate au fost supuşi unei supravegheri mai stricte din 
partea inspectorilor şi subinspectorilor de fabrică şi în măsura 
în care a crescut posibilitatea de a stabili vîrsta reală a co
piilor pe baza registrelor de naştere, după 1 838 a început o 
mişcare în sens invers. De la 29 283, la cit �căzuse în 1 838, 
numărul copiilor sub 13 ani care lucrau în fabrici s-a ridicat 
din nou la 35 122 în 1 850 şi la 46 071 în 1 856, ultimul raport 
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oficial fiind departe de a reflecta proporţiile reale de folosire 
a muncii copiilor. Pe de o parte, mulţi dintre medicii care 
eliberează certificate mai reuşesc să înşele vigilenţa inspec
torilor, iar pe de altă parte mii de copii au încetat la vîrsta 
de 1 1  ani de a mai merge la şcoală şi de a lucra numai jumă
tate din ziua de muncă datorită modificării legii cu privire 
la fabricile de mătase 110, 

„sacrificiu care - spne unul dintre inspectorii de fabrici - a fost 
făcut, poate, în folosul proprietarilor de fabrici, dar care s-a dovedit a 
fi dăunător bnăstării sociale din districtele industriei de mătase•.  

Aşadar, deşi am putea trage concluzia că num!rul copiilor 
între 8 şi 13 ani care lucrează în fabricile de imprimat stambă 
şi în celelalte fabrici ale Regatului Unit depăşeşte numărul 
copiilor care făceau aceeaşi muncă în 1835, totuşi nu încape 
îndoială că sistemul folosirii copiilor în fabrici jumătate din 
ziua de muncă a jucat un rol important în stimularea inven
ţiilor în scopul de a se înlocui munca copiilor. Astfel, d-l 
Redgrave declară : 

„In prezent, o categorie de industriaşi - filatorii de lină - folossc 
de fapt rar munca copiilor sub 13 ani (adică a celor care lucrează jumă
tate din ziua de muncă) . Ei au introdus maşini noi şi perfecţionate de 
diferite tipuri, care înlătură complet necsitatea de a se folosi mnca 
copiilor. Astfel, de pildă, pentru a ilustra această reducere a numărului 
copiilor din producţie, pot mnţiona n procs de producţie n care, pri: 
adaptarea unui dispozitiv, numit maşina de răsucit, la maşinile existente 
este înlocuită, în funcţie de particularităţile fiecărei maşini, munca unui 
număr de şase sau patru persoane care Jucrează jumătate dir� ziua de 
mu1:ă cu munca unui singur adolescent•.  

In ce măsură industria modernă, cel puţin în ţările în care 
este de multă vreme dezvoltată, îi sileşte pe copii să caute 
un cîştig în bani a fost din nou ilustrată în mod pregnant prin 
exemple recente din Prusia. Legea prusiană cu privire la 
reglementarea muncii în fabrici din 1853 prevede că, începînd 
de la 1 iulie 1855, nici un copil nu poate fi angajat la o fabrică 
dacă nu a împlinit vîrsta de 12 ani, iar copiii între 12 şi 14 ani 
nu au voie să lucreze mai mult de şase ore pe zi şi sînt obli
gaţi să frecventeze şcoala cel puţin trei ore pe zi. Această 
lege a întimpinat o asemenea împotrivire din partea fabri
canţilor, incit guvernul a fost nevoit să cedeze şi să nu o 
aplice în toată Prusia, ci, cu titlu de experienţă, s-o aplice 
numai la Elberfeld şi Barmen, două oraşe învecinate cu o 
numeroasă populaţie industrială, ocupată iin filaturi. fabrici-
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de imprimat stambă etc. In darea de seamă anuală pe 186 a 
Camerei de comerţ din Elberfeld şi Barmen, în legătură cu 
aceasta, s-a făcut următoarea notificare guvernului prusian : 

„Mărirea salariilor, precum şi creşterea preţului la cărbuni şi la toate 
materialele necesare acestor ramuri industriale, ca, de pildă : piele, ulei, 
metale etc., au fost cit se poate de dezavantajoase pentru indstrie. In 
plus, aplicarea cu stricteţe a legii din 1 mai 1853 cu privire la folosirea 
muncii copiilor în fabrici a provocat prejudicii serioase. Nu numai că a 
adus după siie îndepărtarea din producţie a unui anumit număr de 
copii, dar a înlăturat şi posibilitatea de a pregăti din timp copiii pentru 
a face din ei muncitori pricepuţi. Ca umare a faptului că muncitorii 
minori erau în număr insuficint, în unele fabrici maşnile au fost oprite, 
întrucît pentru minuirea lor nu puteau fi folosiţi mur:citori adulţi. Re
comandăm ca această lege să fie modificată în sensul reducerii orelor 
de frecventare obligatorie a şcolii de c ătre copiii care au atins un anumit 
nivel de cunoştinţe, această măsură fiind în avantajul unui mare număr 
de familii şi a proprietarilor de fabrică " .  

Ultimul dintre rapoartele inspectorilor de fabrici este al 
d-lui Baker, inspector în Irlanda. Acest raport se caracteri
zează prin analiza cauzelor care provoacă accidentele şi prin 
prezentarea succintă a situaţiei producţiei. In ceea ce pri
veşte prima problemă, d-l Baker constată că revine cite n 
accident la fiecare 340 de persoane, ceea ce înseamnă o creş
tere de 21°/o faţă de semestrul care s-a încheiat în aprilie, 
şi că din accidentele provocate de maşini - şi numai 10/o 
din numărul total al accidentelor sînt provocate de maşini -
circa 40o ar fi putut fi evitate şi prevenite cu ajutorul unor 
cheltuieli infime, dar, 

„datorită recentei modificări a legii, n prezent este foarte greu ca mă
surile respective să fie introduse, căci în această priviriţă numai prin 
metda convingerii nu se ajunge la nici un rezultat". 

D-l Baker afirmă că situaţia producţiei s-a îmbunătăţit, dar, 
după părerea sa, 

„în multe cazuri s-a atins iarăşi limita mximă, dincfo de care fabricile 
devin din ce în ce mai puţin rentabile pină ce încetează cu totul de a 
mai fi rentabile " .  

El prezintă pe bună dreptate schimbarea în raportul din
tre preţul materiilor prime şi cel al produselor fabricate ca 
fiind una din principalele cauze care, împreună cu creşterea 
utilării cu maşini, determină alternanţa ciclurilor bune cu cele 
rele. D-l Baker dă ca exemplu schimbările survenite în indus
tria de camgarn. 
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„In a..ii 1849 şi 1850, care au fost rentabili pentru industria de cam
gan, preţul linii dărăcite englezeşti era de 1 ş. 1 d., iar l celei austra
liene de la 1 ş. 2 d. la 1 ş. 5 d. pfundul. In medie însă, într-o perioadă 
de zece ani, de la 1841 la 1850 inclusiv, preţul mediu al linii englezeşti 
n-a depăşit niciodată 1 ş. 2 d., iar cel al linii australiene - 1 ş. 5 d. pfun
dul. La începutul anului dezastruos 1857, preţul li..ii australiene a fost întii 
1 ş. 1 1  d., apoi, în decembrie, cînd criza a atins punctul culminant, a scă
zut la 1 ş. 6 d., iar după aceea, treptat, s-a ridicat din nou, în cursul anu
lui 1858, .a 1 ş. 9 d. ; în acest timp, preţul linii englezeşti a fost la în
ceput 1 ş. 8 d., în aprilie şi n septembrie 1857 s-a ridicat la 1 ş. 9 d., iar în 
ianuarie 1858 a scăzut la 1 ş. 2 d. ; de atunci preţul ei s-a ridicat la 
1 ş. 5 d., ceea ce înseamnă cu 3 d. la pfund mai mult decît preţul mediu 
din perioada de zece ani la care m-am referit mai sus. Aceasta arată ie 
că falimentul provocat în 1857 de preţuri asemănătoare a fost uitat, fie 
că lina care se produce abia ajunge pentru numărul fuselor folosite Ia 
prelucrarea ei, existente în prezent• .  

In general, se pare că părerea d-lui Baker este că atît 
numărul fuselor şi al războaielor de ţesut, cit şi viteza lor de 
rotaţie au crescut în proporţii care nu corespund producţiei 
de lină. In această pivinţă, în Anglia nu există date statis
tice pe care să te poţi bizui ; dar datele statistice cu privire 
la agricultura Irlandei, culese de poliţie, şi datele statistice 
cu privire la Scoţia, culese de d-l Hall Maxwell, sînt absolut 
suficiente pentru toate scopurile practice. Aceste date sta
tistice arată că, în timp ce în 1857 cultivarea unor cereale, 
precum şi creşterea animalelor în ansamblu s-au extins sim
ţitor în Irlanda şi Scoţia, creşterea oilor a făcut excepţie, în 
Irlanda, în 1858, numărul oilor fiind cu 1 14 557 mai mic decît 
în 1855 ; şi, deşi în 1858 s-a înregistrat o creştere de 35 533 
faţă de 1857, numărul total era mai mic cu 95 177 decît numă
rul mediu din cei trei ani precedenţi, şi aceasta se referă, în 
primul rînd, la femele. In Scoţia, cifrele respective erau urmă
toarele : 

O I de prls11l Ol de tllere de toate de toate Miel vlrstele viratele 
ln 1856 . . . . . . . . . . . .  2 714 301 1 146 427 1 955 832 
ln 1857 . . . . . . . . . . . . 2 632 283 1 181 782 1 869 103 

Reducere . . . .  82 018 Creştere . . 35 355 Reducere . .  86 729 

Aceasta arată nu numai reducerea generală a numărului 
oilor cu 133 392, dar şi faptul că pentru tăiere au fost crescute 
mai multe oi decît pînă acum. Considerînd lina tunsă de pe 
o oaie la 7 pfunzi, putem să ne dăm seama, pe baza cifrelor 
menţionate, că, în timp ce în 1855 Irlanda a reuşit să dea 
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1 6  810  934 de pfunzi de lină, fără a socoti lina mieilor, în 1 858 
ea a putut da numai 1 6  326 330 de pfunzi şi că producţia de 
lină în Scoţia, tot fără a socoti mieii, s-a redus în 1857 cu 
326 641 de pfunzi ; aşadar, în ambele ţări deficitul total de 
lină era de 861 245 de pfunzi, sau, după un calcul cu oare
care aproximaţie, a 95-a parte din întreaga producţie de lină 
produsă în Anglia şi care este necesară anual pentru a fi pre
lucrată în industria de camgarn. 
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I 

De la începutul acestui an, deviza unei mari părţi a presei 
germane a devenit formula : Rinul trebuie apărat pe Pad. 

Această deviză este pe deplin îndreptăţită, avînd în ve
dere pregătirile şi ameninţările lui Bonaparte. Conduşi de un 
instinct just, cei din Germania au simţit că, dacă Padul a fost 
pentru Ludovic-Napoleon numai un pretext, principalul lui 
scop, în orice împrejurări, trebuie să fie Rinul. Se pare că 
numai un război pentru stabilirea graniţelor pe Rin ar putea 
servi bonapartismului drept paratrăsnet împotriva celor două 
elemente care-l ameninţă în Franţa : „excesul patriotic" . al 
maselor revoluţionare şi nemulţumirea clocotindă a „burghe
ziei " .  Primului, războiul i-ar da o sarcină cu semnificaţie 
naţională, celuilalt - perspectiva cuceririi unei noi pieţe. De 
aceea, în Germania, vorbăria despre eliberarea Italiei nu a 
reuşit să inducă pe nimeni în eroare. In cazul acesta se aplica 
vechea zicală : baţi şaua să priceapă iapa. Dacă Italia era 
nevoită să joace rolul de şa, Germania nu era de loc dispusă, 
de astă dată, să joace rolul de iapă. 

Aşadar, în cazul de faţă, păstrarea Padului nu avea altă 
semnificaţie decît că Germania, fiind ameninţată de o agre
siune, în care în ultimă instanţă era vorba de acapararea 
unora dintre cele mai bune provincii ale ei, nu se putea nici
decum gîndi să cedeze fără luptă una dintre cele mai puter
nice, dacă nu chiar cea mai puternică poziţie militară a ei. 
In acest sens, desigur, întreaga Germanie era serios interesată 
$ă apere Padul. In ajunul unui război, ca şi în timpul războiu
li, se pune mîna de obicei pe orice poziţie avantajoasă de 
unde inamicul poate fi ameninţat şi i se poate aduce preju
dicii, şi nimeni nu-şi bate capul cu consideraţii morale, între-

* Hene. „La sosirea străjii de noapte-n Paris" (ciclul „Versurile timpu
lui" ) .  - Nota red. 
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bîndu-se dacă acest lucru este compatibil cu dreptatea eternă 
şi cu principiul naţionalităţii. In aceste momente, fiecare nu 
face decît să-şi apere pielea. 

Acest fel de a pune problema apărării Rinului pe Pad se 
deosebeşte foarte mult de străduinţele unui număr foarte 
mare de militari şi politicieni germani de a declara Padul, 
adică Lombardia şi Veneţia, o completare strategică indis· 
pensabilă şi, ca să zicem aşa, o parte integrantă a Germaniei. 
Acest punct de vedere a fost lansat şi susţinut teoreticşte 
îndeosebi din timpul campaniilor din Italia din 1 848 şi 1 849 ; 
el a fost demonstrat de generalul von Radowitz în biserica 
Sfîntul Paul 112 şi de generalul von Willisen în cartea sa „Cam
pania din Italia din 1 848" 113 •  In Germania de sud, care nu 
face parte din Austria, generalul bavarez von Hailbronner a 
dezvoltat aceeaşi temă cu o înflăcărare vecină cu inspiraţia. 
Principalul argument adus în toate aceste cazuri a avut 
întotdeauna un caracter politic : Italia nu este nicidecum în 
situaţia de a fi independentă ; în Italia trebuie să domine 
sau Germania, sau Franţa ; dacă astăzi austriecii s-ar re
trage din Italia, mîine francezii s-ar înfiinţa pe valea Adige
lui şi la porţile Triestului şi toată graniţa de sud a Germaniei 
s-ar afla descoperită în faţa „duşmanului de veacuri u .  De 
aceea, în numele şi în interesul întregii Germanii, Austria 
ţine în stăpînirea ei Lombardia. 

După cum vedem, în favoarea acestui punct de vedere s-au 
pronunţat autorităţi militare dintre cele mai de seamă din 
Germania. Cu toate acestea, noi trebuie să luăm o poziţie cit 
se poate de hotărîtă împotriva lor. 

In „Allgemeine Zeitungu din Augsburg, care s-a erijat în 
apărătorul oficial al intereselor Germaniei în Italia, acest 
punct de vedere a devenit un crez pe care-l susţine cu un 
adevărat fanatism. Cu toată ura pe care o nutreşte faţă de 
evrei şi turci, acest ziar creştin-german s-ar lăsa mai degrabă 
să fie el însuşi „tăiat împrejur" decît să îngăduie amputarea 
regiunilor „germane" din Italia. Ceea ce generalii deveniţi 
oameni politici apără, la urma urmelor, numai ca o excelentă 
poziţie militară aflată în mîinile Germaniei, pentru „Allge
meine Zeitungu din Augsburg este o foarte importantă parte 
componentă a unei anumite teorii politice. Ne referim la acea 
„mare putere din Europa centralău în care Austria, Prusia şi 
restul Germaniei ar urma să se constituie, formînd un stat 
federal sub hegemonia Austriei ; Ungaria şi ţările slavo
romîne, situate de-a lungul Dunării, urmează să fie germa-
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nizate cu ajutorul colonizării, al şcolilor şi al constrîngerii 
folosite cu prudenţă, centrul de greutate al acestui complex 
de state mutindu-se în felul acesta tot mai mult spre sud-est, 
spre Viena ; în afară de aceasta, Alsacia şi Lorena i a  urmează 
să fie recucerite. Această „mare putere din Europa centrală u 
ar trebui să fie o reînviere a Sfîntului Imperiu roman de 
naţiune germană 115 şi, după cum se vede, printre alte scopuri 
imediate, trebuie să se aibă în vedere şi anexarea, în calitate 
de state vasale, a Ţărilor de Jos, aflate în trecut în stăpînirea 
Austriei 116, precum şi a Olandei. Patria germană s-ar întinde, 
în acest caz, pe un teritoriu aproape de două ori mai mare 
decît acela pe care se vorbeşte acum limba germană ; dacă 
toate acestea se vor înfăptui cu adevărat, Germania va deveni 
arbitrul şi stăpînul Europei. Soarta a şi avut grijă ca toate 
acestea să se poată înfăptui. Popoarele romanice decad rapid : 
spaniolii şi italienii s-au prăbuşit definitiv, iar francezii în 
momentul de faţă sînt şi ei într-o stare de declin. Pe de altă 
parte, slavii sînt cu desăvîrşire incapabili să creeze un stat 
cu adevărat modern şi, prin desfăşurarea istoriei mondiale, 
sînt sortiţi să fie germanizaţi, rolul principal de instrument al 
providenţei revenind iarăşi întineritei Austrii. Aşadar, numai 
popoarele germanice şi-au mai păstrat forţa morală şi capaci
tatea de creaţie istorică, iar dintre acestea englezii s-au îm
potmolit atît de mult în egoismul şi materialismul lor insular, 
incit influenţa lor, comerţul şi industria lor trebuie ţinute la 
distanţă de continentul european, prin taxe protecţioniste ridi
cate, creînd pe continentul european n fel de sistem conti
nental raţional 117 •  Aşadar, severa virtute germană şi tînăra 
„mare putere din Europa centralăa au absolut toate premisele 
pentru ca într-o scurtă perioadă de timp să acapareze domi
naţia mondială pe uscat şi pe mare şi să inaugureze o nouă 
eră istorică, cînd Germania, în sfîrşit, după o îndelungată în
trerupere, va fi din nou vioara întîi, iar restul naţiunilor vor 
juca după cum le va cînta ea. 

„Uscatul, francezii şi ruşii l au, 
Britanicii-au marea, se ştie, 
Iar noi stăpînim n văzduh de visări 
In netăgăduita domnie" *. 

N-avem nicidecum de gînd să ne ocupăm de analizarea 
aspectului politic al acestor fantezii patriotice. Le-am prezen-

• H. Heine. Versuri. „Gemania - o poveste de iană", cap. VII, 
E.S.P.L.A. 1956, pag. 530. - Nota red. 
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tat în linii mari numai în cîteva cuvinte pentru ca mai tîrziu 
nimeni să nu se servească de toate aceste splendori ca de un 
nou argument pentru a susţine necesitatea dominaţiei „ger
mane" în Italia. Pe noi ne interesează aici numai latura mili
tară a problemei, şi anume dacă Germania are nevoie pentru 
apărarea ei de o dominaţie permanentă asupra Italiei şi, în 
special, dacă îi este necesară deplina stăpînire din punct de 
vedere militar a Lombardiei şi Veneţiei. 

Această problemă, din punct de vedere strict militar, poate 
fi formulată astfel : Are oare nevoie Germania, pentru apă
rarea graniţelor ei de sud, să pună stăpînire pe Adige şi Min
cio, pe cursul inferior al Padului cu cele două capete de pod 
Peschiera şi Mantua ? 

înainte de a încerca să răspundem la această întrebare, 
nu trebuie să uităm următoarele : cînd vorbim aici de Ger
mania, prin această denumire înţelegem un stat unitar, ale 
cărui forţe şi acţiuni militare sînt conduse de un singur cen
tru ; ne gîndim nu la o Germanie închipuită, ci la un organism 
politic real. Dacă am pleca de la alte premise, n-ar putea fi 
în general vorba de cerinţele politice şi militare ale Ger
maniei. 
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II 

Secole de-a rîndul, Italia de nord a fost, într-o măsură mai 
mare chiar decît Belgia, cîmpul de luptă pe care s-au războit 
intre ei francezii şi germanii. Stăpînirea Belgiei şi a văii Pa
dului este o condiţie indispensabilă pentru cel care atacă, 
indiferent dacă este vorba de o agresiune a germanilor împo
triva Franţei, sau de o agresiune a francezilor împotriva 
Germaniei. Numai stăpînirea acestor ţări oferă o garanţie 
deplină spatelui frontului şi flancurilor armatei care atacă 
Franţa sau Germania. Numai în cazul unei neutralităţi abso
lute a Belgiei şi a Italiei de nord s-ar putea vorbi de o excep
ţie la regula arătată, dar pînă acum un asemenea caz nu a 
existat niciodată. 

Dacă, încă în timpul bătăliei de la Pavia 118, soarta Franţei 
şi a Germaniei se hotăra în mod indirect pe cîmpurile de luptă 
din valea Padului, soarta Italiei se hotăra direct şi nemijlocit 
în aceste lupte. O dată cu apariţia marilor armate permanente 
din epoca modernă, cu forţa mereu crescîndă a Franţei şi 
Germaniei, cu decăderea politică a Italiei, Italia veche pro
priu-zisă, Italia de la sud de Rubicon, şi-a pierdut orice însem
nătate din punct de vedere militar, iar stăpînirea vechii Galii 
Cisalpine a adus în mod inevitabil după sine dominaţia asu
pra îngustei peninsule care se întinde de-a lungul Apeninilor. 
Ţinuturile cu populaţia cea mai densă erau bazinele Padului 
şi Adigelui, pe coasta genoveză, romagnă şi veneţiană, aici 
era concentrată cea mai înfloritoare agricultură, industria cea 
mai dezvoltată şi comerţul cel mai intens al Italiei. Peninsula, 
adică Neapole şi Statul Papal, rămînea relativ stabilă în 
ceea ce priveşte dezvoltarea ei socială ; din punct de vedere 
militar, aceste ţinuturi n-au mai jucat de secole nici n rol. 
Cel care avea în stăpînirea sa valea Padului tăia legătura pe 
uscat a peninsulei cu restul ţării, adică cu partea continentală 
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a Italiei, şi, atunci cînd se ivea prilejul, putea supune fără 
greutate întreaga !talie. Francezii au făcut acest lucru de două 
ori în timpul războaielor revoluţionare, aceleaşi rezultate au 
obţinut şi austriecii în două rînduri în decursul acestui secol. 
De aceea numai bazinul Padului şi al Adigelui prezintă im
portanţă militară. 

Din trei părţi, bazinul acestor ape este înconjurat de lanţul 
neîntrerupt al Munţilor Alpi şi Apenini, iar din a patra parte 
- de la Aquileia pînă la Rimini - de Marea Adriatică ; în
săşi natura a conturat cu precizie această fîşie de pămînt, pe 
care fluviul Pad o străbate de la vest spre est. ln cazul de 
faţă, graniţa de la sud, dinspre Apenini, a acestui bazin nu 
prezintă interes pentru noi ; în schimb, cu atît mai mult 
interesează cea de la nord, dinspre Alpi. Numai în puţine
locuri există şosele care duc spre culmile acoperite de zăpadă 
ale munţilor ; chiar şi numărul drumurilor de car sau pentru 
animalele de povară şi cel al potecilor care pot fi străbătute 
cu piciorul este limitat ; lungi defilee duc la trecători peste 
munţi înalţi. 

Graniţa germană înconjură Italia de nord de la gura flu
viului Isonzo pînă la pasul Stilfs ; de aici pînă la Geneva se 
întinde graniţa cu Elveţia ; de la Geneva pînă la gura rîului 
Var, Italia se mărgineşte cu Franţa. Pe măsură ce înaintăm 
dinspre răsărit spre apus, de la Marea Adriatică spre pasul 
Stilfs, fiecare nouă trecătoare peste munţi duce tot mai adînc 
spre inima bazinului fluviului Pad şi, deci, oferă posibilitate 
de învăluire a tuturor poziţiilor care ar fi situate mai spre 
răsărit ale unei armate italiene sau franceze. Linia de graniţă 
de pe fluviul Isonzo poate fi învăluită şi prin trecătoarea Kar
freit (Caporetto) , care este cea mai apropiată dinspre apus, 
în direcţia Cividale. Pasul Pontafel face posibilă învăluirea 
poziţiei pe la Tagliamento, care de asemenea poate fi atacat 
din flanc prin două trecători nepietruite - dinspre Carintia 
şi Cadore. Pasul Brenner înconjură linia Piave prin pasul Peu
telstein de la Brunecken la Cortina d'Ampezzo şi Belluno, 
linia fluviului Brenta prin Val Sugana pînă la Bassano, linia 
fluviului Adige prin valea acestui fluviu. Poziţia de la Chiese 
poate fi învăluită prin Giudicarie, poziţia de la Oglio prin fo
losirea drumurilor nepietruite care duc prin pasul Tonale şi, 
în sfîrşit, întregul ţinut de la răsărit de Adda prin pasul Stilfs 
şi prin Valtellina. 

De aceea se poate spune că, avînd o poziţie strategică 
atît de favorabilă pentru noi, germanii, stăpînirea efectivă a 



Padul si Rinul. - J !  263 

cîmp1e1 care se întinde pînă la fluviul Pad nu are absolut 
nici o importanţă. In condiţiile existenţei unor forţe egale, 
oriunde ar i dispusă armata inamică, la răsărit de Adda, sau 
la nord de fluviul Pad, toate poziţiile ei pot fi învăluite ; ori 
pe unde ar trece Padul sau Adda, flancurile ei ar fi expuse 
la atacuri ; dacă s-ar dispune la sud de Pad, legătura ei cu 
Milano şi Piemontul ar fi ameninţată, dacă s-ar retrage din
colo de Ticino, ar risca să piardă legătura cu întreaga penin
sulă. Şi, în sfîrşit, dacă s-ar încumeta să treacă la ofensivă 
împotriva Vienei, s-ar putea aştepta oricînd să i se taie legă
tura şi ar putea fi silită să angajeze bătălia avînd ca spate 
al frontului o ţară inamică şi frontul în Italia. Dacă ar fi în
frîntă, ar fi un al doilea Marengo, în care francezii şi ger
manii şi-ar fi schimbat rolurile ; dacă însă în această bătălie 
ar fi înfrînţi germanii, ei ar trebui să fie proşti ca noaptea ca 
să piardă posibilitatea de a se retrage spre Tirol. 

Construirea şoselei peste trecătoarea Stilfs este o dovadă 
că austriecii au tras învăţăminte din înfrîngerea suferită la 
Marengo. Napoleon a construit drumul peste Simplon pentru 
a avea o comunicaţie sigură chiar spre inima Italiei ; aus
triecii şi-au completat sistemul de apărare activă în Lombar
dia construind şoseaua care duce de la Stilfs la Bormio. Se 
_poate spune că această trecătoare este situată la o asemenea 
înălţime, incit este impracticabilă în timpul iernii ; că întreg 
acest drum prezintă mari dificultăţi, deoarece se întinde pe 

0 distanţă de cel puţin 50 de mile germane * (de la Fissen 
in Bavaria pînă la Lecco pe Lacul Como) , prin regiuni mun
toase, neospitaliere ; că în acest spaţiu sînt de înfruntat trei 
trecători ; că, în sfîrşit, el poate fi uşor barat în lungul defi
leu de la Lacul Como şi chiar în munţi. Să încercăm să ana
lizăm aceste observaţii. 

Intr-adevăr, dintre toate trecătorile practicabile din lanţul 
Alpilor, această trecătoare este situată la cea mai mare înăl
ţime, 8 600 de picioare, şi in timpul iernii este acoperită cu 
zăpezi abundente. Dar, dacă ne amintim de campania de iarnă 
întreprinsă de Macdonald în 1799-1800 între Spligen şi To
nale, nu vom acorda prea multă importanţă unei asemenea 
piedici. Iarna, toate trecătorile din Alpi se acoperă cu zăpadă 
şi, totuşi, ele pot fi folosite. Reorganizarea întregii artilerii, 
reorganizare care nu mai poate fi amînată după ce Armstrong 
a construit un tun comod care se încarcă pe la culată, va 

* O nilă germană este egală cu 7 420 m. - Nota trad. 
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introduce şi în artileria de cîmp tunuri mai uşoare, şi în felul 
acesta mobilitatea ei va creşte cu mult. O piedică mai se
rioasă o constituie marşul îndelungat prin ţinuturile muntoase 
şi trecătorile prin munţi, care vin una după alta. Pasul Stilfs 
se află nu la cumpăna apelor formată de fluviile de pe coasta 
de nord şi cea de sud ale Alpilor, ci la cumpăna celor două 
ape din bazinul Mării Adriatice - Adigele şi Adda, şi, pen
tru a ajunge din valea rîului Inn în valea Adigelui, tre
buie să treci în prealabil principalul lanţ al Alpilor prin tre
cătoarele Brenner sau Finsterminz. Dar, cum rîul Inn din 
Tirol curge în general de la vest spre est, printre două lan
ţuri muntoase, trupele din apropierea Lacului Constanza şi 
din Bavaria trebuie să treacă şi peste lanţul situat cel mai la 
nord dintre aceste două lanţuri de munţi, aşa că, în total, nu
mai pe acest drum avem două sau trei trecători prin munţi. 
Dar, oricît de greu de biruit ar fi acest obstacol, nu constituie 
o piedică hotărîtoare în calea pătrunderii pe acest drum a 
unei armate în Italia. Greutatea aceasta va fi în curînd redusă 
la minimum datorită căii ferate din valea rîului Inn, care în 
parte a şi fost construită, şi căii ferate care este proiectată 
să fie construită în valea Adigelui. Ce-i drept, drumul lui Na
poleon prin Saint Bernhard, de la Lausanne pînă la !vrea, tre
cea prin ţinuturi cu munţi înalţi numai pe o distanţă de apro
ximativ 30 de mile ; dar drumul de la Udine spre Viena, pe 
care l-a urmat Bonaparte în 1797 şi pe care l-au parcurs în 
1809 prinţul Eugene şi Macdonald pentru a se întîlni cu Na
poleon la Viena, se întinde pe o distanţă de 60 de mile pe 
un ţinut cu munţi înalţi şi străbate, de asemenea, peste trei 
trecători din Munţii Alpi. Drumul de la Pont-de-Beauvoisin, 
peste Micul Saint Bemhard, pînă la !vrea, care, ocolind Elve
ţia, duce direct din Franţa pînă departe, pe teritoriul Italiei, 
şi care, prin urmare, este cel mai indicat pentru acţiunile de 
învăluire, străbate şi el, pe o distanţă de 40 de mile, un ţinut 
cu munţi înalţi,· întocmai ca şi drumul peste trecătoarea Sim
plon, de la Lausanne pînă la Sesto Calende. Cit priveşte posi
bilitatea barării drumului chiar în trecătoare sau la Lacul 
Como, de la campaniile întreprinse de francezi în Alpi sîntem 
mai puţin înclinaţi să credem în eficacitatea unor asemenea 
puncte întărite de baraj . Inălţimile care le domină şi posibi
litatea de a le ocoli le fac aproape inutile. Multe dintre ele 
au fost luate cu asalt de francezi, pentru care nu au consti
tuit niciodată o piedică serioasă. Punctele întărite ridicate în 
trecătoare, pe versantul italian al Alpilor, pot fi ocolite prin 
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trecătorile Cevedale, Monte Como şi Gavia, precum şi prin 
Tonale şi Aprica. De la Valtellina numeroase drumuri pentru 
animale de povară duc spre Bergamasca, iar barajul ridicat pe 
lungul defileu din dreptul Lacului Como poate fi ocolit parte 
pe aici, parte pe la Dervio sau pe la Bellano prin Val Sassina. 
Tactica războiului în munţi, în orice caz, cere înaintarea con
comitentă a mai multor coloane, şi dacă una dintre aceste co
loane reuşeşte să străpungă, scopul este de obicei atins. 

Faptul că toate trecătorile, chiar şi cele mai grele, pot fi 
trecute aproape în orice anotimp dacă pentru îndeplinirea 
acestei misiuni sînt trimise trupe bine instruite şi generali ho
tărîţi, faptul că şi trecătorile paralele de cea mai mică impor
tanţă, chiar dacă nu există drum de car, pot fi folosite ca 
direcţii de operaţii favorabile, mai cu seamă pentru mişcările 
de învăluire, şi faptul că punctele întărite de baraj sînt foarte 
puţin fo1ositoare - toate acestea sînt dovedite cum nu se 
poate mai bine de campaniile din Alpi din 1796-1801. Pe 
atunci nici o trecătoare din Munţii Alpi nu era încă pietruită, 
şi, cu toate acestea, armatele au trecut munţii în toate direc
ţiile. In 1799, Loison a trecut încă la începutul lunii martie, 
cu o brigadă franceză, pe poteci care puteau fi străbătute cu 
piciorul, peste cumpăna apelor formată de Reuss şi Rin ; în 
acelaşi timp, Lecourbe a trecut peste Bernhardin şi Via Mala, 
de aici prin trecătoarea Albula-Julier (7 100 de picioare înăl
ţime), iar la 24 martie a cucerit, printr-o acţiune de învăluire, 
defileul de la Martinsbruck, trimiţîndu-1 pe Dessolle prin va
lea Minsterului peste Pisoc şi pasul Worms (pe o potecă care 
poate fi străbătută cu piciorul, situată la o înălţime de 7 850 
de picioare) în valea superioară a Adigelui şi de acolo spre 
trecătoarea Reschen-Scheideck. La începutul lunii mai, Le
courbe s-a retras din nou prin Albula. 

In luna septembrie a aceluiaşi an a urmat campania lui 
Suvorov, în care, după cum s-a exprimat foarte plastic şi su
gestiv bătrînul soldat, „baioneta rusească a pătruns prin Alpi"  
(Ruskij styk prognal eres Alpow). Cea mai mare parte a arti
leriei sale a trimis-o prin trecătoarea Spligen, coloana desti
nată să execute învăluirea a îndreptat-o prin Val Blegno, spre 
trecătoarea Lukmanier (pe o potecă situată la o înălţime de 
5 948 de picioare) şi de acolo prin Sixmadun (circa 6 500 de 
picioare) în lungul văii superioare a rîului Reuss, în timp ce 
el însuşi a trecut peste Saint Gotthard (6 594 de picioare înăl
ţime) pe un drum care ln acea vreme cu greu putea fi trecut 
u carul. La 24-26 septembrie, el a luat cu asalt barajele de 
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la Podul Dracului ; dar, cînd a ajuns la Altdorf şi în faţa sa 
se afla lacul, iar din toate părţile era înconjurat de francezi, 
nu i-a rămas altceva de făcut decît să se îndrepte spre valea 
Muota, luînd-o în sus, prin valea Schachen, peste culmea Kin
zig. Cînd a ajuns însă, după ce îşi lăsase întreaga artilerie 
şi convoaiele în valea rîului Reuss, s-a trezit din nou în faţa 
forţelor superioare ale francezilor, în timp ce Lecourbe venea 
în urma lui. Atunci Suvorov a trecut prin pasul Pragel în 
valea Klon, pentru ca pe această cale să ajungă în cîm
pia Rinului. In defileul de la Nafels a întimpinat împotrivirea 
de neînfrînt a inamicului şi a fost nevoit să se îndrepte prin 
pasul Panix (situat la 8 OOO de picioare înălţime) spre valea 
superioară a Rinului şi să-şi restabilească legătura cu Sphi
gen. Trecerea a început la 6 octombrie, iar la 10  octombrie 
cartierul general era deja instalat la Ilanz. Aceasta a fost 
cea mai extraordinară trecere a Alpilor realizată pînă atunci. 

Nu vom insista prea mult asupra trecerii lui Napoleon 
peste Marele Saint Bernhard. Aceasta nu este cea mai impor
tantă dintre operaţiile similare efectuate în acea vreme. Ano
timpul era favorabil, şi singurul lucru demn de remarcat este 
metoda iscusită folosită de Napoleon pentru învăluirea punc
tului de baraj fortul Bard. 

Dimpotrivă, operaţiile executate de Macdonald în iarna 
1800-1801 merită îndeosebi să fie amintite. Avînd misiunea 
de a învălui flancul drept al armatei austriece, situat pe Min
cio şi pe Adige, cu detaşamentul său de 15 OO de oameni, 
care constituia flancul stîng al armatei franceze, Macdonald 
a trecut peste Spligen (6 5 10  picioare înălţime) în toiul ienii, 
cu trupe din toate armele. A vînd de luptat cu greutăţi foarte 
mari, fiind deseori nevoit să se oprească din drum din cauza 
lavinelor şi a viscolelor, el a reuşit să-şi conducă armata, 
între 1 şi 7 decembrie, prin această trecătoare şi, luînd-o în 
sus pe valea rîului Adda, să ajungă prin Valtellina la Aprica. 
Şi pe austrieci, iarna în munţi i-a speriat tot atît de puţin. 
Ei au păstrat Albula, Julier şi Braulio (trecătoarea Worms) 
şi din acest ultim punct i-au surprins chiar pe francezi, cap
turînd un detaşament de husari care descălecaseră. După ce 
Macdonald a trecut peste trecătoarea Aprica din valea rîului 
Adda în valea rîului Oglio, s-a căţărat pe poteci înguste spre 
pasul Tonale, situat la o foarte mare înălţime, şi la 22 decem
brie i-a atacat pe austrieci, care baricadaseră defileul din 
pasul Tonale cu mari blocuri de gheaţă. Intrucît în ziua aceea 
atacul i-a fost respins, ca şi cel de-al doilea atac (dat în ziua 
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de 31 decembrie, deci el a rămas în munţi 9 zile I ) ,  a coborît 
prin Val Camonica spre Lacul Iseo, a trimis cavaleria şi arti
leria prin cîmpie şi a pornit din nou cu infanteria peste cele 
trei creste ale munţilor care duceau spre Val Trompia, Val 
Sabbia şi Giudicarie, iar la 6 ianuarie a şi ajuns la Storo. In 
acelaşi timp, Baraguay d'Hilliers a plecat din valea rîului Inn 
şi a trecut prin Reschen-Scheideck (pasul Finsterminz) în 
valea superioară a Adigelui. Dacă asemenea treceri au fost 
cu putinţă în urmă cu 60 de ani, ce n-am putea face noi astăzi, 
cînd în cea mai mare parte a trecătorilor există şosele admi
rabile ? f 

Chiar din această scurtă schiţă vedem că, dintre toate 
punctele de baraj, au putut rezista o bucată de vreme numai 
acelea care, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de pricepere 
a comandantului, nu au fost învăluite. Astfel, de pildă, To
nale nu a putut fi p ăstrat de îndată ce Baraguay d'Hilliers a 
apărut în valea superioară a Adigelui. Celelalte campanii au 
dovedit că punctele de baraj au fost cucerite ori prin învă
luire, ori, foarte adesea, prin asalt. Luziensteig a fost luat de 
două sau de trei ori cu asalt, la fel ca şi Malborgeth în pasul 
Pontafel în 1797 şi 1809. Punctele de baraj din Tirol nu au 
constituit un obstacol nici pentru Joubert în 1797, nici pentru 
Ney în 1 805. Se cunoaşte afirmaţia lui Napoleon că pentru 
învăluire se poate folosi orice potecă pe care se poate stre
cura o capră. Şi de atunci războiul este dus în aşa fel, incit 
orice punct de baraj poate fi învăluit. 

De aceea nu ne putem închipui cum, în condiţiile unQr 
forţe egale, o armată inamică ar putea apăra în cîmp deschis 
Lombardia, la răsărit de rîul Adda, împotriva unei armate 
germane care ar veni de dincolo de Alpi. Nu i-ar rămîne 
decît o singură şansă - să-şi dispună oamenii între forti
ficaţiile existente sau între fortificaţiile care urmează să fie 
construite şi să manevreze între ele. Vom examina mai de
parte această posibilitate. 

Să vedem acum ce trecători poate folosi Franţa pentru a 
pătrunde în Italia ? In timp ce graniţa cu Germania încon
jură în întregime jumătate din Italia de nord, graniţa cu 
Franţa trece aproape în linie dreaptă de la nord spre sud şi, 
deci, nu oferă Franţei avantajul unei poziţii învăluitoare. Nu
mai în cazul cînd ar cuceri Savoia şi o parte din coasta ge
noveză, francezii ar avea posibilitatea de a pregăti mişcări de 
învăluire prin Micul Saint Bernhard şi prin unele trecători din 
Alpii Maritimi ; influenţa acestor mişcări de învăluire s-ar 
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extinde numai pînă la rîurile Sesia şi Bormida, deci nici Lom
bardia şi nici ducatele, şi cu atît mai puţin peninsula însăşi, 
nu sînt ameninţate de o învăluire din partea Franţei. Numai 
o debarcare la Genova, care însă pentru o armată mare va 
prezenta destule dificultăţi, ar putea duce la o învăluire a în
tregului Piemont. O debarcare mai departe spre răsărit, de 
pildă la Spezia, nu s-ar mai putea baza pe Piemont şi pe 
Franţa, ci numai pe peninsulă, şi ar fi în aceeaşi măsură ex
pusă la o învăluire ca şi inamicul însuşi. 

Pînă acum m considerat Elveţia ca o ţară neutră. In cazul 
cînd ea ar fi atrasă în război, Franţa ar mai putea dispune 
de încă o trecătoare, şi anume de Simplon (Marele Saint Bern
hard, care, ca şi Micul Saint Bernhard, duce la Aosta, nu ar 
oferi alte avantaje decît faptul că drumul ar fi mai puţin lung) . 
Drumul prin Simplon duce spre Ticino, deschizînd accesul 
francezilor spre Piemont. In acest caz, germanii ar căpăta 
pasul Spligen, de mai mică importanţă, care la Lacul Como 
se întîlneşte cu şoseaua ce duce spre Stilfs 1 în afară de 
aceasta, ar putea folosi trecătoarea Bernhardin, a cărei in
fluenţă se resimte pînă la Ticino. Trecătoarea Saint-Gotthard 
ar putea fi folosită, în funcţie de împrejurări, de ambele părţi 
beligerante, dar ambelor le oferă prea puţine avantaje în ceea 
ce priveşte situaţia flancurilor. Aşadar, vedem că sfera de 
influenţă a unei mişcări de învăluire efectuate de francezi 
peste Alpi, pe de o parte, şi a uneia executate de germani, pe 
de altă parte, se întinde pînă la actuala graniţă lombardo
piemonteză, adică pînă la Ticino. Dar, dacă germanii ar apă
rea la Ticino sau dacă ar ajunge numai pînă la Piacenza şi 
Cremona, ei ar închide francezilor drumul pe uscat spre Pe
ninsula Italică. Cu alte cuvinte, dacă Franţa domină Piemon
tul, Germania domină tot restul Italiei. 

Germanii dispun de încă un avantaj de ordin tactic : de-a 
lungul întregii frontiere italo-germane, în toate trecătorile 
importante, cu excepţia pasului Stilfs, cumpăna apelor se află 
pe teritoriul german. Rîul Fella, care curge prin trecătoarea 
Pontafel, îşi are izvorul în Carintia ; rîul Boite, care curge 
prin trecătoarea Peutelstein, îşi are izvorul în Tirol. In această 
provincie, avantajul arătat are o importanţă hotărîtoare. Valea 
superioară a rîului Brenta (Val Sugana) , valea superioară a 
rîului Chiese (Giudicarie) şi mai mult de jumătate din cursul 
Adigelui se află în Tirol. Deşi nu ne putem pronunţa cu pre
cizie, fără a studia în amănunţime regiunea respectivă în fie
cre caz în parte, dacă din stăpînirea cumpenei apelor în tre-
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cătorile din munţii înalţi rezultă avantaje tactice efective, de 
regulă este neîndoios că şansele de a domina de la înălţime 
o regiune şi de a învălui armata inamică sînt de partea celui 
în stăpînirea căruia se află creasta muntelui şi o parte din 
versantul de pe teritoriul inamicului ; apoi este neîndoios că 
aceasta va oferi posibilitatea ca, încă înainte de izbucnirea 
războiului, locurile cele mai grele din trecătorile secundare 
să devină accesibile pentru trupele din toate armele, ceea ce 
în Tirol are o importanţă hotărîtoare pentru asigurarea co
municaţiilor. Dacă teritoriul nostru pătrunde atît de adînc în 
ţara inamică cum pătrunde teritoriul Confederaţiei germane 
în Tirolul de sud ; dacă, aşa cum este în cazul de faţă, cele 
două trecători principale, Brenner şi Finsterminz, sînt situate 
la o mare distanţă de graniţa cu inamicul ; dacă, pe lingă 
aceasta, trecători paralele de mare importanţă, ca, de pildă 
acelea care trec prin Giudicarie şi Val Sugana, se lă, de 
asemenea, în întregime pe teritoriul german - toate acestea 
înlesnesc în aşa măsură condiţiile tactice de pătrundere în 
Italia de nord, incit, în caz de război, ele trebuie numai să 
fie folosite în mod raţional pentru ca succesul să fie asigurat. 

Atîta timp cit Elveţia rămîne neutră, drumul cel mai scurt 
pentru o armată germană care acţionează împotriva Italiei 
este Tirolul, iar dacă ea încetează de a fi neutră - Tirolul şi 
Graubinden (valea rîului Inn şi valea Rinului) . Pe acest drum 
au pătruns la vremea lor Hohenstaufenii în Italia. Pe nici o 
altă direcţie, Germania, care din punct de vedere militar acţio
nează ca un stat nitar, nu poate da rapid o lovitură hotă'î
toare Italiei. Dar, pentru acest drum, drept bază de operaţii 
serveşte nu Austria, care este situată în interior, ci Suabia 
superioară şi Bavaria, de la Lacul Constanza pînă la Salzburg. 
Aşa s-a procedat şi în tot cursul evului mediu. Numai după 
ce Austria s-a consolidat pe cursul mijlociu al Dunării, după 
ce Viena a devenit punctul central al monarhiei, după ce 
Imperiul german s-a dezmembrat şi războaie în Italia nu au 
mai purtat germanii, ci austriecii, numai atunci a fost părăsit 
vechiul drum scurt şi direct de la Innsbruck la Verona şi de 
la Lindau la Milano, numai atunci a început să fie folosit dru
ml lung, întortocheat, prost construit care duce de la Viena 
- prin Klagefurt şi Treviso - la Vicenza. Acest drum, 
armata germană l-ar fi folosit înainte numai în caz de forţă 
majoră, adică dacă s-ar fi retras sub ameninţarea inamicului, 
şi nicidecum pentru ofensivă. 
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Cit timp Imperiul german a existat ca o adevărată putere 
militară, cit timp, în conformitate cu aceasta, drept bază de 
atac împotriva Italiei au servit Suabia de nord şi Bavaria, 
atîta timp el a putut să tindă, din considerente politice, şi 
nicidecum din considerente pur militare, să supună Italia de 
nord. In timpul îndelungatelor războaie pentru cucerirea Ita
liei, Lombardia era cind germană, cind independentă, cînd 
spaniolă, cînd austriacă ; dar nu trebuie să uităm că Lom
bardia era despărţită de Veneţia, iar Veneţia era indepen
dentă. Şi, deşi Lombardia stăpînea Mantua, tocmai linia Min
cio şi ţinutul dintre Mincio şi Isonzo nu erau cuprinse între 
graniţele ei, adică acea regiune despre care ni se spune acum 
că, atîta timp cit Germania nu o are în stăpînirea sa, ea nu 
poate dormi liniştită. De-abia în 1814, Germania (prin mijlo
cirea Austriei) a pus complet stăpînire pe linia Mincio. Şi, 
dacă nici în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea Germania, 
ca un organism politic unic, n-a avut de loc un rol strălucit, 
aceasta nu poate fi în nici un caz justificat prin faptul că linia 
Mincio nu se află în stăpînirea ei. 

In orice caz, ideea rotunjirii strategice a statelor şi a sta
bilirii graniţelor lor pe linii avantajoase pentru apărare a tre
cut pe primul plan mai mult din momentul în care revoluţia 
franceză şi Napoleon au creat armate mai mobile, cu care au 
străbătut Europa în lung şi-n lat. Dacă în timpul războiului 
de şapte ani 119 raionul de operaţii al unei armate se limita 
la o singură provincie şi se făceau manevre luni de zile în 
jurul unor fortăreţe, poziţii sau baze de operaţii, astăzi în 
orice război trebuie să se ia în consideraţie topografia unor 
ţări întregi ; importanţa care se acorda înainte unor poziţii 
tactice izolate se acordă acum numai unor mari grupuri de 
fortăreţe, unor mari linii fluviale sau unor lanţuri de munţi 
înalţi şi foarte abrupţi. Şi, din acest punct de vedere, ase
menea linii ca cele ale apelor Mincio şi Adige au, desigur, 
acum o importanţă cu mult mai mare decit înainte. 

Aşadar, să analizăm aceste linii. 
Toate apele care izvorăsc din Munţii Alpi şi curg pe la 

răsărit de Simplon, în cimpia din nordul Italiei, pentru a se 
vărsa în Pad sau direct în Marea Adriatică, formează îm
preună cu Padul sau numai ele singure un arc îndreptat cu 
concavitatea spre răsărit. Din această cauză, apărarea lor este 
mai comodă pentru o armată situată la răsărit de fiecare din
tre ele decît pentru o armată situată la apus de ele. Priviţi 
la Ticino, Adda, Oglio, Chiese, Mincio, Adige, Brenta, Piave, 
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Tagliamento ; fiecare dintre aceste ape formează, fie singură, 
fie împreună cu partea din fluviul Pad cu care se uneşte, un 
arc de cerc al cărui centru se află la răsărit de apa respectivă. 
Datorită acestui lucru, armata dispusă pe malul stîng, de ră
sărit, l acestor ape poate să ocupe o poziţie centrală înapoia 
lor, de unde să poată ajunge, într-un timp relativ scurt, la 
orice punct de pe cursul apei care este supus unui atac serios ; 
ea deţine linia pe care J omini o numeşte „linia interioară" 120 
şi înaintează de-a lungul razelor sau al corzii arcului, în timp 
ce inamicul este nevoit să manevreze pe drumuri mai lungi, 
pe circumferinţă. Dacă însă armata situată pe malul drept se 
află în apărare, atunci această împrejurare îi va fi, de ase
menea, nefavorabilă ; terenul favorizează pe inamic în exe
cutarea atacurilor demonstrative, iar distanţele scurte de la 
diferite puncte periferice, care au uşurat atît de mult mane
vrele inamicului cind se afla în apărare, îi dau acum, în ofen
sivă, o superioritate hotărîtoare. Aşadar, liniile apelor lom
bardo-veneţiene oferă avantaje extrem de mari tocmai pentru 
armata germană, atît în apărare cit şi în ofensivă ; pentru 
o armată italiană sau italo-franceză, ele sînt nefavorabile. Şi, 
dacă la aceasta mai adăugăm şi împrejurările examinate mai 
sus, şi anume că trecătorile din Tirol oferă posibilitatea de 
învăluire a tuturor acestor linii, nu există realmente nici un 
motiv să ne îndoim că Germania se află în siguranţă chiar 
dacă pe teritoriul italian nu s-ar afla picior de soldat austriac, 
întrucit noi putem pune stăpînire pe Lombardia ori de cite 
ori dorim acest lucru. 

De altfel, aceste aliniamente, formate de ursurile de apă 
din Lombardia, sînt deseori foarte neînsemnate şi puţih indi· 
cate pentru o apărare serioasă. Cu excepţia fluviului Pad în
suşi, despre care vom vorbi mai departe, în întregul bazin 
al acestui fluviu nu se află decit două poziţii cu adevărat 
importante atît pentru Franţa cit şi pentru Germania ; sta
tele-majore ale ţărilor respective au apreciat just tăria aces
tor poziţii ; ele au fost întărite şi cu siguranţă că vor juca 
un rol hotărîtor într-un viitor război. In Piemont, o milă la 
sud de Casale, Padul, care pînă acum curgea spre răsărit, face 
o curbă şi apoi, pe o distanţă de 3 mile bune, curge spre sud
sud-est, pentru ca poi din nou s-o cotească spre răsărit. In 
cotul nordic l Padului se varsă dinspre nord rîul Sesia, iar 
în cotul său de la sud se varsă dinspre sud-est rîul Tanaro. 
In acest din urmă rîu se varsă, chiar la confluenţa sa cu 
Padul, foarte aproape de Alessandria, micile rîuri Bormida, 
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Orba şi Belbo, formînd împreună un sistem de linii fluviale 
- în formă de raze - care converg spre un punct central şi 
al cărui nod, foarte important, este acoperit de tabăra întă
rită de la Alessandria. De la Alessandria, o armată poate 
acţiona, după cum doreşte, pe oricare dintre malurile acestor 
mici rîuri : poate apăra linia Padului, care se întinde drept 
înainte, în afară de aceasta poate trece Padul pe la Casale 
- care e şi el întărit - sau poate acţiona de-a lungul flu
viului Pad, pe malul lui drept. Această poziţie, întărită cu 
suficiente fortificaţii, este singura poziţie care acoperă Pie
montul sau care poate servi drept bază pentru operaţii ofen
sive împotriva Lombardiei şi a ducatelor. Dar ea prezintă dez
avantajul că nu este destul de adîncă şi, întrucît această pozi
ţie poate fi şi învăluită şi ruptă frontal, această împrejurare 
este foarte dezavantajoasă ; un atac puternic şi iscusit ar putea 
reduce rapid dimensiunile acestei poziţii pînă la limitele tabe
rei întărite, încă neterminate, de la Alessandria. In ce măsură 
această tabără poate feri pe apărătorii ei de necesitatea de a 
primi lupta în condiţii dezavantajoase nu putem apreoia, căci 
nu avem date nici cu privire la recentele lucrări de fortificaţii 
făcute acolo, nici cu privire la stadiul în care au ajuns aceste 
lucrări. Şi Napoleon a recunoscut, la timpul său, importania 
pe care o prezintă această poziţie pentru apărarea Piemon
tului împotriva unei ofensive dinspre răsărit şi de aceea a 
dat orain ca Alessandria să fie întărită din nou. In 1814, 
această fortăreaţă nu şi-a dovedit forţa ei de apărare ; în 
ce măsură poate să facă acest lucru în zilele noastre, vom 
avea, poate, prilejul să vedem în viitorul apropiat. 

Cealaltă poziţie, care pentru regiunea veneţiană are 
aceeaşi importanţă, ba chiar o importanţă cu mult mai mare 
împotriva unei ofensive dinspre apus decît importanţa pe care 
o are Alessandria pentru Piemont, este poziţia formată de 
Mincio şi Adige. Mincio, care izvorăşte din Lacul Garda şi 
curge spre sud pe o distanţă de 4 mile pînă la Mantua, for
mează în apropierea acestui oraş un mic golf, înconjurat de 
bălţi, asemenea unui lac, şi curge mai departe spre sud-est 
pentru a se vărsa în fluviul Pad. Cursul rîului la sud de mlaş
tinile de la Mantua şi pînă la vărsare în Pad este prea scurt 
pentru trecerea unei armate întregi, întrucît inamicul care 
ar face o incursiune din Mantua ar putea s-o atace pe la spate 
şi s-o silească să primească lupta în condiţii cit se poate de 
dezavantajoase. De aceea, mişcarea de învăluire trebuie să 
fie executată la o mai mare depărtare, pe la sud de Mantua, 
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şi trecerea peste Pad trebuie să se facă la Revere sau la Fer
rara. La nord, poziţia de pe Mincio este asigurată împotriva 
învăluirii, pe o distanţă considerabilă, de Lacul Garda, astfel 
incit linia Mincio, care trebuie efectiv apărată, se întinde pe 
o lungime de numai 4 mile - de la Peschiera pînă la Man
tua - şi se sprijină la fiecare flanc pe cite o fortăreaţă care 
asigură ieşirea pe malul drept al cursului de apă. Rîul Min
cio, ca atare, nu constituie o piedică serioasă, întrucît malul 
înalt este, în funcţie de teren, cînd cel drept, cînd cel 
stîng. Toate acestea au făcut ca pînă în 1 848 această linie 
să se bucure, într-o oarecare măsură, de o faimă proastă, şi, 
dacă n-ar fi fost influenţa unei împrejurări speciale datorită 
căreia această linie devine mult mai puternică, e puţin pro
babil că ar fi ajuns să fie atît de renumită. Această împre
jurare specială constă în aceea că înapoia lui, la o distanţă 
de 4 mile, curge cel de-al doilea fluviu al Italiei de nord, Adi
gele, sub forma unui arc aproape paralel cu Mincio şi cu Pa
dul inferior, formînd astfel o a doua poziţie, mai putenică, 
întărită încă şi mai mult prin cele două fortăreţe de pe Adige 
- Verona şi Legnago. Pentru o armată germană sau austriacă 
ce ar i atacată dinsple Italia sau Franţa aceste două alinia
mente fluviale, cu cele patru fortăreţe ale lor, constituie lao
laltă o poziţie de apărare atît de puternică, încît nici o altă 
poziţie din Europa nu se poate compara cu ea ; aşa că o armată 
care, după ce a repartizat oamenii în garnizoane, mai este 
încă în stare să execute acţiuni de cîmp poate ţine liniştită 
piept, de pe această poziţie, unui atac al inamicului, chiar 
dacă acesta ar dispune de un efectiv de două ori mai mare. 
Radetzky a demonstrat, în 1848, ce avantaj prezintă o ase
menea poziţie. După revoluţia din martie de la Milano 121, 
după ce regimentele italiene s-au despărţit şi trupele piemon
teze au trecut peste Ticino, Radetzky, împreună cu restul tru
pelor sale, aproximativ 45 OOO de oameni, s-a retras la Ve
rona. După ce a repartizat în garnizoanele fortăreţelor 15 OOO 
de oameni, el nu mai dispunea în total decît de aproximativ 
30 OOO de oameni. Armata inamică căreia trebuia să-i ţină 
piept, avea circa 60 OOO de oameni şi era constituită 
din trupe din Piemont, Toscana, Modena şi Parma, dis
puse între Mincio şi Adige. In spatele forţelor lui Radetzky 
şi-a făcut apariţia armata lui Durando, organizată din volun
tari şi din trupe ale Statului Papal şi ale Neapolului 122, circa 
45 OOO de oameni. Lui Radetzky nu-i mai rămăsese decît o sin
gură linie de comunicaţie, prin Tirol, dar chiar şi această li-

19 - Marx-En'els, Opere, voi. 13 
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nie în munţi se afla sub ameninţarea, deşi nu era o amenin
ţare serioasă, a detaşamentelor de voluntari lombarzi. Cu 
toate acestea, Radetzky a rezistat. Pentru supravegherea lo
calităţilor Peschiera şi Mantua, piemontezii au trebuit să re
partizeze trupe atît de numeroase, încît la 6 mai, pentru ata
carea poziţiei de la Verona (bătălia de la Santa Lucia) , n-au 
avut decît patru divizii, cu un efectiv de 40 000-45 OOO de 
oameni ; Radetzky însă putea arunca în luptă, socotind şi gar
nizoana de la Verona, 36 OOO de oameni. Aşadar, echilibrul pe 
cîmpul de bătălie, dacă ţinem seama de poziţia de apărare 
puternică din punct de vedere tactic a austriecilor, fusese re
stabilit, iar piemontezii au fost  înfrînţi. Contrarevoluţia care 
a avut loc la 15 mai la Neapole l-a eliberat pe Radetzky de 
prezenţa a 15 OOO de napolitani 123 şi a redus armata veneţiană 
la aproximativ 30 OOO de oameni, din care însă numai 5 OOO 
de elveţieni din trupele papale şi un număr aproximativ egal 
de trupe de linie papale, formate din italieni, puteau fi fo
losiţi pentru acţiuni în cîmp deschis ; cealaltă parte era al
cătuită din detaşamente de voluntari. O armată de rezervă 
austriacă cu un efectiv de aproximativ 20 OOO de oameni, co
mandată de Nugent, care s-a format în aprilie la Isonzo, şi-a 
croit cu uşurinţă drum printre aceste trupe şi, la 25 mai, a 
făcut joncţiunea cu Radetzky la Verona. Acum bătrînul feld
mareşal putea, în sfîrşit, să iasă din situaţia de apărare pa
sivă. Pentru a despresura fortăreaţa Peschiera, pe care pie
montezii o asediaseră, şi pentru a-şi lărgi teritoriul ocupat de 
el, a pornit cu întreaga sa armată faimosul său marş de flanc 
asupra Mantuei (27 mai) ; la 29 mai a trecut de aici pe malul 
drept al rîului Mincio, a luat cu asalt poziţia inamică de la 
Curtatone şi, la 30 mai, a pătruns pînă la Goito, în spatele şi 
în flancul armatei italiene. Dar în aceeaşi zi a căzut Peschiera ; 
vremea era nefavorabilă, iar Radetzky nu se simţea încă des
tul de tare pentru o bătălie hotărîtoare. De aceea, la 4 iunie, 
el s-a înapoiat prin Mantua spre Adige, a trimis corpul de  
rezervă la Verona şi, cu  restul trupelor sale, a trecut prin 
Legnago la Vicenza, pe care Durando o întărise şi în care s-a 
instalat cu cei 17 OOO de oameni ai săi. In ziua de 10 iunie, el 
a asaltat Vicenza cu o armată de 30 OOO de oameni, iar în ziua 
de 1 1  Durando a capitulat, după ce s-a opus vitejeşte. Corpul 
2 armată (d'Aspre) a ocupat Padua, valea superioară a rîului 
Brenta şi, în general, regiunea veneţiană, iar apoi a urmat 
corpul 1 la Verona ; în timpul acesta, o a doua armată de 
rezervă, sub comanda lui Welden, se apropia dinspre Isonzo. 
tn decursul acestei perioade şi pînă la sfîrşitul întregii cam-



Padul şi Rinul. - II 265 

panii, piemontezii, cu o tenacitate superstiţioasă, şi-au con
centrat întreaga atenţie asupra platoului Rivali, pe care, de la 
victoria repurtată de Napoleon, îl considerau, se pare, cheia 
cu ajutorul căreia se poate pune stăpînire pe Italia, dar care 
în 1848, după ce austriecii şi-au deschis o linie de comuni
caţie sigură cu Tirolul prin Vallarsa, adică o legătură directă 
cu Viena prin Isonzo, nu mai prezenta nici o importanţă. Tot
odată, piemontezii trebuiau să pornească o acţiune împotriva 
Mantuei, şi de aceea au blocat-o pe malul drept al rîului Min
cio ; această acţiune nu putea avea decît o singură însemnă
tate - să dovedească dezorientarea care domnea în tabăra 
piemonteză, să disperseze armata pe o distanţă de 8 mile, în
tre Rivali şi Borgoforte, şi, în plus, s-o fracţioneze, prin cursul 
rîului Mincio, în două părţi care nu puteau să dea ajutor una 
celeilalte. 

Şi, atunci cînd piemontezii au încercat să blocheze Man
tua şi de pe malul stîng al rîului Mincio, Radetzky, care între 
timp îşi sporise efectivul cu încă 12 OOO de oameni din trupele 
lui Welden, a hotărît să rupă centrul slăbit al frontului pie
montezilor şi să zdrobească apoi pe părţi trupele inamicului 
care se apropiau. La 22 iulie el a ordonat să fie atacat Rivali, 
de unde piemontezii au fost alungaţi la 23 iulie ; tot în ziua 
de 23 iulie a pornit şi el de la Verona, împreună cu 40 OOO 
de oameni, împotriva poziţiei de la Sona şi Sommacampagna, 
apărate doar de 14 OOO de piemontezi, şi a ocupat-o, rupînd 
astfel întreaga linie a inamicului. La 24 iulie, flancul stîng al 
piemontezilor a fost definitiv respins peste Mincio, iar flancul 
lor drept, care între timp se concentrase şi pornise ofensiva 
împotriva austriecilor, a fost zdrobit la 25 iulie la Custozza ; 
pe ziua de 26, întreaga armată austriacă a trecut rîul Mincio 
şi a pricinuit piemontezilor încă o înfrîngere la Volt.. Cu 
aceasta, campania s-a încheiat ; aproape fără a opune vreo 
rezistenţă, piemontezii s-au retras dincolo de Ticino. 

Această scurtă descriere a campaniei din 1848 dovedeşte 
mai bine decît orice fundamentare teoretică cit de puternică 
este poziţia de pe Mincio şi de pe Adige. Ajunşi în patrulate
l cuprins între cele patru fortăreţe, piemontezii au fost ne
voiţi să repartizeze un efectiv atît de mare pentru suprave
gherea lor, încît forţa lor ofensivă, aşa cum a dovedit-o bă
tălia de la Santa Lucia, a fost, chiar din această cauză, con
siderabil slăbită, în timp ce Radetzky, de îndată ce i-au sosit 
primele întăriri, a putut să se mişte în voie între fortăreţe, 
sprijinindu-se cînd pe Mantua, cînd pe Verona, ameninţînd 
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astăzi spatele frontului inamicului de pe malul drept al rîului 
Mincio, ocupînd după cîteva zile Vicenza şi păstrînd tot timpul 
iniţiativa campaniei. E drept că piemontezii au făcut greşeală 
după greşeală. Dar tocmai în aceasta rezidă forţa unei po
ziţii, că-l pune pe inamic într-o situaţie grea şi aproape că-l 
sileşte să facă greşeli. Supravegherea fiecărei fortăreţe şi, cu 
atît mai mult, asedierea lor îl sileşte să fărîmiţeze, să slă
bească forţa ofensivă a trupelor de care dispune ; cursurile de 
apă îl silesc să-şi fracţioneze şi mai mult forţele, făcînd 
aproape complet imposibil sprijinul reciproc dintre diferitele 
corpuri de armată. In condiţiile în care o armată inamică de 
cîmp, ieşind din diferitele forturi ale Veronei, se poate nă
pusti în orice moment asupra asediatorului, pentru asedie
rea Mantuei sînt necesare forţe uriaşe. 

Numai Mantua a fost în stare, în 1797, să ţină în loc ar
mata victorioasă a generalului Bonaparte. Numai de două ori 
s-a întîmplat ca o fortăreaţă să-i impună respect : Mantua, şi 
zece ani mai tîrziu Danzigul. Cea de-a doua parte a campa
niei din 1797 - adică Castiglione, Medole, Calliano, Bassano, 
Areole, Rivali - se grupează în întregime în jurul Mantuei 
şi, numai după ce această fortăreaţă a căzut, învingătorul s-a 
încumetat să-şi continue ofensiva spre răsărit şi să treacă 
peste lsonzo. Pe atunci, Verona nu era încă întărită ; în 1848, 
pe malul drept al Adigelui era gata numai zidul din jurul Ve
ronei, iar bătălia de la Santa Lucia s-a dat pe locul unde, cu
rînd după aceasta, au fost construite redutele austriece, iar 
ulterior, diferite forturi izolate ; şi, tocmai datorită aces tor 
construcţii, tabăra întărită de la Verona a devenit centrul, re
duitul întregii poziţii, dobîndind o foarte mare forţă. 

După cum vedeţi, noi nu căutăm să minimalizăm impor
tanţa liniei Mincio. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere că 
această linie a devenit importantă abia de cînd Austria a por
nit, pe propria sa răspundere, războiul din Italia, iar linia de 
comunicaţie Bozen-Innsbruck-Minchen a fost  împinsă pe pla
nul al doilea de cealaltă linie : Treviso-Klagenfurt-Viena. Şi 
pentru Austria, în actuala ei configuraţie, stăpînirea liniei 
Mincio este, într-adevăr, o problemă vitală. Austria, ca stat de 
sine stătător, care vrea să acţioneze în calitate de mare putere 
europeană, independent de Germania, trebuie ori să păstreze 
în mîinile ei linia rîului Mincio şi cursul inferior al Padului, 
ori să renunţe la apărarea Tirolului ; altfel, Tirolul ar fi 
învăluit din două părţi şi legătura cu restul monarhiei nu s-ar 
putea face decît prin pasul Toblach (drumul de la Salzburg 
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spre Innsbruck trece prin Bavaria) . Dar, printre militarii mai 
în vîrstă este răspîndită părerea că Tirolul singur dispune 
de o mare capacitate de apărare şi că domină atît bazinul 
Dunării cît şi bazinul Padului. Fără îndoială însă că această 
părere se bizuie pe o fantezie şi nu a fost niciodată confir
mată de practică, căci un război insurecţional cum a fost răz
boiul din 1809 124 nu poate servi drept bază pentru a trage 
concluzii referitoare la operaţiile unei armate regulate. 

Cel care a enunţat acest punct de vedere este Biilow ; el 
l-a expus, printre altele, în cartea sa despre istoria opera
ţiilor de la Hohenlinden 125 şi Marengo. Un exemplar din tra
ducerea în limba franceză a acestei cărţi 126, aparţinînd unui 
ofiţer de geniu englez cu numele de Emmett, care a fost tri
mis pe insula Sfînta Elena încă în timpul vieţii lui Napoleon, 
a căzut în 1819  în mîinile comandantului de oşti aflat prizo
nier pe această insulă. El a făcut numeroase observaţii pe 
marginile paginilor acestei cărţi, iar în 1 831 Emmett a dat să 
se reediteze cartea împreună cu observaţiile făcute de Na
poleon. 

La început se pare că această carte a produs o impresie 
favorabilă asupra lui Napoleon. In ceea ce priveşte propu
nerea lui Bilow de a desfăşura întreaga infanterie în lanţuri 
de trăgători, el face următoarea remarcă aprobatoare : „De 
l'ordre, toujours de l'ordre - Ies tirailleurs doivent toujours 
etre soutenus par des lignes" *. Apoi repetă de cîteva ori : 
„Bien - c'est bien" ** şi din nou „bien" .  Dar, începînd de la 
pag. 20, Napoleon îşi pierde răbdarea văzînd cum bietul 
Bilow se chinuie să explice - cum nu se poate mai greoi 
şi cu mai puţin succes - teoria sa a retragerii excentrice şi 
a ofensivei concentrice ca o soluţie a tuturor vicisitudinilor 
războiului, văzînd cum, printr-o interpretare şcolărească, go
leşte de orice sens mutări de şah de maestru. Mai întîi repetă 
de cîteva ori menţiunea : „Mauvais" ,  „cela est mauvais" ,  
„mauvais principe" * * * ,  apoi notează : „Cela n' est pas vrai" ,  
„absurde" ,  „mauvais plan bien dangereux" ,  „restez unis si 
vous voulez vaincre" ,  „il ne faut jamais separer son armee par 
n fleuve" ,  „tout cet echafaudage est absurde" * * * *  etc. Şi, 

* - „Ordine, ir.totdeauna ordine - trăgătorii trebuie să fie întot
deauna susţinuţi de formaţiile de linie" .  - Nota trad. 

** - „Bine, e bine• .  - Nota trad. 
*** - „Rău",  „asta-i rău", „un prost principiu". - Nota trad. 

**** - „Asta nu-i adevărat•,  „e absurd•,  „e un plan prost şi foarte 
periculos", „rămîneţi toţi la ll foc dacă vreţi să învingeţi • ,  „niciodată nu 
trebuie să-ţi desparţi armata printr-un luviu" ,  „tot acest şafodaj este 
absurd". - Nota trad. 
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atunci cînd N apoleon găseşte mai departe că Bilow laudă me
reu acţiunile militare nereuşite şi critică pe cele reuşite, că 
atribuie generalilor motivele cele mai absurde şi le dă sfaturile 
cele mai comice, că, în sfîrşit, vrea să de$fiinţeze baioneta 
şi în locul ei să înarmeze cu lănci rîndul al doilea al infan
teriei, lasă să-i scape exclamaţia : „Bavardage inintelligible, 
quel absurde bavardage, quelle absurdite, quel miserable ba
vardage, quelle ignorance de la guerreu * .  

Bilow reproşează armatei austriece de  la Dunăre, aflată 
sub comanda lui Kray, că s-a îndreptat spre Ulm în loc să 
se îndrepte spre Tirol. Tirolul este un bastion inexpugnabil 
format din munţi şi stînci ; o armată suficient de puternică 
care l-ar ocupa ar domina în acelaşi timp Bavaria şi o parte 
a Lombardiei. In acest loc, Napoleon face următoarea obser
vaţie : „On n'attaque pas Ies montagnes, pas plus le Tirol 
que la Suisse, on Ies observe et on Ies tourne par Ies plai
nes" * * .  Apoi Bilow îi impută lui Moreau că a permis să fie 
ţinut pe loc la Ulm de către armata lui Kray, în loc să nu fi 
dat nici o atenţie acestei armate şi să cucerească Tirolul, care 
era ocupat de trupe puţin numeroase : cucerirea Tirolului, 
după părerea lui Bilow, ar fi însemnat pieirea monarhiei aus
triece. (Napoleon : „Absurde, quand meme le Tirol eut ete 
ouvert, il ne fallait pas y entrer" .) * * * 

După ce Napoleon a terminat de citit întreaga carte, el a 
caracterizat sistemul retragerii excentrice şi al ofensivei con
centrice, precum şi teoria dominării cîmpiilor de către munţi 
cu următoarele cuvinte : „Si vous voulez apprendre la ma
niere de faire battre une armee superieure par une armee 
inferieure, etudiez Ies maximes de cet ecrivain ; vous aurez 
des idees sur la science de la guerre, il vous prescrit le con
tre-pied de ce u'il faut enseigneru * * * * .  

De trei sau chiar de patru ori Napoleon repetă avertis
mentul : „Il ne faut jamais attaquer Ies pays des monta-

* - „Vorbărie ininteligibilă, ce vorbărie absurdă, ce absurditate, ce 
vorbărie j alnică, ce ignoranţă în materie de război" . - Nota trad. 

** - „Munţii nu trebuie atacaţi, acest lucru nu trebuie făcut nici în 
Tirol, nici în Elveţia, munţii trebuie să fie ţinuţi sub observaţie şi în
văluiţi prin cimpie" .  - Nota trad. 

*** - „Absurd, chiar dacă Tirolul r fi fost complet deschis, ei nu 
trebuiau să pătrundă acolo". - Nota trad. 

**** - „Dacă vreţi să învăţaţi cum poate fi infrintă o amată mai pu
ternică de către o armată mai slabă, studiaţi maximele acestui scriitor i 
vă veţi putea face o idee dspre ştiinţa războiulu�. el vă prescrie tcai 
opusul celor ce trebuie învăţate".  - Nota trad. 
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gnes " * . Teama aceasta de munţi, Napoleon a început, fără 
rndoială, s-o resimtă în epoca mai tîrzie, cînd armatele sale 
au ajuns la proporţii colosale şi aht problema aprovizionării 
cît şi condiţiile desfăşurării tactice o legau de cîmpie. Spa
nia 127 şi Tirolul au contribuit, probabil, şi ele la aceasta. 
!nainte, lui nu-i era, totuşi, chiar atît de teamă de munţi. 
Prima parte a campaniei sale din 1796 s-a desfăşurat în între
gime în munţi, iar în anii următori Massena şj Macdonald au 
dovedit cu prisosinţă că şi în războiul în munţi, şi tocmai în 
războiul în munţi mai mult decît oriunde, cu forţe reduse se 
pot obţine rezultate foarte importante. Dar, în general, este 
limpede că armatele noastre moderne îşi pot pune cel mai 
bine în valoare forţele pe un teren în care cîmpiile alter
nează cu ţinuturi deluroase nu prea înalte - şi că nu este 
justă teoria care recomandă să fie trimisă o armată mare în 
munţi înalţi - nu pentru a trece peste aceşti munţi, ci pentru 
a ocupa acolo o poziţie pentru un timp mai îndelungat, în
deosebi atunci cînd în stînga şi în dreapta se întind cîmpii 
deschise, cum sînt cea bavareză şi cea lombardă, pe care 
se poate hotărî soarta războiului. Cît timp, bunăoară, poate 
fi aprovizionată cu alimente în Tirol o armată de 150 OOO de 
oameni ? Foamea ar alunga-o foarte curînd în cîmpie, unde, 
în timpul acesta, inamicul ar fi avut posibilitatea să se întă
rească şi unde a poate fi silită să primească lupta în condiţii 
extrem de nefavorabile. In sfîrşit, unde ar putea găsi armata, 
în văile înguste ale munţilor, o poziţie pentru desfăş1uarea 
tuturor forţelor ei ? 

Dacă Austria n-ar mai avea în stăpînirea ei văile apelor 
Mincio şi Adige, Tirolul ar fi pentru ea o poziţie condamnată, 
pe care ar fi nevoită s-o cedeze deîndată ce ar fi atac.tă din
spre nord sau dinspre sud. Germania are posibilitatea de a 
învălui Lombardia pînă la rîul Adda prin trecătorile din Tirol, 
dar, în cazul cînd Austria ar acţiona separat, ar avea, dim
potrivă, posibilitatea ca, pornind din Lombardia şi din regiu
nea Veneţiei, să învăluie Tirolul pînă la rîul Brenta. Austria 
poate păstra Tirolul numai atîta timp cît este acoperit dinspre 
nord de Bavaria, iar dinspre sud atîta timp cît stăpîneşte linia 
Mincio. Crearea Confederaţiei Rinului128 a făcut ca Austria 
să se afle în imposibilitate de a apăra în mod serios chiar 
Tirolul şi regiunea veneţiană împreună, şi de aceea Napoleon 
a procedat foarte consecvent atunci cînd, prin pacea de la  
Pressburg, a despărţit aceste două provincii de Austria 129• 

* - „Niciodată nu trebuie atacate regiunile muntoase" .  - Nota trad. 
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Prin urmare, pentru Austria, stăpînirea liniei Mincio, cu 
cele două fortăreţe Peschiera şi Mantua, este o necesitate 
indiscutabilă. Pentru Germania luată în ansamblu însă, acest 
lucru nu este nicidecum necesar, d�i din punct de vedere 
militar stăpînirea acestei linii prezintă un mare avantaj . In ce 
constă acest avantaj este cit se poate de evident. El constă 
numai în faptul că linia Mincio ne asigură dinainte o poziţie 
puternică în cimpia lombardă, pe care nu vom fi nevoiţi mai 
întîi s-o cucerim, şi că această linie înconjură foarte bine 
poziţia noastră de apărare şi întăreşte considerabil ofensiva 
noastră. 

Dar ce s-ar întîmpla dacă Germania n-ar dispune de linia 
Mincio ? 

Să presupunem că întreaga !talie ar fi independentă, unită 
şi aliată cu Franţa în vederea unui război ofensiv împotriva 
Germaniei. Din tot ce am spus pînă acum rezultă că, în acest 
caz, linia de operaţii şi calea de retragere a germanilor n-ar 
fi în direcţia Viena-Klagenfurt-Treviso, ci Minchen-Inns
bruck-Bozen şi Minchen-Fissen-Finsterminz-Glurns şi că 
aceste linii ies în cimpia lombardă între Val Sugana şi gra
niţa cu Elveţia. Unde se află, în cazul acesta, punctul hotărî
tor împotriva căruia trebuie îndreptat atacul ? Evident, acesta 
va fi partea Italiei de nord care leagă peninsula cu Piemontul 
şi Franţa, anume : cursul mijlociu al Fadului de la Alessan
dria pînă la Cremona. Dar trecătorile aflate între Lacul Garda 
şi Lacul Como sînt pe deplin suficiente pentru ca germanii 
să poată pătrunde în această regiune şi să se poată retrage 
pe acelaşi drum, sau, în cel mai rău caz, prin pasul Stilfs. In 
acest caz, fortăreţele de pe Mincio şi Adige, care în ipoteza 
noastră sînt în mîinile italienilor, s-ar afla departe de cimpul 
pe care se dă bătălia hotărîtoare. Ocuparea taberei întărite 
de la Verona cu trupe suficient de puternice pentru acţiuni 
de ofensivă ar însemna numai o inutilă fărîmiţare a forţelor 
din partea inamicului nostru. Sau poate se aşteaptă ca ita
lienii să bareze cu forţele principale accesul germanilor în 
valea Adigelui, pe mult îndrăgitul lor platou Rivoli ? De 
cind a fost construit drumul spre Stelvio (prin trecătoarea 
Stilfs) , punctul de ieşire din valea Adigelui a încetat să mai 
joace un rol atît de important. Dar, chiar dacă presupunem că 
Rivoli ar juca din nou rolul-cheie pentru stăpînirea Italiei şi 
că armata italiană aflată acolo i-ar atrage atît de mult pe ger
mani incit ei ar ataca-o, la ce ar mai servi atunci Verona ? 
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Ea nu blochează ieşirea din valea Adigelui, altminteri 
marşul italienilor spre Rivoli ar fi inutil. Pentru a dCOperi 
retragerea în cazul unei înfrîngeri este absolut suficientă 
Peschiera, care asigură trecerea peste Mincio şi oferă astfel 
posibilitatea unei înaintări ulterioare lipsite de primejdii spre 
Mantua sau Cremona. Concentrarea întregii mase a forţelor 
de luptă ale italienilor între cele patru fortăreţe, pentru ca 
fără a angaja o luptă să aştepte aici sosirea francezilor, ar 
fracţiona chiar de la începutul campaniei forţele inamicului 
în două părţi şi ne-ar oferi nouă posibilitatea ca, situîndu-ne 
între cele două armate, să atacăm cu forţe unite mai întîi pe 
francezi, să-i batem şi apoi să pornim la procesul, ce-i drept 
de lungă durată, al alungării italienilor din fortăreţele lor. O 
ţară ca Italia, a cărei armată naţională la fiecare atac victo
rios din nord sau din răsărit este pusă în mod inevitabil în 
faţa dilemei de a alege ca bază de operaţii sau peninsula, 
sau Piemontul, - o asemenea ţară trebuie, evident, să aiba 
importante construcţii de apărare în regiunea în care armata 
ei ar putea fi pusă în faţa acestei dileme. In cazul de faţă, 
punctele de sprijin le constituie locurile unde Ticino şi Adda 
se varsă în Pad. Generalul von Willisen (în lucrarea sa „Cam
pania din Italia din 1848") şi-a exprimat dorinţa ca amîndouă 
aceste puncte să fie fortificate de austrieci. Dar acest lucru 
nu este cu putinţă fie şi numai din pricină că teritoriul nece
sar pentru fortificaţii nu aparţine Austriei (la Cremona malul 
drept al Padului aparţine Parmei, iar la Piacenza austriecii 
nu au decît dreptul de a avea o garnizoană) ; în afară de 
aceasta, amîndouă aceste puncte sînt situate şi prea adînc în 
interiorul unei ţări în care austriecii în orice război ar fi 
înconjuraţi de răsculaţi. Apoi, Willisen, care nu poate vedea 
confluenţa a două rîuri fără a proiecta imediat o mare tabără 
întărită, uită că nici Ticino şi nici Adda nu sînt linii indicate 
pentru apărare, şi de aceea, chiar în conformitate cu propriul 
său punct de vedere, nu pot servi drept acoperire pentru 
regiunea situată în spatele lor. Dar, ceea ce pentru austrieci 
ar constitui o irosire inutilă de forţe, pentru italieni repre
zintă, fără îndoială, o poziţie bună. Pentru ei, Padul este prin
cipala linie de apărare ; triunghiul Pizzighettone-Cremona
Piacenza, cu Alessandria în stînga şi Mantua în dreapta, ar 
constitui o apărare eficientă a acestei linii şi ar permite arma
tei sau să aştepte, fiind la adăpost, sosirea aliaţilor de de
parte, sau, în cazul dat, să înainteze şi să pornească ofen-
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siva în cimpia hotărîtoare pentru bătălie, cimpie care se în
tinde între Sesia şî Adige. 

In legătură cu aceasta, generalul von Radowitz a spus în 
Adunarea naţională de la Frankfurt următoarele : dacă Ger
mania ar pierde linia Mincio, ea ar fi pusă în situaţia în care 
acum ar ajunge abia după ce ar pierde o întreagă campanie. 
In cazul acesta, războiul s-ar duce de la început pe teritoriu 
german ; el ar începe la Isonzo şi în Tirolul italian, şi întreaga 
Germanie de sud pînă în Bavaria inclusiv ar fi învăluită, ast
fel incit şi în Germania războiul s-ar duce pe Isar, în loc să 
se desfăşoare pe cursul superior al Rinului. 

După cum se vede, generalul Radowitz a apreciat cit se 
poate de just cunoştinţele militare ale publicului său. Este 
perfect adevărat : dacă Germania ar renunţa la linia Mincio, 
ea ar pierde în ceea ce priveşte teritoriul şi poziţiile atît cit 
ar putea cîştiga francezii şi italienii în urma unei întregi cam
panii norocoase. Dar această renunţare nu ar pune ni'Ci pe 
departe Germania în situatia în care ar pune-o o campanie 
nenorocoasă. Oare o armată germană puternică, proaspătă, 
concentrată în Bavaria, la poalele Alpilor, şi care înaintează 
prin trecătorile Tirolului ca să pătrundă în Lombardia, se gă
seşte în aceeaşi situaţie cu o armată înfrîntă şi demoralizată 
în urma unei campanii neizbutite, care, fiind urmărită de ina
mic, se retrage în grabă spre trecătoarea Brenner ? Oare pot 
fi comparate şansele unei ofensive reunite, pornită de pe o 
poziţie care în multe privinţe domină raionul de joncţiune al 
francezilor şi italienilor, cu şansele unei armate înfrînte de 
a-şi trece artileria peste Alpi ? Noi am cucerit de mult mai 
multe ori Italia înainte de a avea în stăpînirea noastră linia 
Mincio decît de cînd avem această linie. Cine se îndoieşte 
că, în caz de nevoie, vom reuşi din nou acest lucru ? 

Cit priveşte afirmaţia că fără linia Mincio războiul va 
porni de la început în Bavaria şi Carintia, şi aceasta este 
inexactă. Punctul nostru de vedere se reduce în întregime la  
aceea că, fără linia Mincio, apărarea graniţei de  sud a Ger
maniei poate fi asigurată numai prin ofensivă. Acest lucru 
este determinat de caracterul muntos al solului provinciilor 
de graniţă ale Germaniei, care nu pot servi drept teren pen
tru bătălii hotărîtoare ; la aceasta duce şi poziţia favorabilă 
a trecătorilor din Alpi. Cîmpul de bătălie se află pe cîmpia 
din faţa acestora. Noi trebuie să coborîm acolo, şi nici o 
forţă din lume nu ne poate împiedica să facem acest lucru. 
Nu ne putem imagina o condiţie preliminară mai favorabilă 
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pentru ofensivă decît cea care ne este oferită a1c1, chiar şi 
în cazul, cel mai nefavorabil, al formării unei alianţe franco
italiene. Această condiţie poate deveni şi mai avantajoasă 
aducîndu-se îmbunătăţiri trecătorilor din Alpi şi întărindu-se 
nodurile de comunicaţie din Tirol. Aceste întărituri în punc
tele de întretăiere a drumurilor trebuie să fie destul de so
lide pentru ca, în cazul unei retrageri din partea noastră, 
dacă nu să-l oprească, cel puţin să-l silească pe inamic să 
repartizeze detaşamente puternice pentru asigurarea comu
nicaţiilor sale. In ceea ce priveşte drumurile din Alpi, toate 
războaiele desfăşurate în Alpi ne arată că nu numai majori
tatea principalelor drumuri nepavate, dar şi numeroase poteci 
pot fi trecute fără prea mare greutate de trupe aparţinînd 
tuturor armelor. In aceste condiţii, o ofensivă germană în 
Lombardia poate fi deci, într-adevăr, organizată în aşa fel, 
încît să aibă toate şansele de succes. Fireşte că, în pofida 
acestor condiţii, s-ar putea să suferim o înfrîngere, şi atunci 
ar putea interveni cazul despre care vorbeşte Radowitz. Şi 
ce se va întîmpla atunci cu Viena rămasă fără acoperire şi 
cu învăluirea Bavariei prin Tirol ? 

In primul rînd, este cît se poate de limpede că nici un 
batalion inamic nu se va încumeta să treacă peste Isonzo atîta 
timp cît armata germană din Tirol nu va fi pe deplin şi defi
nitiv respinsă dincolo de trecătoarea Brenner. Din momentul 
în care Bavaria devine baza de acţiuni militare a Germaniei 
împotriva Italiei, o ofensivă italo-franceză în direcţia Vienei 
nu mai are nici un sens, căci aceasta n-ar mai fi decît o inu
tilă irosire de forţe. Dar, chiar dacă Viena ar fi un centru atît 
de important încît pentru cucerirea ei să merite să fie trimise 
principalele forţe ale armatei inamice, aceasta nu dovedeşte 
decît că Viena trebuie întărită. Dacă Viena ar fi fost întărită, 
campania întreprinsă de Napoleon în 1797, cotropirea Italiei 
şi a Germaniei din 1805 şi 1809 s-ar fi putut termina foarte 
prost pentru francezi. O armată aflată în ofensivă care înain
tează atît de mult se expune întotdeauna pericolului de a-şi 
epuiza ultimele forţe atunci cînd se ciocneşte de împotrivirea 
pe care i-o opune o capitală întărită. Chiar dacă presupunem 
că inamicul a aruncat armata germană dincolo de trecătoarea 
Brenner, ce uriaşă superioritate de forţe ar fi trebuit să aibă 
pentru ca să poată repartiza trupe pentru acţiuni efective în 
interiorul Austriei I 

Dar cum se prezintă lucrurile cu posibilitatea învăluiri! 
întregii Germanii de sud prin Italia ? Intr-adevăr, dacă Lom-
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bardia oferă posibilitatea de a învălui Germania pînă la Min
chen, atunci se pune întrebarea cit de adînc poate Germania 
să învăluie Italia ? In orice caz, pînă la Milano şi Pavia. Aşa
dar, în această privinţă, şansele sînt egale. Dar, cum teritoriul 
Germaniei se întinde în lărgime pe o suprafaţă mult mai mare 
decit Italia, o armată germană amplasată pe cursul superior al 
Rinului şi „învăluită" prin Italia în direcţia Minchen n-ar 
trebui nicidecum să se retragă imediat. O tabără întărită în 
Bavaria superioară sau întărirea temporară a Minchenului 
ar putea acoperi armata înfrîntă în Tirol şi ar opri de îndată 
ofensiva inamicului care ar urmări-o, în timp ce armata dis
pusă e cursul superior l Rinului ar putea să aleagă drept 
bază Ulm şi Ingolstadt ori Main, deci, în cel mai rău caz, 
să-şi schimbe baza de acţiuni militare. Pentru Italia, situaţia 
este cu totul alta. Dacă o armată italiană ar fi învăluită din
spre apus prin trecătorile tiroleze, pentru cucerirea întregii 
!talii ar fi de ajuns ca această armată să fie alungată din for
tăreţele ei. Intr-un război simultan împotriva Franţei şi ltaliei, 
Germania va dispune întotdeauna de citeva armate, cel puţin 
trei, şi victoria sau înfrîngerea va depinde de rezultatul total 
al celor trei campanii. Or, Italia oferă cimp de acţiune nu
mai pentru desfăşurarea unei singure armate ; orice fracţio
nare a armatei ar fi o greşeală ; şi, dacă această singură 
armată este nimicită, aceasta înseamnă că Italia este cuce
rită. Pentru o armată franceză aflată în Italia, principala pro
blemă în orice împrejurare este păstrarea comunicaţiilor u 
Franţa ; şi, dacă această linie de comunicaţie depăşeşte Col 
di Tenda şi Genova, francezii îşi expun flancurile lor unui 
atac din partea germanilor aflaţi în Tirol, şi le expun în mă
sură cu atît mai mare, cu cit francezii înaintează mai mult 
în Italia. Eventualitatea unei invazii a francezilor şi italie
nilor în Bavaria prin Tirol trebuie, desigur, prevăzută, din 
moment ce în Italia se vor purta din nou războaie germne, 
iar baza de acţiuni militare va fi mutată din Austria în Bava
ria. Dar, cu ajutorul unor fortificaţii corespunzătoare, con
struite conform principiilor moderne, în aşa fel incit fortă
reţele să servească armatei, iar nu armata fortăreţelor, această 
invazie în Germania poate fi mult mai uşor respinsă decit 
o invazie germană în Italia. Şi, de aceea, nu trebuie să facem 
o sperietoare din aşa-zisa „învăluire" a întregii Germanii de 
sud. Inamicul care va învălui armata situată pe cursul supe
rior al Rinului prin Italia şi Tirol trebuie să înainteze pînă fa 
Marea Baltică înainte de a putea culege roadele acestei învă-
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Iuiri. E puţin probabil că marşul lui Napoleon de la Iena la 
Stettin 130 ar putea fi repetat în direcţia Minchen-Danzig. 

Noi nu contestăm nicidecum faptul că, dacă ar renunţa la 
linia Adigelui şi  la linia Mincio, Germania s-ar lipsi de o 
foarte puternică poziţie de apărare. Dar contestăm cit se poate 
de categoric părerea că această poziţie este necesară pentru 
securitatea graniţei de sud a Germaniei. Desigur, dacă por
nim de la presupunerea de la care pornesc reprezentanţii 
punctului de vedere opus, şi anume că orice armată germană, 
oriunde ar apărea ea, va fi întotdeauna înfrîntă, ne putem 
închipui că Adigele, Mincio, Padul ne sînt absolut necesare. 
Dar, de fapt, atunci nici aceste linii de apărare nu ne pot fi 
de nici un folos ; atunci nu ne mai ajută nici fortăreţele, nici 
armatele ; atunci cel mai bun lucru este să trecem direct 
prin Furcile caudine 131 I Noi avem altă părere despre forţa 
armată a Germaniei, şi de aceea considerăm că avantajele pe 
care le oferă pentru ofensiva noastră teritoriul Lombardiei 
sînt absolut suficiente pentru garantarea graniţei noastre 
de sud. 

E drept că aici intră în joc şi considerente politice, de 
care nu se poate să nu ţinem seama. Incepînd din 1820 132, din 
fiecare înfrîngere mişcarea naţională din Italia iese reînnoită 
şi tot mai puternică. Nu există multe ţări ale căror graniţe 
aşa-zise naturale să coincidă atît de perfect cu graniţele na
ţionale şi care să fie, în acelaşi timp, atît de limpede contu
rate. Dacă într-o asemenea ţară, care, pe deasupra, mai 
numără pînă la 25 OOO OOO de locuitori, de la un timp mişca
rea naţională se întăreşte, ea nu se poate potoli din nou atîta 
timp cit una dintre cele mai bune şi mai importante regiuni 
ale ţării - sub raport politic şi militar -, inclusiv aproape 
un sfert din întreaga populaţie a ţării, se află sub o dominaţie 
străină antinaţională. Din 1820 Austria stăpîneşte în Italia 
numai prin forţă, prin înăbuşirea răscoalelor care se repetă, 
prin regimul terorist al stării de asediu. Pentru a-şi menţine 
dominaţia în Italia, Austria este silită să trateze pe adversarii 
săi politici, adică pe fiecare italian care se simte italian, mai 
rău decit pe nişte criminali de drept comun. Maniera în care 
Austria i-a tratat şi, pe alocuri, îi mai tratează şi în prezent 
pe prizonierii politici italieni este cu totul nemaipomenită în 
orice ţară civilizată. Pentru a-i face pe delincvenţii politici din 
Italia să-şi piardă bunul lor nume, au folosit foarte bucuroşi 
bastoanele împotriva lor, fie pentru a le smulge mărturisiri, 
fie sub pretextul pedepsei. Valuri puternice de indignare mo-
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rală s-au revărsat în legătură cu pumnalul italian, cu asasi
natul politic pe la spate, dar se pare că s-a uitat cu desăvîr
şire că toate acestea nu sînt decît răspunsul la bastonul aus
triac. Mijloacele pe care Austria este nevoită să le folosească 
pentru a-şi menţine dominaţia în Italia sînt cea mai bună 
dovadă că această dominaţie nu poate fi de lungă durată ; 
iar Germania, ale cărei interese în Italia, în pofida părer.i 
lui Radowitz, Willisen şi Hailbronner, nu coincid cu intere
sele Austiei, fără îndoială că-şi pune întrebarea : oare aceste 
interese sînt atît de mari încît să precumpănească asupra 
numeroaselor dezavantaje care sînt legate de ele ? 

Italia de nord reprezintă o anexă care în orice împrejurări 
poate fi utilă Germaniei numai în timp de război, iar în timp 
de pace nu-i poate aduce decît prejudicii. Incepînd din 1 820, 
forţele armate necesare pentru a o ţine în subordonare au 
crescut într-una, iar din 1 848, chiar în perioadele cele mai 
paşnice, ele dep�şesc cifra de 70 OOO de oameni ; aceste forţe 
se simt în permanenţă ca într-o ţară inamică şi în orice mo
ment se pot aştepta la un atac. Este cît se poate de evident 
că războiul din 1848-1849 şi ocuparea Italiei au costat pînă 
în prezent Austria mult mai mult decît a stors ea începînd 
din 1 848 din Italia, cu toată contribuţia de război plătită de 
Piemont, cu toate repetatele contribuţii plătite de Lombardia, 
împrumuturile forţate şi impozitele excepţionale. Or, în pe
rioada 1 84-1854, Italia a fost tratată în mod sistematic m 
o ţară aflată sub stăpînire vremelnică, din care se stoarce 
cit mai mult înainte de a o părăsi. De-abia din timpul răz
boiului oriental, adică abia de vreo cîţiva ani, Lombardia se 
află în oarecare măsură în condiţii mai normale ; dar cit va 
dura aceasta, avînd în vedere complicata situaţie actuală, 
cînd sentimentul naţional al italienilor s-a trezit din nou cu 
atîta intensitate ? 

Mult mai important este să lămurim următoarea pro
blemă : oare avantajele pe care le avem de pe urma stăpî
nirii Lombardiei compensează ura şi toată duşmănia fana
tică pe care această stăpînire le-au stîrnit în întreaga !talie 
împotriva noastră ? Compensează ele oare răspunderea co
mună pe care o poartă germanii pentru măsurile cu ajutorul 
cărora Austria, în numele şi - după cum ni se spune - în 
interesul Germaniei, îşi asigură dominaţia în această tară ? 
Compensează ele oare dezavantajele pe care le avem de pe 
urma amestecului permanent în treburile interne ale restului 
Italiei ? După cum arată practica de pînă acum şi după cum 
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ne încredinţează austriecii, fără acest amestec Lombardia nu 
ar fi putut fi păstrată, iar acest amestec nu face decît să aţîţe 
şi mai mult ura italienilor împotriva noastră, a germanilor. 
In toate consideraţiile noastre militare de pînă acum am por
nit întotdeauna de la cazul cel mai rău, şi anume o alianţă 
a Franţei cu Italia. Atîta timp cît ţinem în stăpînirea noastră 
Lombardia, în orice război dus de Franţa împotriva Germa
niei, Italia va fi neapărat aliatul Franţei. Dar, de îndată ce 
vom renunţa la Lombardia, acest lucru încetează de a fi inevi
tabil. Este oare în interesul nostru să păstrăm patru fortăreţe 
şi, în schimb, să ne asigurăm o ură fanatică, iar francezilor 
să le asigurăm alianţa a 25 OOO OOO de italieni ? 

Vorbăria interesată despre incapacitatea politică a italie
nilor şi despre faptul că ei sînt meniţi să se afle fie sub stă
pînirea germanilor, fie sub cea a francezilor, ca şi diferitele 
reflecţii cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea creării 
unei !talii unite ni se par cam ciudate în gura germanilor. 
Cît este de cînd noi, marea naţiune germană, de două ori mai 
numeroasă decît cea italiană, am scăpat de „menirea" de a 
ne afla fie sub stăpînirea franceză, fie sub stăpînirea rusă ? 
Şi oare problema unităţii sau fărîmiţării Germaniei este în 
prezent practic rezolvată ? Oare nu ne aflăm noi, în momen
tul de faţă, după toate probabilităţile, în ajunul unor eveni
mente care vor pune problema viitorului nostru atît de acut, 
încît el se va rezolva într-o direcţie sau alta ? L-am uitat noi 
oare cu desăvîrşire pe Napoleon la Erfurt 133, sau am uitat 
de apelul pe care Austria l-a adresat Rusiei la conferinţele 
de la Varşovia, sau, în sfîrşit, de bătălia de la Bronzell I 

Să admitem pentru un moment că Italia trebuie să  se afle 
fie sub influenţa germană, fie sub influenţa franceză. In acest 
caz, în afară de problema simpatiei sau antipatiei, un factor 
hotărîtor mai este şi situaţia militară-geografică a celor două 
ţări care-şi exercită influenţa asupra Italiei. Vom considera 
că forţele militare ale Franţei şi cele ale Germaniei sînt egale, 
deşi este cît se poate de limpede că Germania ar putea fi cu 
mult mai puternică. Dar considerăm acum ca un fapt dovedit 
că, chiar în cazul cel mai favorabil, cînd trecătorile Wallis 
şi Simplon vor fi deschise francezilor, influenţa lor militară 
nemijlocită s-ar extinde numai asupra Piemontului, şi, pentru 
a-şi extinde influenţa asupra unor ţinuturi mai îndepărtate, 
ei ar trebui mai întîi să cîştige o bătălie, în timp ce influenţa 
noastră se extinde asupra întregii Lombardii şi asupra ţinu-
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tului în care Piemontul se uneşte cu peninsula, iar pentru a 
ni se răpi această ifluenţă, inamicii noştri ar trebui mai întîi 
să ne înfrîngă. Or, în condiţiile unei poziţii geografice care 
asigură Germaniei supremaţia, ea nu are de ce să se teamă 
de concurenţa Franţei. 

Nu de mult, în „Allgemeine Zeitung" din Augsburg, gene
ralul Hailbronner a expus aproximativ următoarele conside
rente : nu pentru aceasta există Germania ca să servească 
drept paratrăsnet împotriva furtunii pe care o anunţă norii 
negri adunaţi deasupra capului dinastiei Bonaparte. Tot atît 
de îndreptăţiţi ar fi şi italienii să spună : nu pentru aceasta 
există Italia ca să servească germanilor drept tampon menit 
să atenueze loviturile pe care le-ar primi din partea Franţei, 
iar · drept recunoştinţă pentru aceasta să suporte loviturile de 
baston ale austriecilor. Dar, dacă Germania este interesată 
să-şi menţină aici un asemenea tampon, ea ar izbuti, în orice 
caz, mult mai bine acest lucru stabilind relaţii bune cu Italia, 
recunoscînd mişcarea naţională, dindu-le italienilor posibili
tatea de a se ocupa singuri de treburile lor atîta timp cît ei 
nu se amestecă în treburile Germaniei. Afirmaţia lui Rado
witz că, dacă Austria părăseşte astăzi Italia de nord, chiar 
mîine Franţa va fi în mod inevitabil stăpînă acolo a fost tot 
atît de nefundamentată la timpul ei ca şi acum trei luni. Situa
ţia aşa cum se prezintă astăzi dovedeşte că afirmaţia lui 
Radowitz tinde să devină realitate, dar într-un sens opus 
celor spuse de el. Dacă cei 25 OOO OOO de italieni nu-şi pot 
apăra independenţa, cu atît mai puţin o vor putea face cei 
2 OOO OOO de danezi, 4 OOO OOO de belgieni şi 3 OOO OOO de olan
dezi. "otuşi, nu-i auzim pe apărătorii dominaţiei germane în 
Italia să se plîngă în legătură cu dominaţia franceză sau sue
deză în ţările arătate şi să ceară ca această dominaţie să fie 
înlocuită prin dominaţia germană. 

Cit priveşte problema unităţii Italiei, părerea noastră este 
următoarea : ori Italia poate forma un singur tot, şi atunci ea 
va avea politica ei proprie, care, fără îndoială, nu va fi nici 
franceză, nici germană, şi de aceea nu poate fi mai dăună
toare pentru noi decît pentru francezi, ori Italia rămîne fărî
mitată, şi atunci această fărîmiţare ne asigură în Italia aliaţi 
în orice război împotriva Franţei. 

Un lucru este sigur : fie că vom stăpîni Lombardia, fi� 
că nu, ne vom bucura întotdeauna de o influentă considera-
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bilă în Italia atîta timp cît vom fi puternici la noi acasă. Dacă 
vom lăsa Italia să-şi aranjeze singur� treburile ei, ura italie
nilor împotriva noastră va înceta de la sine, iar influenţa 
noastră firească asupra lor ar deveni în orice caz mult mai 
însemnată, ba, în anumite împrejurări, ar putea chiar să 
crească, devenind o adevărată hegemonie. De aceea, în loc 
să căutăm izvorul puterii noastre în stăpînirea unor teritorii 
străine şi în oprimarea unei naţiuni străine a cărei posibili
tate de dezvoltare istorică o poate nega numai un om orbit 
de prejudecăţi, am face mai bine să ne îngrijim să fim uniţi 
şi puternici la noi acasă. 
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III 

Ceea ce este un drept pentru unul trebuie să fie un drept 
şi pentru alţii. Dacă cerem Padul şi Mincio pentru a ne servi 
drept apărare nu atît împotriva italienilor cit împotriva fran
cezilor, nu trebuie să ne mirăm dacă şi francezii au pretenţii 
la alineamente fluviale care să-i apere împotriva noastră. 

Centrul de greutate al Franţei nu se află în mijlocul ei, pa 
Loire, în apropiere de Orleans, ci în nord, pe Sena, la Paris ; 
şi o experienţă - repetată în două rînduri - a arătat că 
căderea Parisului aduce după sine căderea întregii Franţe 134• 
De aceea, importanţa militară a configuraţiei graniţelor Fran
ţei este determinată, în primul rînd, de măsura în care ele 
asigură apărarea Parisului. 

Distanţa dintre Paris şi Lyon, Base!, Strasbourg, Lauter
burg în linie dreaptă este aproape egală şi reprezintă apro
ximativ 55 de mile. Orice invadare a Franţei dinspre Italia 
care are drept obiectiv Parisul trebuie să se facă neapărat 
în regiunea Lyon, între Rhâne şi Loire, sau mai la nord dacă 
invadatorul nu vrea să-şi pună în primejdie comunicaţiile 
sale. Aşadar, în cazul unei înaintări a inamicului în direcţia 
Parisului, graniţa alpină a Franţei la sud de Grenoble nu intră 
în consideraţie, deoarece din această parte Parisul este com
plet acoperit. 

Incepînd de la Lauterburg, graniţa franceză se depărtează 
de Rin şi, formînd un unghi drept, o coteşte spre nord-vest ; 
de la Lauterburg pînă la Dunkerque merge aproape în linie 
dreaptă. Aşadar, arcul cu raza Paris-Lyon pe care l-am descris, 
trecînd prin Base! şi Strasbourg pînă la Lauterburg, se între
rupe în acest punct ; graniţa de nord a Franţei formează mai 
curînd o coardă la acest arc, iar segmentul de cerc aflat din
colo de această coardă nu aparţine Franţei. Cea mai scurtă 
linie de comunicaţie de la Paris la graniţa de nord, linia Paris-
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Mons, reprezintă numai jumătate din lungimea razei Paris
Lyon sau Paris-Strasbourg. 

Aceste simple rapoarte geometrice conţin explica�ia cau
zei pentru care Belgia a trebuit să servească drept cîmp de 
bătălie în toate războaiele purtate în nord între Germania şi 
Franţa. Prin Belgia poate fi învăluită toată partea răsăriteană 
a Franţei, de la Verdun şi cursul superior al Marnei pînă la 
Rin, adică o armată care ar pătrunde în Franţa din Belgia ar 
putea ajunge la Paris înainte ca o armată franceză care ar fi 
dispusă pe Rin să se poată întoarce la Paris prin Verdun sau 
Chaumont ; prin urmare, o armată care ar invada Franţa din
spre Belgia, în cazul unei ofensive încununate de succes, 
poate oricînd să pătrundă în spaţiul aflat între Paris şi armata 
franceză aflată pe Mosela sau pe Rin ; acest lucru este cu 
atît mai uşor de făcut, cu cit drumul de la graniţa belgiană 
pînă la punctele de pe Marna, care au un rol hotărîtor în 
acţiunea de învăluire (Meaux, Château-Thierry, Epernay) , este 
încă şi mai scurt decît drumul pînă la Paris. 

Dar nu numai atît. Pe întreaga linie de la Maas pînă la 
mare, inamicul nu întîmpină, pe direcţia Paris, nici cel mai 
mic obstacol natural pînă cînd ajunge la rîul Aisne şi la 
cursul inferior al rîului Oise, a căror poziţie însă este destul 
de nefavorabilă pentru apărarea Parisului dinspre nord. Nici 
în 1814 şi nici în 1 815, ele nu au constituit un obstacol serios 
pentru invazie. Dar, chiar dacă admitem că ele ar putea fi 
incluse în raionul sistemului de apărare format de Sena şi 
de afluenţii ei - în 1814 au şi fost în parte folosite în acest 
fel -, prin aceasta, totodată, se recunoaşte ca un fapt că 
apărarea efectivă a nordului Franţei începe abia la Compiegne 
şi Soisson şi că prima poziţie de apărare care acoperă Parisul 
dinspre nord se află la o distanţă de numai 12 mile de Paris. 

Cu greu se poate imagina o graniţă mai slabă pentru un 
stat decît graniţa dintre Franţa şi Belgia. Se ştie cîte eforturi 
a făcut Vauban pentru a compensa lipsa unor mijloace de 
apărare naturale prin mijloace artificiale ; se ştie, de aseme
nea, că în 1814 şi 1815 inamicul a străpuns tripla centură de 
fortăreţe aproape fără a ţine seama de ele. Se ştie că în 1815 
fortăreţele au căzut una după alta în urma atacurilor date 
de un singur corp de armată prusian, după ce s-a tras asupra 
lor şi au fost asediate un timp fără precedent de scurt. Loca
litatea Avesnes s-a predat la 22 iunie 1815, după ce timp de 
o jumătate de zi a fost ţinută sub focul a zece obuziere de 
cîmp. Fortăreaţa Guize s-a predat în faţa a zece tunuri de 
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cîmp fără să tragă un singur foc. Maubeuge a capitulat la 
13  iulie, după 14 zile de la începutul asediului. Landrecies 
şi-a deschis porţile la 21 iulie, la 36 de ore de la începutul 
asediului şi în urma unui bombardament de două ore, după 
ce asediatorii au tras numai 126 de bombe şi 52 de ghiulele. 
Marienbourg a cerut numai pro forma * să i se acorde cinstea 
de a începe lucrările în vederea asediului şi de a lansa o 
ghiulea de 24 de livre, şi s-a predat la 28 iulie. Philippeville 
a rezistat numai unui asediu de două zile şi unui bombarda
ment de cîteva ore. Rocroi s-a predat după 26 de ore de la 
începerea săpării tranşeelor şi după un bombardament de 
două ore. Numai Mezieres a rezistat timp de 18 zile de la 
începerea lucrărilor în vederea asediului. In rîndurile coman
danţilor de fortăreţe domnea un fel de psihoză a capitulării, 
care nu era u mult mai prejos de starea de spirit care a 
domnit în Prusia după bătălia de la Iena ; şi, dacă ne referim 
la faptul că în 1815  toate aceste fortărete e aflau în declin, 
aveau garnizoane slabe şi erau prost înarmate, nu trebuie 
totuşi să uităm că nu se poate, cu unele excepţii, ca aceste 
fortăreţe să nu fie în permanenţă neglijate. Tripla centură 
de fortăreţe construită de Vauban şi-a pierdut în prezent 
orice însemnătate, ea este, fără îndoială, dăunătoare Franţei. 
Nici una dintre fortăretele situate la vest de Maas, luată ca 
atare, nu constituie o acoperire pentru vreo porţiune de teri
toriu şi nicăieri nu putem găsi patru sau cinci fortăreţe care 
să formeze împreună un grup în cadrul căruia o armată ar 
putea găsi acoperire şi să-şi păstreze, totodată, posibilitatea 
de a manevra. Aceasta se explică prin faptul că nici una din
tre aceste fortăreţe nu este situată pe un curs mare de apă. 
Lys, Escaut şi Sambre abia cînd ajung pe teritoriul belgian 
capătă însemnătate din punct de vedere militar ; de aceea in
fluenţa acestor fortăreţe presărate pe un cîmp deschis nu 
depăşeşte bătaia tunurilor lor. Cu excepţia cîtorva mari baze 
întărite de la graniţă, care pot fi folosite în cazul unei ofen
sive îndreptate împotriva Belgiei, şi a cîtorva puncte situate 
pe Maas şi Mosela, care au o importanţă strategică, toate 
celelalte fortăreţe şi forturi de la graniţa de nord a Franţei nu 
servesc decît pentru a se fărîmiţa într-un mod cit se poate 
de inutil forţele armate. Orice guvern care le-ar dărîma ar 
face Franţei un serviciu. Dar ce-ar spune despre aceasta tra
diţionala superstiţie franceză 1 

• - de fomă. - Nota trad. 
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Aşadar, graniţa de nord a Franţei este cit se poate de 
nefavorabilă pentru apărare ; de fapt, ea nu poate fi apărată, 
iar centura de fortăreţe a lui Vauban, în loc s-o întărească, 
nu serveşte în prezent decît ca o recunoaştere şi ca un monu
ment al slăbiciunii ei. 

Aşa cum teoreticienii „unei mari puteri în centrul Euro
pei u au căutat în Italia, tot aşa au căutat şi francezii dincolo 
de graniţa lor de nord un alineament fluvial care să le asi
gure o poziţie bună de apărare. Despre care fluviu poate fi 
vorba 1 

Prima linie care atrage atenţia este linia cursului infe
rior al apelor Escaut şi Dyle, continuată pînă la vărsarea rîu
lui Sambre în Maas. Această linie ar reteza o bună jumătate 
din Belgia, adăugind-o Franţei. Ea ar include aproape toate 
cîmpurile de luptă vestite ale Belgiei pe care s-au înfruntat 
armatele franceze şi germane : Oudenarde, Jemappes, Fle11-
rus, Ligny, Waterloo 135• Dar nici această linie nu formează 
încă o linie de apărare, întrucît ea lasă o mare breşă între Es
caut şi Maas, prin care inamicul poate pătrunde nestingherit. 

O a doua linie ar constitui-o însuşi fluviul Maas. Dar, chiar 
dacă Franţa ar stăpîni malul stîng al acestui fluviu, situaţia 
ei tot n-ar fi atît de favorabilă cum ar fi situaţia Germaniei 
dacă ar stăpîni în Italia numai linia fluviului Adige. Linia 
Adigelui înconjură aproape complet graniţa, pe cînd linia flu
viului Maas o înconjură foarte incomplet. Dacă Maas ar 
curge de la Namur direct spre Anvers, el ar forma o linie de 
graniţă mult mai bună. Dar, în loc de aceasta, de la Namur, 
fluviul Maas o coteşte spre nord-est şi abia dincolo de Venlo 
descrie un cot mare şi se varsă în Marea Nordului. 

In caz de război, întregul teritoriu de la nord de Namur, 
între Maas şi mare, n-ar fi acoperit decît de propriile sale 
fortăreţe ; de aceea, inamicul care ar trece peste Maas ar 
găsi întotdeauna armata franceză în cîmpia Brabantului de 
sud, în timp ce o ofensivă a francezilor împotriva malului 
stîng al Rinului - care aparţine germanilor - s-ar lovi de 
la început de alineamentul puteic al Rinului, şi anume s-ar 
lovi direct de tabăra întărită de la Koln. Cotul pe care-l de
scrie Maas între Sedan şi Liege contribuie şi el la slăbirea 
acestei linii, deşi cotul este umplut de Munţii Ardeni. Aşadar, 
linia fluviului Maas oferă francezilor într-un loc prea mult, 
în altul prea puţin pentru o bună apărare a graniţei. De aceea 
mergem mai departe. 
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Să fixăm din nou pe hartă unul dintre picioarele compa
sului nostru la Paris şi să descriem un arc de cerc de la Basel 
pînă la Marea Nordului cu raza Paris-Lyon. Vom vedea că 
cursul Rinului de la Basel pînă la gurile sale urmează, cu o 
precizie uimitoare, acelaşi arc de cerc. Toate punctele impor
tante de pe Rin sînt situate, cu o aproximaţie de cîteva mile, 
la o distanţă egală de Paris. Acesta constituie motivul real„ 
autentic, al preten/iilor francezilor de a avea ca grani/ă Rinul. 

Dacă Rinul ar aparţine Franţei, în cazul unui război cu 
Germania, Parisul ar fi într-adevăr centrul Franţei. Toate ra
zele care pornesc de la Paris spre graniţele ameninţate, fie 
spre Rin, fie spre Jura, ar avea aceeaşi lungime. Pretutindeni, 
în faţa inamicului se află periferia convexă a cercului, din
colo de care el trebuie să facă manevre de învăluire, în timp. 
ce armatele franceze ar putea să se mişte pe coarda mai 
scurtă a acestui arc de cerc şi s-o ia înaintea inamicului. Li
niile de acţiuni militare şi liniile de retragere deopotrivă de 
lungi uşurează extrem de mult retragerea concentrică a cîtor
va armate şi dau astfel posibilitatea de a concentra într-un 
punct dat două din aceste armate în vederea loviturii prin
cipale împotriva inamicului încă dispersat. 

Dacă francezii ar avea ca graniţă Rinul, sistemul de apă
rare al Franţei, în ceea ce priveşte condiţiile naturale, ar fi 
unul dintre sistemele pe care generalul Willisen le numeşte 
„ideale",  adică n-ar lăsa nimic de dorit. Puternicul sistem de 
apărare interior al bazinului Senei, format din rîurile Yonne, 
Aube, Marne, Aisne şi Oise, care, curgind sub formă de evan
tai, se varsă în Sena, de care s-a folosit Napoleon în 18 14  
pentru a da aliaţilor o lecţie dureroasă de  strategie 136, ar  fi 
deopotrivă acoperit din toate direcţiile numai dacă graniţa ar 
fi Rinul ; inamicul ajunge în această regiune din toate păr
ţile aproape în acelaşi timp şi poate fi reţinut pe cursurile 
de apă pînă cînd armatele franceze vor putea să atace cu forţe 
unite fiecare din coloanele izolate ale inamicului în parte . 
or, fără linia Rinului, apărarea în raionul hotărîtor, la Com
piegne şi Soissons, poate începe abia la o distanţă de 12 mile 
de Paris. In nici o parte a Europei căile ferate nu pot da un 
ajutor atît de mare apărării, prin concentrarea rapidă a unor 
forţe importante, ca pe teritoriul dintre Sena şi Rin. Liniile 
de cale ferată ponesc ca nişte raze din centru, din Paris, 
spre Boulogne, Brigge, Gand, Anvers, Maastricht, Liege şi 
Koln, spre Mannheim şi Mainz prin Metz, spre Strasbourg, 
Base!, Dijon şi Lyon. In orice punct ar ataca inamicul cu forţe 
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oricît de puternice, pe calea ferată poate fi aruncat de la 
Paris în întîmpinarea lui întregul efectiv al  armatei de re
zervă. Capacitatea de apărare internă a bazinului Senei este 
sporită îndeosebi datorită faptului că în această regiune toate 
razele căilor ferate trec de-a lungul văilor unor cursuri de 
ape (Oise, Marne, Sena, Aube, în parte Yonne) . Dar ni'ci asta 
nu este totul. Trei căi ferate concentrice, sub formă de arc de 
cerc, înconjură Parisul, formînd fiecare cel puţin un sfert de 
cerc şi fiind situate la o distanţă aproximativ egală între ele : 
prima trece printre căile ferate de pe malul stîng al Rinului, 
care se întind acum aproape fără întrerupere de la Neuss pînă 
la Basel ; a doua merge de la Ostende şi Anvers peste Namur, 
Arlon, Thionville, Metz şi Nancy spre Epinal şi este aproape 
terminată ; în sfîrşit, a treia porneşte de la Calais, trece prin 
Lille, Douai, St. Quentin, Reims, Châlons-sur-Marne şi St. Di
zier spre Chaumont. Aşadar, în această regiune există pretu
tindeni posibilitatea de a concentra trupe în orice punct în 
timpul cel mai scurt ; aici, datorită condiţiilor naturale şi cu 
ajutorul iscusinţei, chiar dacă n-ar exista nici un fel de for
tăreţe, apărarea, ca urmare a capacităţii de manevrare a tru
pelor, ar fi atît de puternică, încît inamicul ar trebui să se 
aştepte ca, atunci cînd ar invada Franţa, să întîmpine cu totul 
altă împotrivire decît cea întîmpinată în 1814 şi 1815. 

Un singur neajuns ar avea Rinul ca fluviu de hotar. Atîta 
timp cît unul dintre malurile sale este în întregime german, 
iar celălalt în întregime francez, nici unul dintre aceste po
poare nu stăpîneşte acest fluviu. O armată mai puternică, 
indiferent cărei naţiuni i-ar aparţine ea, n-ar putea fi împie
dicată în nici un loc să treacă Rinul ; acest lucru l-am văzut 
de o sută de ori şi strategia ne explică de ce lucrurile trebuie 
să se petreacă tocmai în acest fel. In cazul unei ofensive între
prinse de germani cu forţe superioare, francezii ar fi nevoiţi 
să organizeze apărarea în punctele cele mai apropiate : 
armata din nord - pe Maas, între Venlo şi Namur ; armata 
de pe Mosela - pe Mosela, aproape de vărsarea acestui rU 
in Saar ; armata de pe cursul superior l Rinului - pe cursul 
superior al Moselei şi pe cursul superior al fluviului Maas. 
Pentru a domina complet Rinul, pentru a putea opune o împo
trivire energică trecerii inamicului peste acest fluviu, fran
cezii ar fi trebuit să aibă capete de pod pe malul drept al 
Rinului. De aceea Napoleon a procedat cît se poate de con
secvent atunci cînd a încoporat, fără multe ceremonii, Wesel, 
Kastel şi Kehl 137 în Imperiul francez. In actuala stare de 
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lucruri, nepotul său ar trebui să  ceară, ca o completare a 
admirabilelor fortăreţe pe care germanii le-au construit pen
tru el pe malul stîng al Rinului, şi Ehrenbreitstein, Deutz, iar 
la nevoie şi capul de pod întărit de la Gemersheim. Atunci 
sistemul militar-geografic al Franţei, atît din punctul de ve
dere al ofensivei cît şi din punctul de vedere al apărării, ar 
fi perfect şi orice nouă completare n-ar putea decît să-i dău
neze. Cît de potrivit cu condiţiile naturale este acest sistem 
şi cît de la sine înţeles este el ne-au dovedit-o în mod con
vingător aliaţii în 1813. Franţa şi-a creat acest sistem abia 
de vreo 17 ani, şi, totuşi, el era considerat ca ceva de la sine 
înţeles, astfel că prea stimaţii aliaţi, cu toată superioritatea 
lor numerică şi lipsa de apărare a Franţei, la gîndul de a se 
atinge de acest sistem se dădeau înapoi îngroziţi, ca şi cum 
ar fi comis un sacrilegiu, şi, dacă elementele de naţionalitate 
germană ale mişcării nu ar fi antrenat după ele pe aliaţi, Rinul 
ar mai fi şi astăzi un fluviu francez. 

Dar francezii şi-ar fi făcut faţă de ei înşişi datoria pe care 
noi, germanii, ne-o facem, după părerea lui Radowitz, Wil
lisen şi Hailbronner, faţă de noi înşine păstrînd Adigele şi 
Mincio cu capetele de pod Peschiera şi Mantua numai în cazul 
cînd noi le-am fi cedat nu numai Rinul, dar şi capetele de 
pod întărite de pe malul lui drept. Dar atunci am fi făcut ca 
Germania să fie tot atît de complet neputincioasă în faţa 
francezilor cum este în prezent Italia în faţa Germaniei. Şi 
Rusia ar deveni, ca şi în 1813, „eliberatorul" firesc al Germa
niei (întocmai aşa cum în prezent Franţa sau, mai bine zis, 
guvernul francez şi-a luat rolul de „eliberator" al Italiei) şi, 
drept răsplată pentru eforturile ei dezinteresate, ar cere nu
mai cîteva „mici fîşii " de teritoriu - cum ar fi Galiţia şi 
Prusia - pentru rotunjirea Poloniei, întrucît doar şi Polonia 
poate fi „învăluită" prin aceste provincii I 

Ceea ce este pentru noi Adigele şi Mincio - şi încă 
mult mai important - este pentru Franţa Rinul. Dacă regiu
nea veneţiană, aflîndu-se în mîinile Italiei şi, poate, ale Fran
ţei, permite învăluirea Bavariei şi a cursului superior al Ri
nului şi deschide drum spre Viena, Belgia şi Germania pot 
învălui prin Belgia întreaga Franţă răsăriteană şi pot face ca 
drumul spre Paris să fie şi mai deschis. Distanţa de la Isonzo 
pînă la Viena este, totuşi, de 60 de mile într-o regiune care 
oferă o oarecare posibilitate pentru apărare ; de la Sambre 
pînă la Paris nu sînt decît 30 de mile, şi numai la 12 mile 
înainte de Paris, la Soissons sau Compiegne, apărarea găseşte 
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un alineament fluvial care ar putea să-i servească într-o oare· 
care măsură ca acoperire. Dacă prin cedarea rîului Mincio şi 
a Adigelui, Germania, după părerea lui Radowitz, ar ajunge 
de la bun început în situaţia în care s-ar afla în urma pier
derii unei întregi campanii, Franţa, cu graniţele ei actuale, 
ar fi pusă în situaţia în care, avînd ca graniţă Rinul, s-ar 
afla după ce ar fi pierdut două campanii, una purtată pentru 
fortăreţele de pe Rin şi Maas, iar cealaltă pe cîmpia belgiană. 
Chiar şi poziţia puternică a fortăreţelor din nordul Italiei îşi 
găseşte în oarecare măsură o analogie pe cursul inferior al 
Rinului şi pe Maas ; oare din Maastricht, Koln, Jilich, Wesel 
şi Venlo nu s-ar putea, cu un mic ajutor suplimentar şi, poate. 
prin vreo două puncte intermediare, să se creeze un sistem 
tot atît de puternic, care ar oferi o acoperire completă Belgiei 
şi Brabantului de nord şi ar da posibilitate armatei franceze, 
prea slabă pentru operaţii de cîmp, să ţină pe loc, prin ma
nevrări de-a lungul fluviilor, o armată inamică mult supe
rioară numericeşte şi, în cele din urmă, să se retragă nestin
gherită cu ajutorul căilor ferate în cîmpia belgiană sau în 
regiunea Douai ? 

In cursul întregii acestei analize pornim de la presupu
nerea că germanii au deplina libertate de a trece prin Belgia 
în vederea unei agresiuni împotriva Franţei şi că Belgia este 
aliată cu germanii. Intrucît a trebuit să argumentăm acest 
lucru din punctul de vedere al francezilor, am avut acelaşi 
drept ca să facem această presupunere pe care l-au avut ina
micii noştri în ceea ce priveşte Mincio atunci cînd au consi
derat Italia - chiar o !talie liberă şi unită - ca o ţară întot
deauna ostilă germanilor. In asemenea împrejurări este foarte 
firesc să examinezi mai întîi cazul cel mai rău şi să te pregă
teşti, în primul rînd, pentru acesta ; şi francezii trebuie să 
procedeze astfel atunci cînd examinează astăzi capacitatea de 
apărare şi configuraţia strategică a graniţei lor de nord. Faptul 
că, în virtutea tratatelor europene, Belgia este un stat neutru 
ca şi Elveţia putem să nu-l luăm în consideraţie. In primul 
rînd, practica istorică trebuie abia să dovedească că, în cazul 
unui război european, această neutralitate este mai mult decît 
un petic de hîrtie ; în al doilea rînd, în nici un caz Franţa 
nu poate conta în asemenea măsură pe această neutralitate 
incit, din punct de vedere militar, să menţină întreaga gra
niţă dinspre Belgia într-o asemenea stare ca şi cum în locul 
acestei ţări s-ar forma un golf care să constituie o acoperire 
a Franţei în faţa Germaniei. Aşadar, graniţa rămîne, în cele 
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din urmă, la fel de slabă, indiferent dacă de acum înainte va 
fi efectiv apărată în mod activ, sau dacă vor fi numai repar
tizate trupe care s-o ocupe în vederea unei eventuale agre
siuni. 

Am făcut o paralelă suficientă între Pad şi Rin. Dacă facem 
abstracţie de faptul că problema Rinului are mai mare am
ploare decît problema Padului - şi aceasta nu face decît ca 
pretenţiile francezilor să fie mai întemeiate -, analogia este 
atît de deplină, încît mai mult nici nu ne putem dori. Trebuie 
să sperăm că, în cazul unui război, soldaţii germani vor apăra 
în mod practic Rinul cu mai mult succes pe Pad decît o fac, 
în mod teoretic, politicienii „unei mari puteri în centrul Eu
ropei" .  Aceştia apără, e drept, Rin ul pe Pad, dar - numai pen
tru francezi. 

De altfel, pentru eventualitatea că germanii ar fi vreodată 
atît de ghinionişti încît să piardă „graniţa" lor „naturală" de 
pe Pad şi Mincio, vrem ca să mergem mai departe cu analo
gia noastră. Francezii au stăpînit „graniţa" lor „naturală" nu
mai 17 ani şi de aproape 45 de ani sînt nevoiţi să se lipsească 
de ea. In acest timp, cele mai de seamă autorităţi ale lor în 
materie de artă militară au ajuns şi din punct de vedere teo
retic la părerea că fundamentarea caracterului inutil al cen
turii de fortăreţe construite de Vauban împotriva unei invazii 
o constituie principiile artei militare moderne, că, prin urmare, 
nu întîmplarea şi nici „trahison" * - această explicaţie atît 
de îndrăgită - au permis în 1814 şi 1815 aliaţilor să treacă 
liniştiţi printre aceste fortăreţe. După aceasta a devenit dintr-o 
dată foarte evident că trebuie să se facă ceva pentru a se 
asigura graniţa de nord, care era deschisă în faţa unei agre
siuni. Dar, cu toate acestea, era foarte limpede că nu puteau 
spera ca în viitorul imediat să obţină din nou Rinul ca gra
niţă. Ce era de făcut ? 

Francezii au găsit o ieşire din această situaţie care face 
cinste unui popor mare : ei au întărit Parisul şi au făcut, 
pentru prima oară în istoria modernă, încercarea de a trans
forma capitala lor într-o tabără întărită de proporţii uriaşe. 
Specialiştii militari de şcoală veche dădeau sceptici din cap 
privind această acţiune neraţională. Bani aruncaţi în vînt nu
mai de dragul fanfaronadei franceze I Nimic serios în toate 
.astea, simplă lăudăroşenie - cine a pomenit vreodată o for
tăreaţă cu un perimtru de 9 mile şi avînd 1 OOO OOO de 

• - „trădarea " .  - Nota trad. 
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locuitori ? Cum poate fi apărată o asemenea fortăreaţă, în 
afară de cazul cînd stabileşti acolo o garnizoană formată din 
jumătate de amată ? Cum pot fi aprovizionaţi cu alimente 
toţi aceşti oameni ? Este o nebunie, o extravaganţă a fran
cezilor, un sacrilegiu, o reeditare a turnului Babel I Aşa au 
condamnat noua acţiune pedanţii militari, acei pedanţi care 
studiază războiul de asediu pe hexagonul lui Vauban şi ale 
căror metode de apărare pasivă nu cunosc o mai puternică 
contralovitură decît atacul unui pluton de infanterie de la 
drumul acoperit pînă la poalele glacisului I Francezii însă 
şi-au continuat liniştiţi construcţiile lor şi, deşi Parisul nu a 
fost încă verificat în luptă, ei au avut satisfacţia de a vedea 
că specialiştii militari necontaminaţi de pedantism din în
treaga Europă le-au dat dreptate, că Wellington a început să 
facă proiecte de întărire a Londrei, că în jurul Vienei, dacă 
nu ne înşelăm, a şi început construcţia unor forturi izolate 
şi că problema întăririi Berlinului a fost cel puţin luată în 
discuţie. Ei au avut prilejul să se convingă din exemplul Se
vastopolului de ce forţă uriaşă dispune o tabără colosală întă
rită, ocupată de o armată întreagă, care execută o apărare 
activă de mari proporţii. Or, Sevastopolul era înconjurat nu
mai de un val de apărare, şi nu de forturi izolate ; erau numai 
fortificaţii de cîmp, şi nu escarpe construite din piatră I 

De cînd Parisul a fost întărit, Franţa se poate dispensa de 
Rin ca graniţă. Aşa cum a făcut Germania în Italia, Franţa 
îşi va apăra graniţa de nord în primul rînd pe calea ofen
sivei. Felul în care este dispusă reţeaua de cale ferată dove
deşte că tocmai în acest fel a fost înţeleasă problema. Dacă 
această ofensivă va fi respinsă, armata franceză se va stabili 
în mod definitiv pe Oise şi Aisne ; continuarea înaintării ina
miului n-ar mai avea nici n sens, întrucît armata invada
toare care vine din Belgia ar fi ea singură prea slabă ca să 
acţioneze împotriva Parisului. Armata franceză din nord ar 
putea aştepta sosirea celorlalte armate înapoia rîului Aisne, 
asigurîndu-şi legătura cu Parisul, în cel mai rău caz, înapoia 
rîului Marne, sprijinindu-şi flancul stîng pe Paris şi aflîndu-se 
într-o poziţie de flanc ofensivă. Inamicului nu i-ar rămîne 
altceva de făcut decît să se îndrepte spre Château-Thierry şi 
să acţioneze împotriva comunicaţiilor armatelor franceze de 
pe Mosela şi de pe Rin. Dar aceste acţiuni n-ar  avea nici pe 
departe importanţa hotărîtoare pe care ar fi putut-o avea 
înainte de întărirea Parisului. Chiar în cazul cel mai rău, res
tului armatelor franceze nu le-ar putea fi tăiată retragerea 
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prin spatele Loirei ; concentraţi în această regiune, francezii 
vor fi încă destul de puternici ca să prezinte o primejdie pen
tru armata invadatoare, slăbită şi fărîmitată ca urmare a 
împresurării Parisului, sau ca să-şi croiască drum spre Paris. 
Intr-un cuvînt, datorită întăririi Parisului, învăluirea prţn 
Belgia a încetat de a mai fi un pericol ; influenţa acestei învă
luiri nu va mai fi hotărîtoare ; momentele negative pe care 
le implică şi mijloacele care urmează să-i fie opuse sînt acum 
uşor de calculat. 

Noi am face bine dacă am urma exemplul francezilor. In 
loc să ne lăsăm asurziţi de ţipetele despre necesitatea unor 
posesiuni în afara Germaniei, care zi de zi devin mai puţin 
sigure pentru Germania, am proceda mult mai just dacă ne-am 
pregăti pentru momentul inevitabil cînd vom renunţa la Italia . 
Cu cit se vor construi mai devreme fortificaţiile care vor fi 
necesare atunci, cu atît va fi mai bine. Nu este treaba noastră 
ca să spunem mai mult decît am spus mai sus despre locul 
şi modul în care urmează să fie amplasate aceste fortificaţii. 
Nu trebuie însă să ne lăsăm duşi de iluzii şi, construind puncte 
întărite de baraj, să contăm pe ele şi să neglijăm singurul fel 
de fortificaţii care ar putea să ofere unei armate în retragere 
posibilitatea de a se opri, şi anume : taberele întărite şi gru
pele de fortăreţe înşirate de-a lungul cursurilor de ape. 
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IV 

Am văzut acum unde duce teoria „graniţelor naturaleu,  
lansată de protagoniştii ideii „unei mari puteri în centrul Eu
ropei " .  Acelaşi drept pe care-l are Germania asupra Padului 
îl are Franţa asupra Rinului . Dacă nu se cuvine ca, de dragul 
unei poziţii militare mai bune, Franţa să-şi anexeze 9 OOO OOO 
de valoni, olandezi şi germani, nici noi nu avem dreptul ca, 
de dragul unei poziţii militare, să subjugăm 6 OOO OOO de ita
lieni. Şi această graniţă naturală, Padul, nu este , în cele din 
urmă, decît o poziţie militară, şi tocmai de aceea, ni se spune, 
Germania trebuie s-o păstreze. 

Teoria „graniţelor naturaleu pune capăt şi problemei 
Schleswig-Holsteinului printr-o lozincă : Danmark til Eideren I 
Danemarca pînă la Eider 138 I Căci ce altceva revendică da
nezii dacă nu Pudul şi Mincio al lor, numite Eider, decît Man
tua lor, numită Friedrichstadt ? 

Teoria „graniţelor naturale" pretinde, cu acelaşi drept pe 
care se bazează Germania cînd revendică ca graniţă Padul, 
ca Galiţia şi Bucovina să revină Rusiei şi teritoriul ei să fie 
rotunjit în direcţia Mării Baltice pe o porţiune care să cu
prindă cel puţin tot malul drept, aparţinînd Prusiei, al Vistulei. 
Iar peste cîţiva i, Rusia va putea pretinde cu acelaşi drept 
ca Oderul să fie graniţa naturală dintre Rusia şi Polonia. 

Teoria „graniţelor naturale" aplicată la Portugalia cere 
extinderea acestei ţări pînă la Pirinei şi permite ca întreaga 
Spanie să fie inclusă în Portugalia. 

Dacă ar fi să luăm în considerare legile dreptăţii eterne, 
graniţa naturală a principatului Reuss-Greiz-Schleiz-Loben
stein 139 va trebui, de asemenea, să fie extinsă cel puţin pînă 
la graniţa Confederaţiei germane sau chiar dincolo de aceasta 
- pînă la fluviul Pad sau, se prea poate, şi pînă la Vistula. 
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Şi principatul Reuss-Greiz-Schleiz-Lobenstein are aceleaşi 
pretenţii la aplicarea drepturilor sale ca şi Austria .  

Dacă teoria „graniţelor naturale" ,  adică a graniţelor fixate 
exclusiv pe baza unor considerente militare, este justă, cum 
ar trebui noi să-i numim pe diplomaţii germani care la Con
gresul de la Viena 140 ne-au pus în faţa primejdiei unui război 
al germanilor împotriva germanilor, au îngăduit să ni se ia 
linia Maas, au lăsat descoperită graniţa germană de răsărit 
şi au lăsat pe străini să fixeze graniţele Germaniei şi să le 
repartizeze ? La drept vorbind, nrci o ţară nu are atîtea mo
tive să se plîngă de Congresul de la Viena cum are Germa
nia ; dar ce s-ar alege din reputaţia bărbaţilor de stat germani 
din acea vreme dacă am privi această problemă din punctul 
de vedere al principiului graniţelor naturale 1 Or, aceiaşi oa
meni care apără teoria graniţelor naturale pe fluviul Pad 
trăiesc din moştenirea lăsată de diplomaţii din 1815  şi con
tinuă tradiţiile Congresului de la Viena. 

Vreţi să vă dăm un exemplu 1 
Cînd, în 1830, Belgia s-a despărţit de Olanda 141, cea mai 

mare larmă au făcut-o aceleaşi persoane care fac acum o 
problemă de viaţă şi de moarte din stăpînirea rîului Mincio. 
Ele ţipau cit le ţinea gura despre pericolul pe care-l prezintă 
ftrîmiţarea puternicului stat vecin, Ţările de Jos, care tre
buiau să servească drept bastion împotriva Franţei şi, - atît 
de puternică este încă această prejudecată, chiar după o expe
rienţă de douăzeci de ani I - să-şi ia obligaţia de a opune 
centurii de fortăreţe a lui Vauban, care, fără îndoială, era 
o construcţie grandioasă în felul ei, o bandă subţire de fortă
reţe. Marile puteri păreau că se tem ca nu cumva într-o bună 
zi Arras, Lille, Douai şi Valenciennes să se trezească în Belgia 
cu toate bastioanele, semilunetele, lunetele lor şi să se insta
leze acolo ca la ele acasă I Reprezentanţii acestui curent 
mărginit, pe care îl combatem noi în lucrarea de faţă, se 
lamentau pe atunci că Germania este în primejdie, întrucît 
Belgia, nefiind decît o anexă lipsită de voinţă a Franţei, este 
în mod inevitabil un duşman al Germaniei şi că valoroasele 
fortăreţe construite cu bani germani (adică luaţi de la francezi) 
ca să servească la apărarea împotriva Franţei, acum pot fi fo
losite de francezi împotriva noastră. Graniţa franceză, spuneau 
ei, a fost împinsă pînă la Maas şi Escaut, ba chiar dincolo de 
acestea ; oare va dura mult pînă ce va ajunge la Rin 1 Cei mai 
mulţi dintre noi ţin foarte bine minte aceste litanii. Dar cum 
s-au petrecut lucrurile în realitate 1 Incepînd din 1848 şi în-
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deosebi de la restaurarea bonapartistă, Belgia s-a îndepărtat 
tot mai categoric de Franţa şi s-a apropiat de Germania. In 
prezent, Belgia poate fi considerată chiar ca un membru ex
tern al Confederaţiei germane. Şi ce au făcut belgienii cînd 
s-au situat într-un fel de opoziţie faţă de Franţa 1 Ei au dărî
mat toate fortăreţele pe care înţelepciunea Congresului de la 
Viena le-a impus ţării, ca fiind absolut inutile împotriva Fran
ţei, şi au construit în jurul Anvers-ului o tabără întărită destul 
de mare ca să adăpostească întreaga armată şi să le dea posi
bilitatea, în cazul unei invazii franceze, să aştepte acolo ajutor 
din partea englezilor sau germanilor. Şi ei au procedat cit se 
poate de just. 

Aceeaşi politică înţeleaptă care în 1830 voia să ţină cu 
sila Belgia catolică, unde se vorbeşte cu precădere limba fran
ceză, înlănţuită de Olanda protestantă, unde oamenii vorbesc 
limba olandeză, - aceeaşi politică înţeleaptă vrea, de la 1848 
încoace, să ţină cu sila Italia sub jugul Austriei şi să ne facă 
pe noi, germanii, răspunzători pentru acţiunile Austriei în 
Italia. Şi toate acestea numai din teama pe care le-o inspiră 
Franţa. Tot patriotismul acestor domni constă, pare-se, în sta
rea de agitaţie înfrigurată care-i cuprinde de îndată ce este 
vorba despre Franţa. S-ar zice că nici pînă acum nu şi-au re
venit în urma loviturilor primite cu 50 sau 60 de ani în urmă 
din partea bătrînului Napoleon. Noi, fireşte, nu sîntem dintre 
cei care subapreciem forţa militară a Franţei. Ştim foarte bine 
că nici o armată din Germania nu se poate măsura cu armata 
franceză în ceea ce priveşte infanteria uşoară, experienţa şi 
iscusinţa în războiul de mici proporţii şi în anumite domenii 
ale ştiinţei artileriei. Dar, cînd unele persoane mai întîi se 
laudă că există 1 200 OOO de soldaţi germani, ca şi cum aceştia 
ar fi gata pregătiţi ca nişte figuri de şah cu care d-l dr. Kolb 
joacă o partidă cu Franţa, miza fiind Alsacia şi Lorena 142, şi 
cînd aceiaşi oameni manifestă în fiecare caz în parte o aseme
nea nehotărîre - ca şi cum ar fi un lucru de la sine înţeles 
că aceşti 1 200 OOO de soldaţi trebuie să fie zdrobiţi de un 
număr de două ori mai mic de francezi dacă nu se pun la adă
postul unor poziţii inaccesibile -, apoi într-adevăr este timpul 
să-ţi pierzi răbdarea. Socotim că este oportun să se amin
tească, în opoziţie cu această politică de apărare pasivă, că, 
chiar dacă Germania, în general, este sortită la apărare cu 
folosirea contraloviturilor, totuşi cea mai eficace este apăra
rea activă, care se duce în mod ofensiv. Este oportun să amin-
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tim că noi ne-am manifestat destul de des superioritatea faţă 
de francezi şi faţă de alte naţiuni tocmai în ofensivă. 

„De altfel, geniului soldaţilor noştri ii este propriu atacl, şi asta 
este foarte bine", 

spune Frederic cel Mare despre infanteria sa 143• Cît pri
veşte priceperea de a ataca a cavaleciei sale, drept dovadă 
pot servi bătăliile de la Rossbach, Zorndorf şi Hohenfried
berg 144• Cea mai bună mărturie a felului cum ştia să atace 
infanteria germană în 1813 şi 1814  o constituie instrucţiunile 
date de Blicher la începutul campaniei din 1815 : 

„!ntrucît experienţa ne-a învăţat că armata franceză nu poate ţine 
piept atacurilor la baionetă date de batalioariele noastre, se cuvine, de 
regulă, să se recurgă întotdeauna a aceste atacuri atunci cînd trebuie 
să fie respins inamicul sau cînd •rebuie să se pnă mina pe vreo poziţie 
oarecare•. 

Cele mai frumoase bătălii ale noastre au fost bătăliile ofen
sive ; şi, dacă există o calitate a soldatului francez pe care 
nu o are soldatul german, aceasta este, după cum se poate 
dovedi, priceperea de a se consolida în sate şi în case în 
scopul apărării ; în ceea ce priveşte ofensiva, el s-a dovedit 
a fi întru totul egal u cel francez, şi a făcut destul de des 
acest lucru. 

Fără să analizăm motivele care stau la baza acestei po
litici, vedem că ea constă din următoarele : mai întîi, sub pre
textul apărării unor interese germane dubioase sau exagerate 
pînă la absurd, să ne facă odioşi tuturor statelor mai mici 
învecinate cu noi, iar apoi să se indigneze pentru că acestea 
înclină mai mult de partea Franţei. A fost nevoie de 5 ani de 
restauraţie bonapartistă pentru a smulge Belgia din alianţa cu 
Franţa spre care o împinsese politica Sfintei Alianţe 145, în
cepută în 1815 şi continuată pînă în 1830 ; în Italia am creat 
francezilor o situaţie care compensează importanţa liniei Min
cio. Or, politica Franţei faţă de Italia a fost întotdeauna o 
politică mărginită, egoistă, exploatatoare, astfel încît italienii, 
dacă noi am fi avut o comportare cît de cît loială faţă de ei, 
fără îndoială că ar fi fost mai curînd de partea noastră decît 
de partea Franţei. Toată lumea ştie cum au estorcat în perioada 
179�1814 Napoleon, regii şi generalii lui din Italia bani, 
alimente, obiecte de artă şi oameni. In 1 814, austriecii au venit 
ca „eliberatori" şi au fost primiţi ca eliberatori. (Cea mai bună 
dovadă a felului cum au eliberat ei Italia este ura pe care o 
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nutreşte astăzi fiecare italian împotriva tedeschi-lor * .) 
Aşa arată latura practică a politicii franceze în Italia ; cit 
despre teoria ei, trebuie să spunem numai că ea se bazează 
pe un singur principiu : Fran/a nu va putea admite niciodată 
existenta unei !talii unite şi independente. Pînă la Ludovic
Napoleon, acest principiu a rămas neclintit, şi, pentru a pre
veni orice neînţelegere, La Gueronniere este nevoit să-l pro
clame din nou în momentul de faţă drept un adevăr etern 146• 
Cînd Franţa duce o asemenea politică filistină, mărginită, o 
politică care pretinde fără jenă dreptul de a se amesteca în 
treburile interne ale Italiei, noi, germanii, trebuie să ne temem 
că Italia, dacă nu s-ar mai afla sub dominaţia directă a Ger
maniei, va fi întotdeauna sluga supusă a Franţei împotriva 
noastră ? O asemenea teamă este pur şi simplu ridicolă. Este 
acelaşi strigăt de panică ca şi în 1830 în legătură cu Belgia. Şi, 
cu toate acestea, Belgia s-a apropiat de noi, s-a apropiat fără 
s-o rugăm ; Italia se va apropia şi ea de noi. 

De altfel, trebuie să considerăm ca un lucru definitiv sta
bilit că problema stăpînirii Lombardiei este problema rela
ţiilor dintre Italia şi Germania, şi nicidecum a relaţiilor dintre 
Ludovic-Napoleon şi Austria. In ceea ce priveşte o terţă per
soană, cum este Ludovic-Napoleon, care vrea să se amestece 
numai în numele intereselor sale, într-o oarecare privinţă 
antigermane, chestiunea se reduce la simpla menţinere a unei 
provincii, pe care nu o cedezi decit atunci cind eşti silit, ches
tiunea se reduce la menţinerea unei poziţii militare, pe care 
o părăseşti numai atunci cind nu o mai poţi apăra. In acest 
caz, problema politică cedează imediat locul problemei mili
tare : dacă sîntem atacaţi, ne apărăm, 

Dacă Ludovic-Napoleon vrea să se erijeze în paladin al 
independenţei italiene, n-are de ce să se războiască cu 
Austria. „Charite bien ordonnee commence chez soi-memeu * * .  
„Departamentul u Corsica este o insulă italiană, cu toate că 
este patria bonapartismului. Ludovic-Napoleon mai întîi să  
cedeze Corsica unchiului său Victor Emanuel, şi atunci, poate, 
îi vom îngădui să stea de vorbă cu noi. Dar atîta timp cit nu 
face acest lucru, ar fi mai bine să-şi strige mai puţin marele 
lui devotament faţă de interesele Italiei. 

In întreaga Europă nu există nici un stat mare care să nu 
fi cuprins în graniţele sale o parte din alte naţiuni. In Franţa 

* - germanilor. - Nota trad. 
** - corespondentul proverbului romînesc : „vezi paiul din ochiul 

altuia şi nu vezi bîma din ochiul tău. - Nota trad. 

21 - Marx-Engels, Opere, voi, 13 
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intră provincii flamande, germane şi italiene. Anglia, singura 
ţară care are graniţe cu adevărat naturale, le-a depăşit în 
toate direcţiile şi a făcut cuceriri în toate ţările ; în prezent 
are un conflict cu una dintre ţările care se află sub protecto
ratul ei - Insulele Ionice m, după ce a înăbuşit nu de mult o 
răscoală colosală în India us cu metode autentic austriece. 
Germania deţine provincii semislave, precum şi anexe slave, 
maghiare, valahe şi italiene. Şi asupra cîtor seminţii dom
neşte ţarul alb de la Petersburg I 

Nimeni nu va afirma că harta Europei este definitiv stabi
lită. Toate schimbările, în măsura în care sînt prevăzute pen
tru o durată lungă de timp, trebuie să pornească de la consi
derentul că naţiunilor mari şi viabile din Europa trebuie să 
li se acorde în măsură din ce în ce mai mare graniţele lor 
cu adevărat naturale, care să fie stabilite în funcţie de limbă 
şi de simpatii comune ; în acelaşi timp, rămăşiţele de popoare, 
care mai există pe alocuri şi care nu mai sînt capabile de o 
existenţă naţională independentă, trebuie să rămînă în cadrul 
naţiunilor mai mari şi ori se asimilează cu acestea, ori se 
menţin doar ca nişte monumente etnografice fără însemnătate 
politică 149• In această privinţă, considerentele de ordin militar 
nu pot avea decît o importanţă secundară. 

Dar, dacă harta Europei va fi revizuită, noi, germanii, avem 
dreptul să cerem ca acest lucru să se facă în mod temeinic 
şi imparţial şi să nu se ceară, aşa cum s-a întîmplat de regulă 
pînă acum, ca numai Germania să facă sacrificii, în timp ce 
toate celelalte naţiuni n-au avut decît de cîştigat de pe urma 
acestor revizuiri, fără să cedeze nimic. Putem renunţa la multe 
din teritoriile care sînt agăţate de graniţele ţării noastre şi din 
pricina cărora sîntem implicaţi în chestiuni în care ar fi mai 
bine să nu ne amestecăm în mod direct. Dar acest lucru este 
v alabil şi pentru toţi ceilalţi : ei trebuie să ne dea un exemplu 
d� dezinteresare, sau, dacă nu, să tacă din gură. Concluzia 
finală a întregii acestei analize este că noi, germanii, am face 
o afacere excelentă dacă am putea da Padul, Mincio, Adigele 
şi toate vechiturile italiene în schimbul unităţii Germaniei, 
care ne-ar pune la adăpost de o repetare a întîmplărilor de 
la Varşovia şi Bronzell şi este singurul lucru care ne-ar face 
puternici înăuntrul şi în afara ţării. Dacă vom izbuti să ob
ţinem această unitate, vom putea pune capăt apărării. Atunci 
n-am mai avea nevoie de nici un Mincio, atunci „geniul nos
tru" ar consta din nou în „a ataca" ; mai există şi alte cîteva 
locuri putrede unde acest lucru ar fi extrem de necesar. 
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Publicăm în altă parte a ziarului un articol apărut de cu
rînd în „Moniteuru care neagă în mod profetic orice intenţie 
din partea lui Ludovic-Napoleon, patronul şi inspiratorul aces
tui ziar, de a împinge Europa într-un război 151, articol care, 
după cit se pare, a făcut să crească cursul acţiunilor la burse 
şi pe jumătate a risipit temerile Lumii Vechi. Totuşi, dacă 
veţi citi cu atenţie acest articol, nu veţi găsi în el prea multe 
argumente care să justifice speranţele trezite. In afară de o 
sinură afirmaţie, potrivit căreia angajamentele împăratului 
fată de regele Sardiniei nu depăşesc cadrul unor promisiuni 
de apărare în cazul unei agresiuni din partea Austriei - pro
misiuni de care Victor Emanuel cu siuranţă că nu avea ne
voie, în nici un caz nu după ce trupele sale au fost trimise în 
sprijinul celor franceze şi  engleze la Sevastopol -, nu vedem 
în acest manifest nimic altceva decît o nouă batjocorire a opi
niei publice. In articol, oamenilor li se cere de fapt să uite, 
în interesul uzurpatorului francez, că nu ziarele, ci el a fost 
acela care a alarmat şi a tulburat Europa, ameninţînd în mod 
gratuit şi ostentativ Austria, prin intermediul ambasadorului 
ei ' în ziua de Anul nou, că presa lui, pamfletarii lui, vărul 
lui "", el însuşi, prin faptul că a adunat armament şi a cum
părat material de război, au răspîndit panica de război, pro
vocată de cuvintele pe care le-a rostit în mod premeditat. Nici 
chiar în acest articol nu există un singur rînd, o singură frază 
care să conţină măcar o aluzie la renunţarea lui la pretenţiile 
şi la intrigile pe care le unelteşte în Italia şi în principatele 
Moldova şi Valahia 152• Se poate că el s-a hotărît să cedeze în 
faţa opiniei publice a Europei (cu excepţia Italiei, dar nu şi 
u excepţia Franţei) ; dar se poate şi că el s-a hotărît să folo-

* - Hibner. - Nota red. 
„ - Boaparte, Napoleon Joseph-Charles-Paul. - Nota red. 
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sească un limbaj paşnic şi moderat pentru a camufla nişte spe
culaţii de bursă gigantice şi pentru a-i amăgi pe cei pe care 
intenţionează să-i atace, inspirîndu-le o încredere nefastă în 
securitatea lor. In tot acest nou manifest al său, de la primul 
pînă la ultimul rînd, nu există nici o aluzie la faptul că această 
schimbare, nu atît de atitudine, cît de ton, a fost determinată 
şi justificată de vreo diminuare a trufiei Austriei şi de vreo 
limpezire a orizontului diplomaţiei. Se pare că este imposibil 
ca un om gata să dea o lovitură necruţătoare să manifeste 
sentimente atît de paşnice ; dar nu trebuie să uităm că este 
vorba de acelaşi Ludovic-Napoleon care, chiar în ajunul zilei 
fatale, cînd a sugrumat în mod trădător Republica Franceză, 
s-a plîns unui republican de cinismul celor care-l cred capabil 
să pună la cale o asemenea ticăloşie. De aceea, considerăm 
acest manifest al lui Napoleon ca „o concluzie care nu con
chide nimic".  Nu este decît o grămăjoară albă care poate fi 
sau făină obişnuită, sau o pisică tăvălită prin făină, şi numai 
viitorul va arăta ce anume este în realitate. 

Din comentariile ziarului londonez „ Times" ,  o mai mare 
importanţă are acea parte în care se recomandă o atitudine 
rezervată faţă de manifest decît aceea în care manifestul este 
aprobat în mod făţiş. Ludovic-Napoleon nu va mai putea fi 
niciodată semizeul bursei şi al burgheziei. De acum înainte 
va domni numai prin forţa sabiei. 

Scris de K. Marx 
în jurul lui 8 martie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 593 din 25 martie 1 859 

Se tipăreşte după texlul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Un suspin se aude de la Tuileries 

Împăratul Napoleon trebuie să fie într-adevăr într-o situa
ţie foarte de plîns, din moment ce nu numai că a scris o scri
soare cît se poate de lacrimogenă, dar a şi adresat-o lui sir 
F. Head, care este departe de a fi cel mai vesel dintre oamenii 
de stat de mică importanţă. Sir F. Head a publicat această 
scrisoare în ziarul londonez „Times" 153, care este departe de 
a fi cel mai optimist dintre ziarele britanice, imprimînd prin 
aceasta întregii chestiuni o deosebită solemnitate, fără pre
cedent în vesela ţară a galilor, şi care, chiar şi aici, în ce
ţoasa Anglie, sună ca un marş funebru. „Dragul meu sir Fran
cis " ,  cu aceste cuvinte tandre se adresează împăratul barone
tului baloanelor de săpun 154, iar în încheiere găsim din nou 
formula : „Dragul meu sir Fruncis" .  Se pare că sir Francis a 
mai scris şi pînă acum în ziarul londonez „Times" unele scri
sori în care lua apărarea împăratului. Putem fi siguri că aceste 
scrisori erau foarte frumoase, aşa cum sînt deseori informa
ţiile trimise la ziare de corespondenţi voluntari, dar nu ne 
amintim să le fi citit sau măcar să ne fi căzut ochii asupra lor, 
şi sîntem încredinţaţi că nu au fost dezbătute în parlamentul 
imperial decît foarte puţin sau chiar de loc. Autorul acestei 
creaţii le-a trimis majestăţii-sale Napoleon, şi, aşa cum o.me
nii mari îşi arată adeseori recunoştin.a cînd primesc în dar 
curele pentru ascuţit brice sau roţi mari de brînză, tot aşa şi 
majestatea-sa Napoleon îi mulţumeşte cu un aer posomorît lui 
sir Francis Head pentru articolele sale. Împăratul este foarte 
bucuros să constate că în Anglia oamenii nu l-au uitat încă şi 
îşi aminteşte mişcat de zilele cînd negustorii acestei ţări i-au 
dat un credit de care nu s-a bucurat încă niciodată „vreun 
prinţ vagabond" 155, 

„Acum - spune el - văd limpede cite griji îţi aduce puterea, iar 
unul din lucrurile cele mai neplăcute este, după părerea mea, că nu 
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eşti înţeles şi eşti judecat greşit tocmai de către aceia pe care îi pre
ţuieşti cel mai mult şi cu care ai dori să trăieşti în bună înţelegere" .  

In afară de aceasta, el declară făţiş că libertatea este o 
minciună. 

„Regret profund - spune el - că libertatea, ca orice lucru bun, are 
limitele ei I De ce, în loc să răspîndeasci adevărul, ea face toate efortu
rile pentu a-l pune în umbră ? De ce, în loc să stimuleze şi să dezvolte 
sentimentele generoase, ea seamănă nei.credere şi ură ?" .  

Şi împăratul, a cărui persoană sacră a fost, aşadar, lezată 
de libertate, mulţumeşte dragului lui sir Francis pentru că 
n-a ezitat să-şi ridice glasul în mod cinstit, dezinteresat şi 
energic împotriva unor asemenea erori. 

N-avem nicidecum intenţia să intrăm în amănuntele poli
tice ale actualelor sale necazuri, dar nu înţelegem de ce ma
jestatea-sa Napoleon al Iii-lea speră că va fi mereu în bună 
dispoziţie şi va avea mereu parte de bucurii. Oare experienţa 
familiei al cărei membru presupus este a fost atît de fericită 
şi de luminoasă, incit, atunci cînd a luptat pentru a obţine 
tronul Franţei, cînd în invaziile sale în miniatură 158 şi-a riscat 
viaţa, libertatea şi banii pe care reuşise să-i împrumute, a 
putut presupune că aleargă după cununa de trandafiri a plă
cerilor sibarite, după o atitudine binevoitoare din partea oa
menilor, după plăceri personale, după binecuvîntarea lui John 
Bull şi după respectul Europei, pe care nu-l poate cîştiga de
cît extorcîndu-1 I Oare n-a auzit el niciodată de remarca „di
vinului William" 

„Un cap încoronat nu ştie tihna " " ? 

Oare nu s-a gîndit el că dintre toţi oamenii el era cel că
ruia destinul şi datoria i-au hărăzit să aibă migrene la Tuile
ries pentru binele întregii naţiuni ? De ce se aruncă la pieptul 
larg al stimatului sir F. Head şi se plînge că coroana la care 
a rîvnit atît de mult îi stringe fruntea ? Şi dacă socoate nece
sar să scrie la „Times" ,  de ce n-o face el singur, în loc să scrie 
pentru el un baronet scăpătat. Doar nu o dată a călcat el în 
picioare biata etichetă. Nu putea să facă şi acum acest lucru î 

Trucurile sentimentale, dacă putem folosi o expresie atî. de 
ireverenţioasă la adresa unor persoane atît de suspuse, care 
constituiau metoda favorită a unchiului, sînt, se pare, imitate 

* Shakespeare. „Henric al IV-le a• ,  partea a II-a, actul III, scena I. 
în Opere, voi. 4, E.S.P.L.A„ 1957. - Nota red. 
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cu mult succes de nepot. Intemeietorul dinastiei avea obiceiul 
să vorbească la nesfîrşit, vărsînd multe lacrimi şi făcînd 
aproape crize de sentimentalism, despre suferinţele sale, de
spre chinurile şi încercările la care a fost supus, despre pri
mejdiile pe care le-a întimpinat şi, în special, despre purtarea 
urîtă a „perfidului Albion" faţă de el. Dar credem că niciodată 
n-a reuşit să publice în ziarul londonez „Times" o scrisoare 
adresată unui englez. Napoleon I a reuşit să-i facă pe englezi 
să ridă din toată inima de el, pe francezi să-l plîngă în mod 
sincer, dar, în schimb, uneori a reuşit şi el să-i facă pe vecinii 
săi care rîdeau pe înfundate să le rămînă rîsul în gît. Dar, 
dacă Napoleon I şi-ar fi folosit timpul numai ca să scrie scri
sori diverşilor siri Francis Head din timpul său şi n-ar fi făcut 
niciodată ceva mai bun, probabil că ar fi fost eliberat de obli
gaţiile chinuitoare de la Tuileries mult mai devreme decît s-a 
intîmplat în realitate, cînd s-a îndreptat spre liniştitul refugiu 
de pe Sf. Elena. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 8 martie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 594 din 26 martie 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Perspective de război în Franţa 

Paris, 9 martie 1 859 

Pe vremea cind o stare de alarmă pusese stăpînire pe toate 
bursele din Europa, din pricină că războiul părea iminent, 
scriam că Bonaparte este încă departe de a fi luat o hotărîre 
definitivă în privinţa dezlănţuirii unui război ; dar că, indi
ferent care ar fi fost adevăratele sale intenţii, se pare că-i 
scapă din mină controlul asupra evenimentelor *. In momen
tul de faţă însă, cind cea mai mare parte a presei europene 
pare înclinată să creadă că va fi pace, eu sînt încredinţat ca 
va fi război, în afară de cazul cind un concurs fericit de îm
prejurări ar duce pe neaşteptate la răsturnarea uzurpatorului 
şi a dinastiei lui. Chiar cel mai superficial observator trebuie 
să recunoască că, în timp ce perspectivele de pace se limi
tează la sfera discuţiilor, perspectivele de război, dimpotrivă, 
se bazează pe fapte materiale. Atît în Franţa cit şi în Austria 
se fac pregătiri de război de o amploare fără precedent, şi, 
dacă ţinem seama de starea desperată a vistieriilor celor două 
imperii, chiar şi fără o argumentare prea amănunţită 
putem ajunge la concluzia că va fi război, şi încă într-un vii
tor nu prea îndepărtat. Imi permit să remarc că Austria este 
urmărită de o fatalitate nemiloasă, de care Petersburgul nu 
este străin, şi ori de cite ori finanţele ei sînt gata-gata să se 
refacă, este aruncată înapoi în prăpastia fără fund a dezas
trului financiar cu aceeaşi implacabilitate cu care o mină ne
văzută răsturna blocul de stîncă împins cu atîta trudă de Si
sif, ori de cite ori acest nefericit condamnat la un martiraj 
etern se apropia de culme. Astfel, după ani îndelungaţi de 
eforturi perseverente, în 1845 Austria reuşise să se apropie 
de situaţia în care cheltuielile sînt acoperite de venituri ; dar 
deodată a izbucnit revoluţia din Cracovia 157 ; aceasta i-a im-

* Vezi volumul de faţ., pag. 187-192. - Nota red. 
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pus cheltuieli suplimentare, a căror consecinţă a fost cata
strofa din 1848 158, Apoi în 1 858 ea a făcut cunoscut lumii că 
Banca din Viena îşi reia plăţile în numerar, cind, pe neaştep
tate, felicitarea de Anul nou 159 primită de la Paris i-a răstur
nat brusc toate planurile de economie şi a silit-o la asemenea 
cheltuieli, la o asemenea epuizare a resurselor, incit i-a făcut 
chiar şi pe cei mai cumpătaţi oameni de stat austrieci să con
sidere războiul ca ultima şansă de salvare. 

Dintre toate ziarele care se pot lăuda că însemnătatea lor 
nu este numai locală, „Tribune" este poate singurul care nu 
s-a lăsat contaminat de moda - nu spun de a ridica în slăvi 
caracterul lui Ludovic Bonaparte, căci asta ar fi prea de tot, 
- de a-i atribui geniu şi o voinţă excepţională. „Tribune" a 
analizat acţiunile politice, militare şi financiare ale împăra
tului şi a demonstrat, după părerea mea, în mod de netăgă
duit că succesele lui, oricit de uluitoare apar ele în ochii mul
ţimii, se explică printr-un concurs de împrejurări pe care nu 
el le-a creat şi în folosirea cărora nu a dovedit aptitudini su
perioare unui mediocru jucător de profesie, înzestrat cu un 
fler special în ceea ce priveşte toate compromisurile posibile, 
manevrele şi coups de main * neaşteptate, dar care rămîne în
totdeauna robul supus al întîmplării şi ascunde cu grijă sub 
o mască de fier o inimă de gutapercă. Acesta este şi punctul 
de vedere pe care în mod tacit l-au adoptat de la bun în
ceput toate marile puteri ale Europei faţă de grand saltim
banque **, cum îl numesc diplomaţii ruşi. Dindu-şi seama că e 
primejdios, pentru că s-a situat pe o poziţie primejdio.asă, au 
consimţit să-i permită să joace rolul de succesor al lui Na
poleon, cu condiţia precisă, recunoscută în mod tacit, să se 
mulţumească întotdeauna numai cu o aparenţă de influenţă şi 
să nu treacă niciodată graniţa ce desparte pe actor de eroul 
pe care-l reprezintă. Un timp jocul acesta a mers bine, numai 
că diplomaţii, ca de obicei, în calculele lor savante au negli
jat un factor important - poporul. Cînd a explodat bomba lui 
Orsini, eroul de la Satory s-a prefăcut că ia o atitudine de sfi
dare faţă de Anglia, iar guvernul britanic s-a arătat gata să-i 
permită această comportare ; dar protestul· vehement al po
porului a exercitat o presiune atît de puternică asupra parla
mentului, incit nu numai că Palmerston a fost răsturnat 160, 
dar, pentru a rămîne stăpîn la Downing-street 161, adoptarea 
unei politici antibonapartiste a devenit o condiţie vitală. Bo-

* - lovitură îndrăzneaţă. - Nota trad. 
� •  - marele saltimbanc. - Nota trad. 
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naparte a cedat, şi din acel moment politica sa externă con
stituie un şir neîntrerupt de greşeli grosolane, înjosiri şi 
eşecuri. E destul să invoc planul său de emigrare a negrilor 
liberi şi aventura din Portugalia 162• Atentatul lui Orsini a pro
vocat o recrudescenţă a despotismului în interiorul Franţei, 
iar criza comercială, care în urma unui tratament cu metode 
empirice de şarlatan s-a transformat dintr-o stare de febrici
tate acută într-o boală cronică, a lipsit tronul acestui parvenit 
de singura sa bază reală - prosperitatea materială. In rîndu
rile armatei au apărut indicii de nemulţumire ; se aud semnale 
care vădesc că în cadrul burgheziei a început răzvrătirea ; 
ameninţările cu răzbunarea din partea compatrioţilor lui Or
sini au răpit somnul uzurpatorului. Atunci, dintr-o dată, a în
cercat să-şi creeze o nouă poziţie, repetînd, mutatis mudan
dis *, apostrofa brutală a lui Napoleon la adresa ambasado
rului englez după pacea de la Luneville 163 şi, în numele Ita
liei, a aruncat Austriei mănuşa. Nu din voinţa lui, ci fiind si
lit de împrejurări, a făcut acest om, întruchipare vie a pru
denţei, acest feldmareşal al expedientelor, acest erou al 
loviturilor nocturne, un pas de o îndrăzneală atît de desperată. 

Fără îndoială că aceia care l-au împins la acest pas nu-i 
erau prieteni sinceri. Palmerston, care la Compiegne îl asigura 
linguşitor de simpatia liberalilor englezi, la deschiderea parla
mentului 164 a luat cuvîntul împotriva lui în mod demonstrativ. 
Rusia, care îl încurajase prin note confidenţiale şi prin arti
cole de ziar, acum se pare că a început pourparlers **-uri di
plomatice cu vecina ei Austria. Dar zarurile au fost aruncate, 
chemarea la război a sunat ; iar Europa a fost, ca să spunem 
aşa, silită să reconsidere trecutul, prezentul şi viitorul aces
tui trişor norocos ce pînă la urmă a ajuns la campania din 
Italia, cu care unchiul său şi-a început cariera. In zilele lui 
decembrie, el a restaurat napoleonismul în Franţa, dar prin 
campania din Italia, după cum se vede, a hotărît să-l restau
reze în toată Europa. In intenţia lui nu era un război cu Italia, 
ci o îngenunchere a Austriei fără război. El intenţiona să 
smulgă victoriile, pe care unchiul al cărui nume îl poartă le-a 
cucerit prin gurile tunurilor, cu ajutorul fricii de revoluţie. 
Este cît se poate de evident că ar prefera să nu lupte, ci nu
mai să obţină un succes d'estime***. In caz contrar ar i în
ceput prin a duce tratative diplomatice şi ar fi sfîrşit prin a 

* - în condiţiile respective. - Nota trad. 
** - tratative. - Nota trad. 

*** - succes datorită numai reputaţiei. - Nota trad. 
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declara război, iar nu invers. El s-ar fi pregătit de război îna
inte de a vorbi despre el. Intr-un cuvînt, n-ar fi pus căruţa 
înaintea cailor. 

Dar s-a înşelat amarnic în ceea ce priveşte puterea cu 
care a intrat în conflict. Anglia, Rusia şi Statele Unite pot 
merge foarte departe pe linia unor aparente concesii, fără a 
pierde nici o iotă din adevărata lor influenţă ; dar Austria 
- mai ales cînd este vorba de Italia - nu se poate abate din 
cale fără a pune în primejdie însăşi existenţa imperiului ei. 
De aceea, Bonaparte a primit din partea Austriei un singur 
răspuns : pregătirile de război, ceea ce l-a silit să facă şi el 
acelaşi lucru. Cu totul independent de voinţa lui şi contrar 
aşteptărilor lui, falsul conflict a căpătat treptat proporţiile şi 
caracterul unei ciocniri pe viaţă şi pe moarte. Mai mult, totul 
ieşea altfel decît ar fi vrut el. In Franţa a întimpinat o rezis
tenţă pasivă, dar hotărîtă, iar dorinţa acută a prietenilor săi 
cei mai interesaţi de a-l reţine de la săvîrşirea unor acte ne
cugetate este o dovadă neîndoielnică că ei• nu au încredere 
în talentele lui napoleoniene. In Anglia, partidul liberal i-a 
întors spatele şi a luat în derîdere pretenţiile lui de a consi
dera libertatea ca un articol de export al Franţei. Iar în Ger
mania, manifestările unanime de desconsiderare i-au dovedit 
că, orice şi-a închipuit ţărănimea mărginită din Franţa în 
1 848, de partea cealaltă a Rinului domneşte convingerea 
fermă că el nu este decît un fals Napoleon şi că stima pe 
care i-o arată conducătorii Germaniei este doar o stimă con
venţională ; într-un cuvînt, că el este un Napoleon „by cour
tesy" ,  aşa cum fiii mai mici ai ducilor englezi sînt „Lords by 
courtesy" 15• 

Dar putem oare crede serios că dificultăţile care în ianua
rie 1859 l-au dus pe acest om la complicaţii cu Austria vor 
putea fi biruite printr-o reculade * ridicolă şi ruşinoasă sau că 
însuşi eroul de la Satory socoate că şi-a îmbunătăţit situaţia 
lui desperată prin cea mai mare şi mai categorică înfrîngere 
pe care a suferit-o vreodată 1 El ştie că ofiţerii francezi nici 
măcar de formă nu încearcă să-şi ascundă indignarea provo
cată de minciunile lui ridicole publicate în „Moniteur" cu pri
vire la actualele pregătiri de război ; el ştie că dughengiul 
din Paris a şi început să facă o paralelă între retragerea lui 
Ludovic-Filip în faţa coaliţiei europene din 1840 16 şi grande 
retirade ** a lui Ludovic Bonaparte din 1859 ; el ştie că bur-

* - retragere. - Nota trad. 
•• - retragere grandioasă. - Nota trad. 
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ghezia este cuprinsă de o furie vădită, deşi caută să şi-o as
cundă, la gîndul că trebuie să se supună unui aventurier care, 
pe deasupra, s-a dovedit a fi un l t ; ,  cu în Germania este dis
preţuit în mod făţiş şi că încă ciţiva paşi în aceeaşi direcţie 
îl va face de rîsul lumii întregi. „N'est pas monstre qui 
veut" *, spune Victor Hugo ; dar aventurierul olandez nu se 
poate mulţumi numai cu reputaţia de Quasimodo, el are ne
voie de reputaţia unui Quasimodo care inspiră groază. Şan
sele pe care contează în momentul de faţă pentru a începe 
războiul în mod serios - şi el ştie că trebuie să-l înceapă -
sînt : Austria nu va face nici cea mai neînsemnată concesie 
atîta timp cit vor dura tratativele diplomatice, oferindu-i ast
fel un pretext plauzibil pentru a recurge la arme ; în răspun
sul la nota Austriei din 22 februarie 167, Prusia s-a arătat re
zervată ; iar antagonismul dintre aceste două puteri germane 
ar putea fi adîncit. După căderea guvernului Derby, politica 
externă a Angliei va ajunge în mîinile lordului Palmerston. 
Rusia îşi va lua revanşa de la Austria fără să rişte un singur 
soldat şi o singură rublă şi, ceea ce este principalul, va crea 
complicaţii în Europa, care-i vor permite să tragă toate fo
loasele de pe urma reţelei de intrigi urzite împotriva !naltei 
Porţi în Principatele dunărene, în Serbia şi în Muntenegru. In 
sfîrşit, în Italia se va aprinde vîlvătaia, în timp ce fumul di
plomatic va învălui conferinţa de la Paris, iar popoarele Eu
ropei vor acorda Italiei răsculate ceea ce au refuzat apără
torului ei impostor. Acestea sînt şansele care, după cum speră 
Ludovic Bonaparte, vor face din nou corabia sa norocoasă să 
pornească în larg. Prin ce chinuri ale groazei trebuie să treacă 
el acum se poate deduce din faptul că la şedinţa, care s-a ţinut 
de curînd, a consiliului de miniştri a avut o criză gravă de 
vomitări. Teama de răzbunarea italienilor nu ocupă nicide
cum ultimul loc printre factorii care-l împing să înceapă răz
boiul. De faptul că judecătorii Vehmei 168 italiene îl pîndesc 
s-a convins o dată în plus în urmă cu cinci săptămîni. In gră
dina de la Tuileries a fost prins un om ; a fost percheziţionat 
şi asupra lui s-au găsit un revolver şi două sau trei grenade 
de mină cu fitil de felul celor găsite la Orsini. Fireşte, a fost 
arestat şi dus la închisoare. Avea nume italian şi vorbea cu 
accent italienesc ; a declarat că poate da poliţiei foarte multe 
date, fiind în legătură cu o societate secretă. Dar timp de două 
sau trei zile în şir nu a suflat nici un cuvînt, apoi a cerut un 
tovarăş de celulă, spunînd că nu poate şi nu vrea să spună ni-

* „Nu oricine vrea poate fi un monstru". - Nota trad. 
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mic atîta timp cit este ţinut în arest celular. I s-a dat ca tova
răş de celulă un slujbaş al închisorii, un fel de arhivar sau 
bibliotecar. Atunci italianul a dezvăluit sau s-a prefăcut că 
dezvăluie numeroase secrete. După ce au trecut însă citeva 
zile, anchetatorii au revenit şi i-au spus că, în urma cercetă
rilor făcute, a reieşit că nici una din declaraţiile sale nu este 
întemeiată şi că trebuie să se hotărască să vorbească sincer. 
Italianul a promis că a doua zi va vorbi. Peste noapte a fost 
lăsat în pace. In jurul orei 4 dimineaţa, el s-a sculat, a luat 
briciul tovarăşului său de cameră şi şi-a tăiat beregata. Me
dicul care a fost chemat a declarat că rana a fost făcută cu 
atîta putere, incit moartea trebuie să fi fost fulgerătoare. 

Scris de K. Marx 
la 1 1  martie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 598 din 31 martie 1859 

Se tipăreşte după textul 
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Karl Marx 

Perspective de război în Prusia 

Berlin, 15 martie 1859 

La noi, războiul este considerat inevitabil, dar rolul pe 
care trebuie să-l joace Prusia în conflictul iminent dintre 
Franţa şi Austria constituie obiectul unor dispute generale, 
şi pînă în prezent nici guvernul, nici opinia publică nu par 
să fi ajuns la o concluzie precisă. Dar un fapt desigur că v-a 
izbit şi pe dv., şi anume : singura petiţie cu caracter belicos 
trimisă la Berlin nu a venit din Prusia propriu-zisă, ci din 
Koln, capitala Prusiei renane. Nu trebuie însă să acordăm 
prea mare importanţă acestor petiţii, căci ele sînt în mod evi
dent opera partidului catolic, care în Germania, ca şi în 
Franţa şi în Belgia, se solidarizează, cum e şi firesc, cu Aus
tria. Intr-o singură privinţă se poate spune că în întreaga 
Germanie domneşte o unanimitate excepţională. Nici un glas 
nu se ridică în favoarea lui Ludovic-Napoleon, nimeni nu 
manifestă nici cea mai mică simpatie pentru „eliberator", 
dimpotrivă, asupra lui se revarsă în fiecare zi un adevărat 
torent de ură şi de dispreţ. Partidul catolic îl consideră un 
răzvrătit împotriva papei şi, bineîn�eles, blestemă sabia pro
fanatoare pe cale de a fi îndreptată împotriva unei puteri 
care, prin concordatul încheiat cu Roma, a subordonat din 
nou Sfîntului Scaun o mare parte din Europa 169• Partidul feu
dal, deşi lasă să se creadă că îl urăşte pe uzurpatorul francez, 
în realitate urăşte poporul francez şi se mîngîie cu speranţa 
că un război zdravăn împotriva acestui întreg popor ar putea 
mătura toate inovaţiile de temut importate din patria lui Vol
taire şi Jean Jacques Rousseau. Burghezia comercială şi in
dustrială, care altă dată îl ridica în slavă pe Ludovic Bona
parte ca pe un mare „salvator al ordinii, proprietăţii, religiei 
şi familiei" ,  acum nu mai conteneşte cu acuzaţiile împotriva 
acestui nesocotit care tulbură pacea şi, în loc să se mulţu
mească să  înăbuşe forţele turbulente din Franţa şi să reprime 
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pe cutezătorii din rîndurile socialiştilor, dîndu-le o ocupaţie 
folositoare la Lambessa şi Cayenne 170, şi-a băgat în cap ideea 
nebunească de a coborî cursul titlurilor, de a stingheri mersul 
în ritm egal al afacerilor şi de a stîrni din nou pasiunile revo
luţionare. Marea masă a poporului este extrem de mulţumită 
că, după ce a fost constrînsă ani de zile la tăcere, îi este, cel 
puţin, permis să dea frîu liber urii sale împotriva omului pe 
care îl consideră ca fiind principala cauză a eşecului mişcării 
revoluţionare din 1848-1849. Mînia stîrnită de amintirea răz
boaielor napoleoniene şi bănuiala ascunsă că războiul împo
triva Austriei va însemna o lovitură deghizată împotriva 
Germaniei sînt pe deplin suficiente pentru a da filipicelor îm
potriva lui Bonaparte, provocate de cele mai diferite motive, 
o aparenţă de sentiment al întregii naţiuni. Minciunile stu
pide apărute în „Moniteur", pamfletele frivole, opera condot
tierilor literari ai împăratului, precum şi semnele evidente de 
şovăială, de dezorientare şi chiar de teamă manifestate de 
vulpea care e silită să joace rolul de leu, toate acestea au fă
cut să se umple paharul, şi ura generală s-a transformat în 
dispreţ general. 

Dar ar fi cea mai mare greşeală să se tragă concluzia că 
Germania unită se va situa de partea Austriei pentru că în
treaga Germanie este împotriva lui Bonaparte. In primul rînd, 
socot că nu mai e nevoie să vă amintesc de vechiul şi inevi
tabilul antagonism dintre guvernul austriac şi cel prusian, 
antagonism pe care nu cred că amintirea conferinţelor de la 
Varşovia, bătălia nesîngeroasă de la Bronzell, plimbarea ar
mată făcută de Austria la Hamburg şi Schleswig-Holstein sau 
chiar războiul ruso-turc sînt de natură să-l atenueze 171• Ştiţi, 
desigur, cît de rezervate au fost ultimele manifeste ale gu
vernului prusian. Ca putere europeană, se spune în acestea, 
Prusia nu vede ce motiv ar avea să se pronunţe în favoarea 
unei părţi sau a alteia, iar ca putere germană îşi rezervă drep
tul să cerceteze în ce măsură pretenţiile Austriei în Italia co
respund adevăratelor interese germane. Prusia a mers şi mai 
departe. Ea a declarat că tratatele separate încheiate de Aus
tria cu Parma, Modena, Toscana şi Neapole şi, în consecinţă, 
problema pusă în discuţie a anulării acestor tratate trebuie 
examinate din punctul de vedere al întregii Europe, nefiind 
nicidecum o problemă care priveşte numai confederaţia ger
mană. Prusia s-a ridicat făţiş împotriva Austriei în problema 
Principatelor dunărene. Ea şi-a rechemat împuternicitul * din 

*- Bismarck. - Nota red. 
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Bundestagul german de la Frankfurt, care era, se pare, un 
apărător prea zelos al intereselor Austriei 172• In sfîrşit, pentru 
a nu fi bănuită de lipsă de patriotism, ea a urmat exemplul 
statelor mici germane şi a interzis exportul de cai ; dar pen
tru a estompa caracterul antifrancez al acestei interdicţii, a 
extins-o asupra întregii Uniuni vamale 173, aşa că ea este în
dreptată împotriva Austriei în aceeaşi măsură ca şi împotriva 
Franţei. Prusia a rămas aceeaşi putere care a încheiat trata
tul separat de la Basel 174, iar în 1805 l-a trimis pe Haugwitz 
în tabăra lui Napoleon cu două mesaje : unul urma să fie pre
zentat împăratului în eventualitatea că ar fi pieraut bătălia 
de la Austerlitz, iar altul pentru cealaltă eventualitate conţi
nea felicitări servile pentru invadatorul străin. Independent 
de tradiţionala politică de familie, promovată în mod consec
vent de dinastia Hohenzollern, Prusia mai este intimidată de 
Rusia, care, după cum este informată, întreţine în ascuns bune 
relaţii cu Bonaparte şi l-a împins chiar la funesta declaraţie 
de Anul nou. Cînd vezi că un ziar cum este „Neue Preussische 
Zeitung" 175 ia apărarea regelui Piemontului împotriva lui 
Franţ Iosif, nu trebuie să fii prea perspicace pentru a-ţi da 
seama din ce parte bate vîntul. Ca să nu rămînă nici o urmă 
de îndoială, d-l von Manteuffel a publicat un pamflet anonim 
care preconizează o alianţă ruso-franceză împotriva alianţei 
austro-engleze 176, 

Dar adevărata esenţă a problemei constă nu atît în inten
ţiile guvernului, cît în simpatiile poporului. Trebuie să spun 
că, cu excepţia partidului catolic, a partidului feudal şi a cî
torva rămăşiţe din rîndurile stupizilor teutoni scandalagii din 
1813-1815, întreg poporul german şi, în special populaţia din 
Germania de nord, îşi dă seama că Germania se află în faţa 
unei grave dileme. Dacă ia în mod hotărît partea Italiei împo
triva Austriei, poporul german nu poate să nu ia în acelaşi 
timp partea Austriei împotriva lui Bonaparte. Desigur că, 
dacă ne-am lua după ce spune „Allgemeine Zeitung" din 
Augsburg, am ajunge la convingerea că Austria este idolul 
oricărei inimi germane. Imi permit să vă expun în cîteva cu
vinte teoria lansată de acest ziar. Toate rasele din Europa, cu 
excepţia celei germane, se află într-o stare de descompunere. 
Franţa decade ; Italia trebuie să se simtă deosebit de fericită 
că a fost transformată într-o cazarmă germană ; popoarele 
slave nu au calităţile morale necesare pentru a se guverna 
singure ; Anglia este pervertită de comerţ. Aşadar, trainică 
rămîne numai Germania, iar Austria este reprezentanta Ger-



Perspective de război în Prusia 311 

maniei în Europa. Cu o mină ea ţine Italia, iar cu cealaltă pe 
slavi şi pe maghiari sub influenţa înnobilatoare a Sittlichkeit  * 
(acest cuvînt este imposibil de tradus) germane. Intrucît îşi 
apără patria de invazia rusă, prin dominaţia ei asupra Gali
ţiei, Ungariei, coastei Dalmaţiei, Moraviei şi prin proiectata 
ocupare a Principatelor dunărene, Austria apără în acelaşi 
timp Germania, această inimă a civilizaţiei omeneşti, de in
fluenţa dăunătoare a descompunerii morale, a frivolităţii şi 
a ambiţiei franceze, ţinînd Italia sub dominaţia sa. Cred că 
nu mai e nevoie să spun că, în afara graniţelor Austriei, ni
meni nu a recunoscut vreodată această teorie, cu excepţia 
doar a cîtorva Krautjunkeri ** bavarezi, a căror pretenţie de 
a fi reprezentanţii civilizaţiei germane este la fel de înteme
iată ca şi pretenţia vechilor beoţieni 177 de a fi reprezentanţii 
geniului elin. Dar în această privinţă a existat, şi de altfel şi 
în momentul de faţă există, un alt punct de vedere, mai pro
zaic, a cărui sursă o constituie aceleaşi cercuri. Se afirmă că 
Rinul trebuie apărat pe fluviul Pad şi că poziţiile Austriei pe 
Pad, Adige şi Mincio formează graniţa militară naturală a 
Germaniei împotriva unei invazii franceze. Această doctrină, 
expusă în 1 848 în Adunarea naţională de la Frankfurt de ge
neralul Radowitz, a ieşit biruitoare şi a determinat Adunarea 
să treacă de partea Austriei împotriva Italiei ; dar în privinţa 
acestui parlament, aşa-numit revoluţionar, care nu s-a dat 
înapoi să învestească un arhiduce austriac cu puterea exe
cutivă 178, sentinţa a fost de mult pronunţată. Germanii încep 
să-şi dea seama că au fost induşi în eroare de un quid pro 
quo, că poziţiile militare de care Austria are nevoie pentru 
apărarea sa nu sînt de loc necesare pentru apărarea Germa
niei şi că francezii au acelaşi drept, dacă nu chiar mai mult 
drept, să considere Rinul graniţa lor militară naturală, aşa 
cum consideră germanii Padul, Adigele şi Mincio. 

Scris de K. Marx 
la 15 martie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 598 din 31 martie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* Sens aproximativ : virtute, moralitate etc. - Nota trad. 
' - nobili de la ţară. - Nota lrad. 
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O paralelă istorică 

Cînd Ludovic-Napoleon, în străduinţa lui de a-l întrece 
pe mai puţin norocosul doge veneţian Marino Faliero, s-a că
ţărat la tron prin sperjur şi trădare, printr-un complot noc
turn şi arestarea din pat a membrilor Adunării care nu se lă
sau cumpăraţi, sprijinindu-se pe desfăşurarea unor uriaşe 
forţe militare pe străzile Parisului, prinţii domnitori şi aristo
craţii Europei, marii latifundiari, industriaşii, rentierii şi spe
culanţii de bursă, pe toţi aceştia aproape fără excepţie, suc
cesul lui i-a făcut să jubileze de parcă ar fi fost propriul lor 
succes. „Pentru crime o să răspundă el - spuneau ei într-un 
glas, chicotind mulţumiţi -, dar roadele acestor crime le vom 
culege noi . Ludovic-Napoleon domneşte la Tuileries, iar noi 
domnim mai în siguranţă şi mai despotic pe domeniile noas
tre, în fabricile noastre, la bursă şi în birourile noastre. Jos cu 
socialismul I Vive l'Empereur I "  * 

Norocosul uzurpator a folosit toată iscusinţa sa ca, după 
militari, să-i atragă sub steagul său pe bogătaşi şi pe cei pu
ternici, pe cei economi şi pe speculanţi. „Imperiul înseamnă 
pace" ,  exclama el, şi milionarii aproape că-l idolatrizau. „Fiul 
nostru cel mai iubit întru Iisus Hristos" ,  îi spunea cu dragoste 
papa ; iar preoţimea romano-catolică îl saluta (pro tempore **) 
exprimîndu-şi în fel şi chip încrederea şi devotamentul. Cursul 
titlurilor s-a urcat ; au apărut şi au înflorit băncile Credit mo
bilier ; dintr-o trăsătură de condei s-au cîştigat milioane la 
noile căi ferate, în noul comerţ cu sclavi, în noile şi cele mai 
felurite speculaţii. Intorcînd spatele trecutului, aristocraţia 
britanică l-a salutat cu entuziasm pe noul Bonaparte, plecîn
du-se în faţa lui ; el a făcut o vizită cu familia reginei Victo
ria m, în City s-a organizat o festivitate în cinstea lui ; bursa 

* - trăiască împăratul I - Nota trad. 
•• - deocamdată, temporar. - Nota trad. 
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engleză şi cea franceză au ciocnit paharele ; apostolii specu
laţiilor de bursă se felicitau şi îşi strîngeau mina, fiind con
vinşi că, în sfîrşit, viţelul de aur a devenit un zeu adevărat 
şi că Aaron al lui este noul autocrat francez. 

Au trecut şapte ani, şi totul s-a schimbat. Napoleon al 
III-lea a rostit un cuvînt care niciodată nu va putea fi luat 
înapoi sau uitat. Indiferent dacă se aruncă singur în calea des
tinului său cu aceeaşi nesăbuinţă pe care a dovedit-o prede
cesorul său în Spania şi Rusia sau dacă murmurul general de 
indignare al prinţilor şi al burgheziei l-au silit să se supună 
pentru un timp voinţei lor, vraja a fost spulberată pentru tot
deauna. Ei toţi ştiau de mult că este un ticălos, dar îşi închi
puiau că este un ticălos îndatoritor, maleabil, docil şi capabil 
de recunoştinţă ; acum văd ei ce greşeală au făcut şi se că
iesc. El tot timpul s-a folosit de ei în propriu-i interes, iar ei 
îşi închipuiau că sînt aceia care îl folosesc. El îi iubeşte 
exact aşa cum îşi iubeşte prînzul sau vinul. Pînă acum ei l-au 
servit într-un anumit fel ; acum ei trebuie să-l servească în 
alt fel, sau de nu să fie gata să-i înfrunte răzbunarea. Dacă şi 
de acum încolo „imperiul înseamnă pace" ,  este vorba de o 
pace pe Mincio sau pe Dunăre, o pace cu vulturii săi impe
riali fluturînd triumfători deasupra Padului şi Adigelui, dacă 
nu chiar pe Rin şi pe Elba, o pace cu coroana de fier pe creş
tet 180, cu Italia în calitate de satrapie franceză şi cu Marea 
Britanie, Prusia, Austria în calitate de simpli sateliţi care se 
rotesc în jurul Franţei şi sînt luminaţi de acest astru central, 
acest nou imperiu al lui Carol cel Mare. 

Scrîşnete de dinţi se aud, desigur, în palatele regale, dar 
şi în casele bancherilor şi magnaţilor comerţului. Căci 1859 
a început sub auspicii care promiteau o reîntoarcere a vre
murilor de aur din 1836 şi 1856 181• Din pricina stagnării pre
lungite a producţiei industriale, stocurile de metale, mărfuri 
şi ţesături au fos t  epuizate. Numeroasele falimente au dus la 
o purificare vizibilă a atmosferei în comerţ. Vapoarele erau 
din nou la preţ ; din nou au început să se construiască depo
zite şi să fie umplute cu mărfuri. La burse domnea însufleţire, 
iar milionarii s-au înveselit ; într-un cuvînt, comerţul n-a avut 
niciodată o perspectivă mai luminoasă, un cer mai senin, mai 
promiţător. 

A fost de ajuns un singur cuvînt, pentru ca toate acestea 
să se schimbe ; şi acest cuvînt a fost rostit de eroul lui coup 
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d'etat *, alesul lui decembrie, salvatorul societăţii. El a fost 
adresat d-lui Hibner, trimisul Austriei, fără motiv suficient, 
cu sînge rece, cu evidentă premeditare, şi arată limpede in
tenţia dinainte precizată de a provoca o ceartă cu Franţ Iosif 
sau de a-l înjosi, intimidîndu-1, ceea ce acestuia i-ar fi fatal 
în mai mare măsură decît trei bătălii pierdute. Deşi este evi
dent că acest cuvînt a fost rostit cu scopul de a produce un 
efect imediat asupra bursei în interesul speculanţilor de bursă. 
el trădează şi intenţia de a schimba harta Europei. Austria 
trebuie să renunţe la statele italiene, nominal independente, 
pe care în fapt ea le ocupă în prezent în virtutea tratatelor 
încheiate cu consimţămîntul conducătorilor lor, căci altfel 
Franţa şi Sardinia vor ocupa Milano şi vor ameninţa Mantua 
cu o armată cum n-a comandat niciodată în Italia generalul 
Bonaparte. Papa trebuie să înlăture abuzurile săvîrşite de re
gimul clerical în Statul Papal, abuzuri care, în treacăt fie zis, 
au fost sprijinite un timp îndelungat de armata franceză, sau 
să-i urmeze pe despoţii mărunţi din Toscana, Parma, Modena 
etc. In fuga lor grăbită spre Viena, unde speră să fie în sigu
ranţă 182, Rotschilzii suspină după oei 1 1  OOO OOO de dolari 
pe care i-au pierdut în urma devalorizării titlurilor, provo
cată de faptul că Bonaparte l-a ameninţat pe Hibner, şi refuză 
categoric orice consolare. Fabricanţii şi comercianţii îşi dau 
seama cu amărăciune că secerişul anului 1859 pe care îl aş
teptau va trebui, se pare, să cedeze locul unui „seceri? al 
morţii" . Pretutindeni teama, nemulţumirea şi indignarea 
zdruncină sprijinul pe care în umă numai cu cîteva luni se 
baza tronul eroului lui decembrie. 

Un idol răsturnat şi fărîmat nu mai poate fi ridicat nici
odată pe piedestalul său. Ludovic-Napoleon poate da înapoi 
cu groază în faţa furtunii dezlănţuite de el însuşi şi poate 
primi din nou binecuvîntarea papei şi amabilitatea reginei 
Angliei ; dar nici una, nici alta nu va fi decît în vorbă. Şi 
papa şi regina îl cunosc acum - aşa cum popoarele îl cunoş
teau de mult - ca pe un jucător nesocotit, un aventurier gata 
de orice, care ar juca bucuros cu zaruri din oase regeşti, ca 
şi din oricare altele, dacă în acest joc ar avea şanse de cîştig. 
Ei socot că lui, care, ca şi Macbeth, şi-a croit drum spre co
roană prin vărsare de sînge, îi este mai uşor să meargă îna
inte decît să revină la pace şi linişte. Din momentul cînd a 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 



O parlelă istorică 316 

luat o atitudine demonstrativă împotriva Austriei, Ludovic
Napoleon a fost şi este izolat printre suverani. Tînărul împă
rat al Rusiei ", avînd în vedere propriile lui interese, ar pu
tea să pară că-i este prieten, dar asta nu este decît o apa
renţă. Napoleon I în 1813  era prototipul lui Napoleon al 
11Hea în 1 859. Şi acesta din urmă, probabil, se va arunca în 
calea destinului său, aşa cum a făcut-o şi primul. 

Scris de K. Marx 
în jurul lui 1B martie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 598 din 31  martie 1859 

* - Alexandru al II-lea. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Apropiatul congres pentru menţinerea păcii 

Graba cu care Ludovic-Napoleon a acceptat propunerea 
de a se convoca un congres la care să se discute problema 
Italiei a fost mai curînd un semn rău decît unul favorabil 
pentru pacea Europei. Dacă un monarh, care prin toate ac
ţiunile sale din ultimele şase luni n-a făcut în mod cert decît 
să apropie izbucnirea unui război, îşi schimbă brusc poziţia şi 
se agaţă de o propunere care, văzută din afară, pare să urmă
rească menţinerea păcii, concluzia inevitabilă este că în cu
lise se petrec lucruri care, dacă ar fi cunoscu.te, ar înlătura 
aparenta inconsecvenţă a acţiunilor lui. Aşa şi stau lucrurile 
cu congresul european. Ceea ce la prima vedere părea o în
cercare de a menţine pacea, acum se dovedeşte a fi un nou 
pretext pentru a cîştiga timp, pentru a termina pregătirile de 
război. Propunerea de a se ţine un congres a fost făcută abia 
de curînd, şi în timp ce nu s-a hotărît nimic în legătură cu 
locul unde urmează să se ţină şi nici cu condiţiile în care ur
mează să se desfăşoare, în timp ce deschiderea lui, dacă în . 
general va avea vreodată loc, a fost amînată cel mai devreme 
pentru sfîrşitul lui aprilie, armata franceză a primit ordin să 
treacă la formarea unui al 4-lea batalion pe lingă fiecare re
giment, iar 6 divizii franceze trebuie să fie gata de luptă. Asu
pra acestor fapte merită să insistăm. 

Infanteria franceză, în afară de vînători, de zuavi, de le-· 
giunea străină, de trupele indigene de algerieni şi de alte ni
tăţi speciale, este alcătuită din 8 regimente de gardă şi 1 00 de 
regimente de linie. In timp de pace, aceste 100 de regimente 
de linie sînt formate din trei batalioane fiecare, două comba
tante şi unul de rezevă şi instrucţie ; regimentul are astfel 
între 1 500 şi 1 800 de oameni sub arme. Dar, pe lingă aceştia, 
mai cuprinde un număr egal sau chiar mai mare de rezervişti, 
care, atunci cînd regimentul este pus pe picior de război, sînl 
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chemaţi imediat la unităţile lor. In acest caz, numărul total de 
.oameni cuprinşi în cele trei batalioane este de 3 600 pînă la 
4 OOO. întrucît în batalionul de rezervă-instrucţie sînt cuprinşi 
.500 pînă la 600 de oameni, cele două batalioane combatante 
trebuie să aibă de la 1 500 la 1 700 de oameni fiecare ; un ase
menea efectiv face ca batalionul să fie cu totul de nemane
vrat. Pentru ca toţi aceşti soldaţi instruiţi să poată fi folosiţi 
în mod eficient în acţiuni militare, este necesar să se formeze 
imediat în fiecare regiment cîte un nou batalion combatant, 
care va face ca efectivul batalionului ca unitate tactică să fie 
redus la aproximativ 1 OOO de oameni, ceea ce şi este în pre
zent cifra medie adoptată în majoritatea armatelor europene. 
De aceea, formarea celui de-al 4-lea batalion reprezintă o mă
sură preliminară necesară pentru a pune armata franceză pe 
picior de război ; numai aşa armata va avea organizarea ne
cesară pentru a cuprinde numărul disponibil de oameni in
struiţi. Această împrejurare face ca formarea noilor bata
lioane despre care am vorbit mai sus să prezinte o importanţă 
deosebită ; existenţa lor denotă pregătirea de război. Modul 
de  creare a acestor batalioane - în fiecare regiment un al 
4-lea batalion - !ste foarte simplu : companiile a 5-a şi a i-a 
din cele trei batalioane existente (fiecare fiind format din 6 
companii) se unesc, formînd un al 4-lea batalion, iar din cele 
patru companii rămase se recrutează ofiţerii şi soldaţii nece
sari pentru a forma în fiecare batalion alte două companii. 
Noul batalion se transformă într-un batalion de rezervă-in
strucţie, în timp ce cel de-al 3-lea batalion se transformă în
tr-unul combatant. Impreună cu garda, cu vînătorii şi cu alte 
unităţi speciale, numărul batalioanelor din armata franceză va 
fi în acest caz de aproximativ 480, un număr suficient pentru 
a cuprinde circa 500 OOO de oameni ; şi dacă acest număr se 
va dovedi a fi insuficient, cel de-al 4-lea batalion din fiecare 
regiment poate fi transformat într-unul combatant, iar un al 
5-lea batalion care s-ar forma din nou în fiecare regiment ar 
deveni de rezervă-instrucţie. Un asemenea proces a avut efec
tiv loc la sfîrşitul războiului Crimeii, cînd armata număra 
545 de batalioane. 

Faptul că măsura luată de guvernul francez nu are într-a
devăr nici o altă semnificaţie decît aceea că se fac pregătiri 
directe de război este dovedit de o altă măsură, care i-a ur
mat imediat acesteia. Şase divizii au primit ordin să treacă pe 
picior de război, adică să-şi cheme pe soldaţi lor din conce
diu. O divizie franceză de infanterie este formată din patru 
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regimente de linie sau din două brigăzi de linie şi un bata
lion de vînători pedeştri, sau 13 batalioane în total, ceea ce 
reprezintă aproximativ 14 OOO de oameni. Deşi nu se spune 
care sînt cele şase divizii, nu este greu de ghicit la ce divizii 
se referă ordinul. In primul rînd, sînt cele patru divizii care 
în prezent se şi află pe Rhâne, printre ele fiind şi divizia ge
neralului Renault, care s-a întors nu demult din Algeria ; apoi 
divizia Bourbaki, care acum a primit ordin de îmbarcare pen
tru a pleca în Algeria ; şi, în sfîrşit, o divizie a armatei din 
Paris, care, după cum s-a comunicat, a primit ordin să fie gata 
de acţiune în orice moment. Aceste şase divizii cuprind apro
ximativ 85 OOO de infanterişti, care, împreună cu artileria res
pectivă, cavaleria şi convoiul, ar forma, probabil, o armată de 
peste 100 OOO de oameni. Aceste divizii pot fi considerate nu
cleul principal al forţelor militare care în apropiata campanie 
urmează să formeze armata din Italia. 

A vînd în vedere dorinţa generală de pace din Franţa, pu
ternica mişcare naţională şi antifranceză din Germania şi po
ziţia Angliei, Ludovic-Napoleon, după cum se vede, nu a în
drăznit să ia o asemenea măsură cum este mobilizarea arma
tei sale, fără ca, în acelaşi timp, să facă ceva pentru a-i 
încredinţa pe oameni că el nu a hotărît în mod irevocabil să 
înceapă războiul, ci ar fi bucuros de orice îmbunătăţire a si
tuaţiei în Italia care s-ar putea obţine pe calea unui congres. 
Istoria pregătirilor militare confirmă acest punct de vedere şi 
dă la iveală şi alte cauze care au făcut ca această mistificare 
să intre în planurile sale. 

De îndată ce recepţia de Anul nou de la Tuileries a ară
tat că el are intenţia să provoace dificultăţi cu Austria, a şi 
început un fel de cursă a înarmărilor între Franţa şi Sardinia, 
pe de o parte, şi Austria, pe de altă parte. Dar Austria a do
vedit de la început că ea a luat-o înaintea adversarilor săi. 
Cu o rapiditate uimitoare, un întreg corp de armată a fost 
aruncat în Italia în cîteva zile, şi atunci cînd comunicatele 
cu privire la concentrările de trupe franceze şi sarde au că
pătat un caracter mai ameninţător, soldaţii de rezervă care 
făceau parte din armata din Italia în trei săptămîni au fost 
adunaţi şi vărsaţi în regimentele lor, iar soldaţii aflaţi în  
concediu ş i  recruţii din provinciile italiene au  fost de  ase
menea chemaţi şi trimişi la garnizoanele unităţilor respective 
din interiorul tării. Ordinea şi rapiditatea cu care s-au făcut 
toate acestea sînt cea mai bună dovadă a desăvîrşirii siste
mului militar austriac şi a deplinei capacităţi de luptă a ar-
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matei austriece. Austriecii au avut cîndva reputaţia că sînt 
înceţi, pedanţi şi greoi, dar această reputaţie a fost destul de 
categoric dezminţită de felul cum a utilizat Radetzky în 
1 848-1849 trupele sale, totuşi nu ne puteam aştepta Ia o func
ţionare atît de neîntreruptă a mecanismului şi Ia o pregătire 
de război atît de rapidă. Aici nu a fost nevoie de nici un fel 
de formaţii noi ; batalioanele combatante din Italia trebuiau 
numai să-şi primească soldaţii lor de rezervă pentru a avea 
efectivul complet, în timp ce batalioanele de rezervă-instruc
ţie sînt transformate în batalioane combatante şi noile bata
lioane de rezervă-instrucţie sînt organizate undeva departe 
în spatele frontului, fără a duce Ia nici un fel de tergiversări 
în completarea unităţilor combatante ale armatei. 

Trebuie să recunoaştem că nici Sardinia nu a avut nevoie 
de noi formaţii. Organizarea ei era pe deplin satisfăcătoare. 
Altfel stăteau lucrurile cu francezii. Procesul de mobilizare 
cerea o bună bucată de timp. Crearea celui de-al 4-lea bata
lion în fiecare regiment trebuia să preceadă chemarea din 
concediu a soldaţilor. In afară de aceasta, în cazul unui atac 
împotriva Austriei, Ludovic-Napoleon trebuia să ţină seama 
de posibilitatea unui război cu Confederaţia germană. Aşa
dar, în timp ce Austria, care nu era expusă unui atac decît 
la graniţa ei italiană sau de sud, iar în partea de vest era 
acoperită de Germania, putea să arunce în Italia o mare parte 
din forţele ei şi, Ia nevoie, să înceapă imediat războiul, gu
vernul francez, înainte de a porni o operaţie ofensivă, tre
buia să-şi concentreze toate forţele armate ; de aceea tre
buia mai întîi să fie adunaţi laolaltă noii recruţi din 1 859 şi 
cei 50 OOO de voluntari pe care în general Franţa contează 
în cazul unui război. Toate acestea ar cere mlt timp ; şi o 
grabnică începere a campaniei nu ar fi, aşadar, nicidecum în 
interesul lui Ludovic-Napoleon. Intr-adevăr, dacă luăm fai
mosul articol despre armata franceză apărut în „Constitution� 
neJ ", a cărui sursă, aşa cum îşi amintesc cititorii, era însuşi 
Ludovic-Napoleon *,  vom găsi că el a fixat data cînd forţele 
franceze vor ajunge la aproape 700 OOO de oameni pentru 
sfîrşitul lunii mai. Inseamnă că pînă la această dată Austria 
ar avea o superioritate relativă faţă de Franţa ; şi cum lucru
rile se îndreptau în mod vădit şi rapid spre o ruptură făţişă, 
congresul de pace a devenit un mijloc excelent pentru a 
cîştiga timp. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 19-204. - Nota red. 
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Trebuie să examinăm încă un moment. In prezent, nu 
încape îndoială că în această chestiune a dat şi Rusia o mină 
de ajutor. Este un lucru cert că ea se străduieşte să umilească 
Austria ; de asemenea, este evident că o derută în Europa 
apuseană i-ar da libertate de acţiune pe Dunăre pentru a 
redobîndi ceea ce a pierdut prin pacea de la Paris ; faptul 
că ea îşi are planurile sale în ceea ce priveşte Principatele 
romîne, Serbia şi populaţia slavă din Turcia îl dovedeşte po
litica ei recentă în aceste ţări 183• Cel mai bun mijloc de a se 
răzbuna pe Austria este de a reînvia, în timp ce Austria va 
duce războiul, agitaţia panslavistă printre milioanele de slavi 
din Imperiul austriac. Pentru a face toate acestea şi, dacă 
se va ivi posibilitatea, şi multe altele, trebuie şi ea să-şi con
centreze trupele şi să-şi pregătească terenul ; dar, pentru 
aceasta este nevoie de timp. In plus, pentru a se situa pe o 
poziţie pasiv ostilă faţă de Austria are nevoie de un pretext, 
şi nicăieri nu se poate mai lesne ivi un prilej de a provoca 
o mică ceartă ca la un asemenea congres. Prin urmare, con
gresul, dacă va avea loc vreodată, nu va fi altceva decît o 
„auto-amăgire, o batjocură şi o cursă" ,  în loc să fie o încer
care serioasă sau, cel puţin, cinstită de a menţine pacea ; 
şi nu ne îndoim că, în prezent, toate marile puteri sînt pe 
deplin convinse că întreaga această afacere nu va fi decît 
o simplă formalitate care trebuie dusă pînă la capăt pentru 
a distrage atenţia lumii şi pentru a ascunde adevăratele pla
nuri, pentru care este prea devreme ca să fie date publi
cităţii. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii aprilie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 618 din 23 aprilie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Puternica dezorganizare a finanţelor Indiei 

I 

Londra, 8 aprilie 189 

Criza financiară din India, care impreună cu zvonurile de 
război şi agitaţia electorală constituie principalul eveniment 
ce absoarbe atenţia opiniei publice engleze, trebuie exami
nată dintr-un dublu punct de vedere : ea aduce după sine, 
pe lingă dificultăţi temporare, şi dificultăţi cu caracter per
manent. 

La 1 4  februarie, lordul Stanley a prezentat în Camera co
munelor un bill prin care guvernul era împuternicit să lan
seze un împrumut în Anglia de 7 OOO OOO 1. st. pentru a acoperi 
cheltuielile excepţionale pe care le-a avut administraţia In
diei anul acesta. După vreo şase săptămîni, jubilarea plină 
de automulţumire a lui John Bll în legătură cu faptul că  
răscoala din India 184 l-a costat destul de ieftin a fost tulburată 
cu brutalitate de sosirea poştei de pe continent care i-a adus 
la urechi strigătul guvernului din Calcutta în legătură cu 
greaua situaţie financiară a Indiei. La 25 martie, în Camera 
lorzilor s-a ridicat lordul Derby şi a declarat că, în afară de 
împrumutul de 7 OOO OOO I. st. care este propus spre aprobare 
parlamentului, India are nevoie de încă un împrumut de 
5 OOO OOO 1. st. pentru a face faţă necesităţilor din acest an şi 
că şi în acest caz mai rămîn anumite pretenţii de compen
saţii sau premii în bani 185, care se ridică la cel puţin 2 OOO OOO 
1 . st. şi care urmează să fie plătite din surse deocamdată necu
noscute. Pentru a îndulci pilula, în prima sa declaraţie lordul 
Stanley s-a îngrijit numai de necesitatea vistieriei indiene 
din Londra, lăsînd guvernul britanic din India să se descurce 
prin propriile sale mijloace, deşi, din telegramele primite, el 
nu putea să nu ştie că aceste mijloace sînt departe de a fi 
suficiente. Lăsînd la o parte cheltuielile guvernului britanic 
sau ale departamentului pentru problemele interne ale Indiei 
de la Londra, lordul Canning a evaluat deficitul guvernului 
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din Calcutta pe anul curent 1859-1860 la 12 OOO OOO 1. st., 
pornind de la o creştere a veniturilor obişnuite cu 800 OOO 
1. st. şi o reducere a cheltuielilor militare cu 2 OOO OOO 1. st. 
Nevoia de bani a guvernului din Calcutta a ajuns pînă acolo, 
încît a încetat să plătească salariul unei părţi dintre funcţio
narii săi civili ; creditul său a scăzut atît de mult, încît titlu
rile de stat cu 50/o emise de guvern au fost cotate cu o redu
cere de 120/o faţă de valoarea lor nominală ; şi dezastrul său 
financiar a ajuns pînă acolo încît ar putea fi salvat de la fali
ment numai dacă din Anglia s-ar expedia pe mare în India, în 
decurs de cîteva luni, o sumă de 3 OOO OOO 1. st. de argint. 
Aşadar, trei lucruri sînt evidente. In primul rînd, prima de
claraţie a lordului Stanley a fost un „tertip 0 : nu numai că 
nu a luat în consideraţie toate obligaţiile din India, dar n-au 
fost amintite nici necesităţile imediate ale guvernului indian 
din această ţară. In al doilea rînd, în întreaga perioadă a 
răscoalei, dacă lăsăm la o parte faptul că în 1857 de la Lon
dra a fost trimisă în India o sumă de 1 OOO OOO 1. st. de argint, 
guvernul din Calcutta a fost lăsat să se descurce singur, să 
acopere din propriile sale resurse partea cea mai mare din 
cheltuielile militare extraordinare, care, desigur, trebuiau plă
tite în India, cheltuielile pentru încartiruirea unui număr su
plimentar de circa 60 OOO de soldaţi europeni, cheltuielile 
pentru compensarea bunurilor jefuite, precum şi a veniturilor 
administraţiei locale, care au dispărut complet în urma răs
coalei. In al treilea rînd, în afară de necesităţile departamen
tului pentru problemele interne ale Indiei din Anglia, există 
încă un deficit de 12 OOO OOO 1. st. care trebuie acoperit în 
acest an. Cu ajutorul unor operaţii, de al căror caracter dubios 
nu ne vom ocupa acum, această sumă urmează să fie redusă 
la 9 OOO OOO 1. st., dintre care 5 OOO OOO 1. st. trebuie să fie 
obţinute pe calea unui împrumut în India, iar 4 OOO OOO 1. st. 
printr-un împrumut în Anglia. Din această parte, o sumă de 
1 OOO OOO 1. st. în lingouri de argint a şi fost expediată din 
Londra la Calcutta, iar alte 2 OOO OOO 1. st. urmează să fie tri
mise în cel mai scurt timp posibil. 

Din această expunere succintă se poate vedea că stăpînii 
englezi s-au purtat destul de incorect cu guvernul indian pe 
care l-au părăsit într-un moment greu numai pentru a arunca 
praf în ochii lui John Bull ; pe de altă parte însă, trebuie să 
recunoaştem că operaţiile financiare ale lordului Canninq 
întrec, în ceea ce priveşte nepriceperea lui, chiar şi faptele 
sale militare şi politice. Pînă la sfîrşitul lunii ianuarie 1859, 
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el a reuşit să obţină fondurile necesare prin împrumuturi în 
India lansate în parte în titluri de stat, parte sub forma unor 
bonuri de tezaur. Dar, oricît ar părea de ciudat, în timp ce în 
perioada revoluţiei eforturile sale şi-au atins scopul, ele au 
suferit un eşec total din momentul în care dominaţia engleză 
a fost restaurată prin forţa armelor. Şi nu numai că au suferit 
un eşec, dar, în legătură cu titlurile de st:t, s-a produs chiar 
panică ; s-a înregistrat o scădere fără precedent a valorii 
tuturor efectelor, însoţită de proteste din partea Camerelor 
de comerţ din Bombay şi Calcutta ; în Calcutta au avut loc 
întruniri publice ale oamenilor de afaceri englezi şi indigeni 
care au condamnat caracterul şovăielnic, arbitrar, precum şi 
nechibzuinţa şi neeficienţa măsurilor luate de guvern. Capi
talul de împrumut al Indiei, care a furnizat guvernului mij
loace băneşti pînă în ianuarie 1859, a început după aceea să se 
reducă, iar posibilităţile guvernului de a obţine credite au fost 
epuizate. Intr-adevăr, toate împrumuturile, care în perioada 
1841-1857 au atins suma de 21 OOO OOO 1. st., numai în doi ani, 
1857 şi 1858, au absorbit circa 9 OOO OOO 1. st., o sumă egală 
u aproape jumătate din banii luaţi cu împrumut în ultimii 
16 ani. Deşi această lipsă de fonduri explică necesitatea creş
terii fabuloase care a urmat, a dobînzii la împrumuturile de 
stat, de · la 4°/o la 6°/o, ea este, desigur, departe de a putea 
explica panica izbucnită pe piaţa de efecte din India şi totala 
incapacitate a guvernatorului general de a face faţă cerin
ţelor celor mai stringente. Enigma este dezlegată prin faptul 
că lordul Canning şi-a făcut un obicei de a recurge în mod 
regulat la următoarea manevră : el lansează noi împrumuturi 
cu dobînzi mai mari decît cele fixate pentru împrumuturile 
a căror subscriere n-a fost încă terminată fără a preveni în 
prealabil publicul, pe care, şi în afară de aceasta, îl lasă com
plet neinformat în ceea ce priveşte operaţiile financiare pe 
care şi le propune pe viitor. Deprecierea efectelor provocată 
de aceste manevre a fost stabilită la nu mai puţin de 1 1  OOO OOO 
1. st. Constrîns de sărăcia vistieriei, înfricoşat de panica ce 
domneşte la bursa de efecte, împins de protestele Camerelor 
de comerţ, precum şi ale întrunirilor care au avut loc la Cal
cutta, lordul Canning a hotărît că trebuie să se facă băiat 
cuminte şi să caute să acţioneze în deplin acord cu dorinţele 
cercurilor financiare ; dar comunicatul său din 21 februarie 
1859 dovedeşte încă o dată că raţiunea omului nu depinde de 
voinţa lui. Ce-ar i trebuit el să facă ? Ar fi trebuit să nu 
lanseze două împrumuturi concomitente în condiţii diferite, 
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ci să comunice imediat oamenilor de afaceri suma necesară 
in anul curent, şi nu să-i înşele prin declaraţii care se succed 
una după alta şi se contrazic una pe alta. Şi ce face lordul 
Canning în comunicatul său ? La început spune că trebuie 
s. se obţină printr-un împmut pe piaţa indiană în anul 
1859-1860 suma de 5 OOO OOO 1. st. cu o dobîndă de 51/20/o 
şi că, 

„atunci cind se va obţine această sumă, subscrierea la împrumutul pe 
185--1860 va fi încheiată şi în decursul acestui an nu se vor lansa alte 
imprumuturi in India". 

In acelaşi comunicat el continuă, iar spusele lui fac ca 
asigurările date chiar atunci să fie lipsite de valoare : 

„In cursul anului 185--1860, în India nu se va mai lansa un împrumut 
:u o dobîndi mi mare decît daci va li recomandat de administraţia In
diei din Anglia'. 

Dar nici asta nu e totul. De fapt, el face n împrumut 
dublu în condiţii diferite. In timp ce anunţă că „emiterea bo
nurilor de tezaur, în condiţiile comunicate la 26 ianuarie 1859, 
va înceta la 30 aprilie" ,  el declară că „o nouă emisiune de 
bonuri de tezaur va fi anunţată începînd de la 1 mai" ,  cu o 
dobîndă de aproximativ 53/,0/o, ele urmînd să  fie plătite la 
un an de la data emisiunii lor. Subscripţia la ambele împru
muturi este deschisă în acelaşi timp, întrucît subscrierea la 
împrumutul făcut în ianuarie încă nu s-a terminat. Singura 
problemă financiară pe care lordul Canning este, se pare, în 
stare s-o înţeleagă este aceea că salariul lui nominal pe an 
este de 20 OOO 1. st., dar în fapt se ridică la 40 OOO 1. st. Ca 
urmare, cu toate ironiile cabinetului Derby şi cu toată inca
pacitatea sa notorie, el rămîne la postul său dintr-un „sen
timent al datoriei " .  

Efectele crizei financiare din India asupra pieţei interne 
engleze au devenit cît se poate de evidente. In primul rînd, 
argintul trimis în contul guvernului, care se adaugă la cel 
trimis în cantităţi mari în contul firmelor comerciale, într-o 
perioadă cînd intrările obişnuite de argint din Mexic au fost 
oprite, ca urmare a puternicelor tulburări din această ţară 186, 
au făcut, desigur, să  crească preţul lingourilor de argint. La 
25 martie s-a ajuns la preţul umflat în mod artificial de 623/, 
pence uncia standard ; aceasta a determinat o asemenea 
afluenţă de argint din toate părţile Europei, încît la Londra 
preţul lui a scăzut din nou la 623/s pence, în timp ce la Ham-
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burg taxa scontului s-a ridicat de la 21/2 la 30/o. Ca urmare 
a acestui import sporit de argint, cursul la bursă s-a schimbat 
în defavoarea Angliei şi a început un reflux al aurului în 
lingouri, ceea ce în momentul actual nu face decît să elibe
reze piaţa financiară londoneză de surplusul de bani, dar pînă 
la urmă poate s-o afecteze serios, dacă luăm în considerare 
şi faptul că la aceasta se vor mai adăuga importante împru
muturi contractate pe continent. Oricum ar fi, deprecierea pe 
piaţa financiară londoneză a titlurilor de stat indiene şi a 
acţiunilor feroviare indiene garantate, care va avea reper
cusiuni nefavorabile asupra împrumuturilor de stat şi ale so
cietăţilor de căi ferate, ce urmează să fie lansate în cursul 
acestui sezon, este fără îndoială cea mai gravă urmare pe 
care criza financiară din India a avut-o pentru piaţa internă
Acţiunile unui mare număr de căi ferate indiene se vînd acum 
cu o reducere de 2 sau 3°/o din valoarea lor nominală, deşi 
dobînda de 50/o este garantată de guvern. 

Dar, luînd în consideraţie toate acestea, socot totuşi că 
actuala panică financiară din India prezintă o importanţă se
cundară în comparaţie cu criza generală a vistieriei indiene� 
pe care, poate, voi mai avea prilejul s-o analizez. 

II 

Londra, 12 aprlie 185' 

_ Din ştirile sosite cu ultima poştă de pe continent, nu numai 
ca nu reiese o relaxare a crizei financiare din India, dar, dim
potrivă, iese la iveală o situaţie dezastruoasă pe care cu greu 
ne-am i putut-o închipui. Tertipurile la care a fost silit să 
recurgă guvernul Indiei pentru a acoperi nevoile cele mai 
stringente pot fi ilustrate cum nu se poate mai bine prin mă
sura luată de curînd de guvernatorul de la Bombay. Bombay 
este piaţa pe care anual se desfac în medie 30 OOO de lăzi 
de opiu din Malwa, livrate în partide de 2 000-3 OOO de lăzi 
lunar ; achitarea acestor livrări se face prin poliţe trase asu
pra Bombayului. Guvernul, care impune fiecare ladă adusă 
la Bombay la o taxă de 400 de rupii, realizează de pe urma 
opiului din Malwa un venit anual de 1 200 OOO 1. st. In pre
zent, pentru a-şi umple vistieria secătuită şi pentru a preîn-
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tîmpina falimentul care se apropie, guvernatorul din Bombay 
a anunţat că taxa vamală pentru fiecare ladă de opiu din 
Malwa va fi ridicată de la 400 la 500 de rupii ; totodată însă, 
el a anunţat că taxa vamală sporită va fi percepută abia 
începînd de la 1 iulie, aşa că posesorii de opiu din Malwa 
vor mai aduce la Bombay încă patru luni de aici înainte acest 
stupefiant plătind vechea taxă vamali. Intrucit la 15 iunie 
începe musonul, de la jumătatea lunii martie, cind s-a anunţat 
creşterea taxei vamale, pînă la 1 iulie mai rămîn două luni 
jumătate, în decursul cărora poate fi importat opiul. Se înţe
lege_ de la sine că posesorii de opiu din Malwa vor folosi 
răstimpul care li s-a acordat pentru a livra opiu plătind vechea 
taxă vamală şi în timpul celor două luni şi jumătate îşi vor 
trimite în această prezidenţie 187 toate s tocurile. Cum canti
tatea de opiu din vechea şi din noua recoltă rămase la Malwa 
reprezintă 26 de lăzi şi preţul se ridică la 1 250 de rupii de 
ladă, negustorii din Malwa vor trebui să tragă asupra negus
torilor din Bombay poliţe în valoare de cel puţin 3 OOO OOO 1. st., 
din care peste 1 OOO OOO 1. st. trebuie să ajungă în vistieria 
Bombayului. Scopul acestei maşinaţii financiare este cit se 
poate de evident. Viitoarea urcare a taxei vamale este pusă 
în faţa negustorilor de opiu in terrorem * pentru a încasa cu 
anticipaţie întregul venit anual de pe urma taxelor vamale 
la opiu şi a-i determina pe negustorii de opiu să plătească 
dintr-o dată întreaga sumă. Ar fi absolut de prisos să insistăm 
prea mult asupra caracterului şarlatanesc al acestui truc, care 
face să se umple vistieria pentru prezent, pentru ca apoi, dpă 
citeva luni, s-o pustiiască din nou, dar cu greu s-ar putea găsi 
un exemplu mai izbitor din care să reiasă cit de secătuite 
sînt fondurile aflate la dispoziţia urmaşilor Marelui Mogol 188• 

Să revenim acum la examinarea stării generale a finan
ţelor Indiei existente în urma ultimei răscoale. Potrivit ulti
melor rapoarte oficiale, venitul net obţinut de englezi de pe 
urma dominaţiei lor în India se ridică la 23 208 OOO 1. st., deci 
în sumă rotundă 24 OOO OOO 1. st. Acest venit anual n-a fost 
niciodată suficient pentru a acoperi cheltuielile anuale. In 
perioada 1836-1850 deficitul net a fost de 13 171  096 1. st. 
sau, în medie, de aproximativ 1 OOO OOO 1. st. anual. Nici chiar 
în 1856, cind anexiunile, jafurile şi extorcările săvîrşite pe 
scară largă de lordul Dalhousie au umplut ca niciodată vistie
ria statului, încasările şi cheltuielile nu s-au echilibrat, ci, 
dimpotrivă, deficitul acumulat a crescut cu aproximativ n 

• - ca ameninţare. - Nota trad. 
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sfert de milion de lire sterline. ln 1857 deficitul era de 
9 OOO OOO 1. st., în 1 858 s-a ridicat la 13 OOO OOO 1 .  st., iar pen
tru 1859, chiar guvernul indian îl apreciază la 12 OOO OOO 1. st. 
Aşadar, prima concluzie la care ajungem este că, chiar în 
condiţii obişnuite, deficitul creşte într-una, iar în condiţii ex
cepţionale trebuie să ajungă la proporţii egale cu jumătate 
sau chiar mai mult din venitul anual. 

Se pune întrebarea în ce măsură prăpastia care există de 
pe acum între cheltuielile şi veniturile guvernului indian s-a 
adîncit şi mai mult datorită ultimelor evenimente ? Noua 
datorie permanentă a Indiei care a crescut în urma înăbuşirii 
răscoalei este apreciată chiar de către cei mai optimişti din
tre financiarii englezi la 40 OOO 000-50 OOO OOO 1. st., în timp 
ce d-l Wilson evaluează deficitul permanent sau dobînda 
anuală la această nouă datorie, care urmează să fie acoperită 
din venitul anual, la nu mai puţin de 3 OOO OOO 1. st. Dar ar fi 
o mare gre.eală dacă s-ar crede că acest deficit permanent 
de 3 OOO OOO 1. st. ar fi singura moştenire pe care răsculaţii 
au lăsat-o învingătorilor lor. Cheltuielile necesitate de repri
marea răscoalei nu sînt nicidecum numai de domeniul trecu
tului, ci sînt în mare măsură şi o problemă de viitor. Chiar 
şi în perioada de linişte dinainte de izbucnirea răscoalei, chel
tuielile militare înghiţeau cel puţin 600/o din totalul venitu
rilor obişnuite, întrucît se ridicau la peste 12 OOO OOO 1. st. 
Acum însă situaţia s-a schimbat. La începutul răscoalei, efec
tivul armatei europene din India era de 38 OOO de soldaţi, în 
timp ce armata băştinaşilor număra 260 OOO de soldaţi. Forţele 
militare care se găsesc acum în slujba Indiei se compun din 
1 12 OOO de soldaţi europeni şi 320 OOO de băştinaşi, inclusiv 
poliţia locală. S-ar putea afirma cu destul temei că aceste 
cifre, fără precedent, vor fi din nou reduse la o limită mai 
moderată de îndată ce vor dispărea condiţiile excepţionale 
care au determinat creşterea lor pînă la actualele proporţii. 
Totuşi, comisia militară numită de guvernul englez a ajuns 
la concluzia că în India va fi nevoie de o armată europeană 
permanentă cu un efectiv de 80 OOO de soldaţi şi de o ar
mată de băştinaşi de 200 OOO de soldaţi, ceea ce însenă 
sporirea cheltuielilor militare aproape de două ori faţă de 
nivelul lor iniţial. In timpul dezbaterilor care au avut loc la 
7 aprilie în Camera lorzilor cu privire la finanţele Indiei, 
toţi oratorii cu prestigiu au fost de acord asupra a două 
puncte : ei au recunoscut că, pe de o parte, cheltuiala anuală 
de aproape 20 OOO OOO 1. st. numai pentru armată este incom-

23 - Max-ngels, Opere, voi. 13 



828 Krl Mx 

patibilă cu venitul net obţinut din India, care se cifrează la 
numai 24 OOO OOO 1 .  st., iar pe de altă parte că este greu de 
închipuit ca în India să poată exista o stare de lucruri care 
să permită englezilor, fără a se expune unui risc, să lase India 
pentru un număr de ani fără o armată europeană de două ori 
mai mare decît cea de dinainte de izbucnirea răscoalei. Dar 
chiar dacă am presupune că este posibil ca armatele euro
pene să-şi mărească pentru o perioadă mai îndelungată efec
tivul fie şi numai cu o treime faţă de efectivul lor iniţial, 
ar rezulta un nou deficit permanent de cel puţin 4 OOO OOO 1. st. 
pe an. Aşadar, noul deficit permanent, care provine, pe de o 
parte, din datoria consolidată care s-a creat în timpul răs
coalei, iar pe de altă parte din creşterea permanentă a efec
tivului trupelor britanice din India, se ridică, potrivit unui 
calcul foarte modest, la cel puţin 7 OOO OOO 1. st. 

La aceasta trebuie să mai adăugăm încă două capitole, 
dintre care unul provine din creşterea obligaţiilor, iar celă
lalt din reducerea veniturilor. Potrivit unei declaraţii recente 
a departamentului căilor ferate din administraţia Indiei de la  
Londra, reţeaua totală a căilor ferate aprobate pentru India 
este de 4 847 de mile, din care pînă în prezent au fost con
struite căi ferate numai pe o lungime de 559 de mile. Totalul 
capitalului investit de diferitele societăţi de cale ferată este 
de 40 OOO OOO 1. st., din care 19 OOO OOO au fost achitate, iar 
21 OOO OOO 1. st. abia urmează să fie depuse, 960/o di. întreaga 
sumă fiind subscrisă în Anglia şi numai 4o în India. La 
această sumă de 40 OOO OOO 1. st. guvernul a garantat un venit 
de 56/o, aşa incit dobînda anuală care urmează să fie plătită 
din veniturile Indiei se ridică la 2 OOO OOO 1. st. şi trebuie să 
fie achitată înainte de intrarea în funcţiune a căilor ferate, 
deci înainte ca ele să aducă vreun beneficiu. Contele de Ellen
borough evaluează pierderile rezultate pentru finanţele Indiei 
din această sursă pe următorii trei ani la 6 OOO OOO 1. st. şi, 
ulterior, deficitul permanent provenit de pe urma acestor căi 
ferate la 500 OOO 1. st. anual. In sfîrşit, din cele 24 OOO OOO 1. st., 
care reprezintă venitul net din India, suma de 3 619  OOO 1. st. 
provine din vînzarea de opiu în străinătate - sursă de veni
turi care, în prezent, după cum recunoaşte toată lumea, tre
buie să se reducă simţitor datorită ultimului tratat cu China u19, 
Aşadar, este evident că, în afara cheltuielor extraordinare, 
determinate de necesitatea de a duce pînă la capăt înăbuşi
rea răscoalei, deficitul permanent anual de cel puţin 8 OOO OOO 
I. st. va trebui acoperit dintr-un venit net de 24 OOO OOO 1. st., 
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pe care, poate prin noi impozite, guvernul îl va putea ridica 
la 26 OOO OOO 1. st. Rezultatul inevitabil al acestei stări de 
lucruri va fi împovărarea contribuabililor englezi cu obligaţii 
legate de datoriile Indiei, şi, aşa cum a declarat sir G. C. Le
wis în Camera comunelor, „vor fi votate anual ca subvenţii 
pentru aşa-numita preţioasă colonie a coroanei britanice 
4 OOO 000-5 OOO OOO" . 

Trebuie să recunoaştem că acest rezultat financiar al „glo
rioasei" 'uceriri a Indiei nu este de loc ademenitor, şi John 
Bull va trebui să plătească taxe vamale protecţioniste foarte 
mari pentru a asigura liber-schimbiştilor din Manchester mo
nopolul asupra pieţei indiene. 

Scris de K. Marx 
la 8 şi 12 aprilie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 624 din 30 aprilie 1859 

23" 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englezi 
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Friedrich Engels 

Inevitabilitatea războiului 

Londra, vineri 15 aprilie 1859 

Deşi diplomaţii continuă să depună toate eforturile în vede
rea ţinerii unui congres, sperînd să obţină pe această cale 
rezolvarea paşnică a problemei italiene, nimeni nu mai crede 
în posibilitatea de a se evita războiul. Guvernul englez şi 
Prusia doresc, fără îndoială, în mod sincer pacea, dar Rusia 
şi Franţa iau parte la tratativele care au loc în prezent numai 
pentru a cîştiga timp. Un strat gros de zăpadă acoperă încă 
Mont Cenis, peste care urmează să treacă armata franceză 
în drumul ei spre Italia. In Franţa şi în Algeria mai trebuie 
să fie completate încă cîteva regimente franceze şi arabe, pre
gătirile pentru transportul trupelor de la Marsilia şi Toulon 
la Genova nu au fost încă terminate, iar ruşii au nevoie de o 
anumită perioadă de timp pentru a organiza miliţia valahă şi 
armata neregulată sîrbă. Intre timp, la Viena triumfă punctul 
de vedere al partidului militarist, iar Franţ Iosif nu are dorinţă 
mai fierbinte decît să audă prima salvă de tun. In cazul acesta. 
de ce sprijină el propunerea de a se convoca un congres, 
ştiind că o întîrziere diplomatică nu face decît să-i sleiască 
resursele financiare şi să contribuie la întărirea adversarilor 
săi ? Răspunsul îl constituie atitudinea Principelui Prusiei, 
care, nelăsîndu-se furat de entuziasmul care i-a cuprins pe 
germani, încearcă să găsească un pretext decent pentru a 
păstra o neutralitate onorabilă şi pentru a evita cheltuielile 
ruinătoare ale unei neutralităţi armate, care, mai devreme sau 
mai tîrziu, duce la război. Dacă Austria, în dorinţa ei de a 
zdrobi armata Piemontului, începe războiul, această politică 
a guvernului din Berlin va fi justificată chiar şi în ochii ger
manilor ; or, un atac al francezilor împotriva Austriei în Lom
b ardia l-ar face în mod inevitabil pe Franţ Iosif să se adre
seze în mod oficial Confederaţiei germane, cerind ca armatele 
federale să fie puse pe picior de război. Acestea fiind adevă-
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ratele intenţii ale Austriei, este extrem de amuzant să-i vezi 
pe diplomaţii diferitelor părţi întrecîndu-se unii pe alţii în 
născocirea unor planuri ingenioase, al căror scop este să-l 
determine pe adversar să dea prima lovitură. Franţa se plinge 
de despotismul Austriei ; pe omul care a populat Lambessa 
şi Cayenne cu republicani francezi îl şochează că Franţ Iosif 
îşi umple închisorile cu republicani italieni. Pe de altă parte, 
Austria, care a acaparat Cracovia şi a desfiinţat constituţia 
Ungariei 100, invocă cu toată seriozitatea caracterul sacrosanct 
al tratatelor. Rusia, care şi-a amintit deodată că banii de 
hîrtie sînt un mare rău şi, de aceea, a făcut un împrumut uriaş, 
bineînţeles că nu vrea război, ci propune ca bază pentru con
gres patru puncte. Aceste puncte reprezintă reversul vestite
lor patru puncte pe care Austria le-a propus Rusiei în timpul 
războiului Crimeii 101 • In ele sînt cuprinse următoarele reven
dicări : să se renunţe la protectoratul asupra ducatelor ita
liene, să se ţină un congres în vederea reglementării admi
nistrării Italiei şi a stabilirii reformelor necesare în această 
ţară, precum şi să se revizuiască punctele de importanţă se
cundară din marile tratate, ca, de pildă, dreptul de a menţine 
garnizoanele în Ferrara, Comacchio şi Piacenza 192, care vor 
deveni inutile după ce se va declara neutralitatea Italiei. An
glia preia de bună-credinţă aceste propuneri, le dă o formă 
mai atenuată şi le aduce la cunoştinţa Austriei. Contele Buol, 
bineînţeles, se grăbeşte să le accepte, dar într-un limbaj atît 
de echivoc, încît nu lasă nici o îndoială în ceea ce priveşte 
dorinţa lui de a le respinge în întregime. El adaugă însă încă 
un punct - în prealabil, dezarmarea generi.lă. Lordul Mal
mesbury socoate această propunere foarte raţională şi îl invită 
pe contele Cavour să demobilizeze o parte din armata sardă 
şi în felul acesta să uşureze greaua povară care apăsa asupra 
ţării. Contele Cavour nu are nimic de obiectat împotriva unei 
propuneri atît de frumoase, dar, referindu-se la uriaşele forţe 
armate pe care Austria le are în Lombardia, se adresează 
contelui Buol cu cuvintele : „După dumneavoastră" .  Contele 
Buol răspunde că el nu poate trece la demobilizarea batalioa
nelor care costă atît de scump cît timp Napoleon nu face ace
laşi lucru. Napoleon ripostează cu sînge rece : „Eu nu m-am 
inarmat şi de aceea nu pot dezarma. Nu am cerut împrumu
turi nici lui Rotschild, nici lui Pereire ; eu nu am un buget 
le război. lmi întreţin armata din bugetul general al ţării ; 
cum aş putea deci să dezarmez ?" Lordul Malmesbury, uluit 
de insolenta acestui răspuns, dar arzînd de dorinţa de a-şi 
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încerca norocul diplomatic, propune în continuare ca la con
gres, în primul rînd, să se discute şi să fie rezolvată problema 
dezarmării ; bursa însă, împreună cu toţi oamenii cu cap din 
Europa, îşi bat joc de credulitatea lui şi se pregătesc pentru 
tot ce poate fi mai rău. Poporul german este cuprins de mari 
frămîntări ; dar în Hanovra, iritarea împotriva Franţei, încu
rajată de curte, a luat pe neaşteptate o altă întorsătură. Oa
menii, treziţi din apatie, socot că a sosit momentul răfuielii 
atît în interiorul ţării cit şi în afara graniţelor ei, şi, dacă 
actuala situaţie nesigură se mai menţine cîteva luni, cu sigu
ranţă că Germania va pomi împotriva Franţei, dar va cere 
libertatea şi unitatea ţării sale ca o condiţie necesară înainte 
de a începe această acţiune. Principele Prusiei cunoaşte 
această stare de spirit a compatrioţilor săi mai bine decît 
Franţ Iosif sau regele Bavariei * şi, de aceea, încearcă să îm
piedice extinderea frămîntărilor, care constituie o ameninţam 
inevitabilă pentru tendinţele sale semidespotice. 

Rusiei i se prezintă acum o ocazie favorabilă fie de a dis
truge Imperiul turc prin revoluţii în Bosnia, Bulgaria şi Alba
nia, fie de a se răzbuna pe împăratul Austriei. Desigur că ea 
nu va recurge la un război împotriva lui Franţ Iosif, dar poate 
încuraja şi sprijini o invazie moldo-valahă în Transilvania şi 
una sîrbă în Ungaria. Tocmai prin elemente valahe şi slave 
va încerca ţarul să provoace tulburări în Ungaria, căci, în caz 
contrar, o Ungarie liberă şi independentă ar putea deveni o 
barieră mai trainică decît moleşitul despotism centralizat al 
Austriei în calea politicii sale agresive. 

Regele Neapolului ** este pe moarte. Regatul este cuprins 
de mari frămîntări ; unii vorbesc de o constituţie, alţii de o 
răscoală a partizanilor lui Murat. Cel mai verosimil este că 
se formează un guvern în frunte cu Filangieri, duce de Sa
triano, reprezentantul unui absolutism luminat după modelul 
prusian. Dar, avînd în vedere criza din Italia, un asemenea 
sistem nu poate i trainic şi ar ceda curînd locul la început 
unei constituţii, apoi unei răscoale siciliene, în timpul căreia 
partizanii lui Murat ar pescui în apă tulbure. 

Scris de F. Engels 
în jurul lui 1 1  aprilie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 624 din 30 aprilie 1859 

• - Maximilian al Ii-lea, - Nota red. 
** - Ferdinand al II-le!. - Nota red. 
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Karl Marx 

Apropiatul congres pentru menţinerea păcii 

Paris, 14 aprilie 1859 

Guvernul britanic a socotit, în sfîrşit, necesar să informeze 
opinia publică despre istoria oficială a congresului european, 
acest deus ex machina •, pe care regizorii ruşi şi francezi l-au 
adus pe scenă în momentul în care şi-au dat seama în ce 
măsură au rămas în urma Austriei în ceea ce priveşte pregă
tirile de război. In primul rînd trebuie să relevăm că nota 
contelui Buol adresată d-lui Balabin, ambasadorul rus, datată : 
Viena, 23 martie 1 859, şi cealaltă notă a ministrului austriac 
adresată lordului A. Loftus, ambasadorul britanic la curtea 
de la Viena, şi datată : Viena, 31 martie, au fost comunicate 
în mod confidenţial de către guvernul austriac ziarelor vie
neze la 8 aprilie, în timp ce lui John Bull i-au fost aduse 
la cunoştinţă abia la 1 3  aprilie. Dar aceasta nu este încă totul. 
Nota adresată de contele Buol d-lui Balabin în forma în care 
a fost transmisă de guvernul englez ziarului londonez „Times u 
redă numai o parte din nota austriacă şi omite unele pasaje 
de cea mai mare importanţă ; le voi reproduce eu în acest 
articol pentru a-i oferi lui John Bull posibilitatea de a afla 
prin New York noutăţile diplomatice pe care guvernul englez 
consideră că ar fi primejdios să le încredinţeze spiritului său 
pătrunzător. 

E de ajuns să aruncăm o privire asupra notei adresate de 
d-l Buol d-lui Balabin pentru a ne convinge că propunerea de 
a se convoca un congres a pornit din partea Rusiei, sau, cu 
alte cuvinte, că este o mutare pe care jucătorii de şah aliaţi 
din Petersburg şi Paris au pus-o la cale de comun acord -
fapt de natură să  inspire prea puţină admiraţie faţă de iste-

* - textual : „Zeul din maşină" (în teatrul antic, actorii care inter
pretau roluri de zei erau aduşi pe sce.ă cu ajutorul unor mecanisme spe
ciale) 1 în sens figurat - persoană sau împrejurare ivită pe neaşteptate 
care salvează situaţia. - Nota trad. 
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ţimea sau onestitatea domnilor din Downing-street, care mei 
în parlament nu s-au dat înapoi de a pretinde un patent pen
tru această invenţie. Din nota însăşi reiese în mod evident 
că Austria (şi acest lucru a fost trecut cu grijă sub tăcere 
de ziarul francez „Moniteur" ,  în comunicatul cu privire la 
aderarea Austriei la propunerea de a se convoca un congres 
general) a consimţit să se întîlnească la un congres cu cele
lalte mari puteri numai în anumite condiţii. 

,,tn cazul cînd - spune contele Buol -, în afară de această pro
blemă" (adică a desfiintării ,,sistemului politic din Sardinia") ,  ,,puterile 
vor găsi necesar să aducă în discuţie şi alte probleme, acestea trebuie să 
fie bine precizate dinainte, şi, în măsura în care ele s-ar referi la situa
ţia intenă a altor state suverane, subsemnatul nu va putea să nu insiste, în 
primul rînd, ca în acest caz procedura să corespundă normelor formulate 
în protocolul de la Aachen din 15 noiembrie 181 8". 

Aşadar, Austria a acceptat propunerea Rusiei cu privire 
la convocarea unui congres general cu următoarele patru con
diţii : în primul rînd, principalul scop al congresului trebuie 
să fie umilirea Sardiniei şi luarea unor hotărîri în interesul 
Austriei ; în al doilea rînd, protocolul de la Aachen 193 tre
buie să fie recunoscut ca bază de discuţii ; în al treilea rînd, 
„înainte de începerea oricărei conferinţe, Sardinia trebuie 
dezarmată" ,  şi, în sfîrşit, problemele care urmau să fie discu
tate „trebuie să fie bine precizate dinainte" .  Cu privire la  
primul punct, orice comentariu este de prisos. Ca să  nu rămînă 
nici o îndoială în ceea ce priveşte însemnătatea lui, contele 
Buol adaugă în mod expres că el consideră acest punct „ca 
singurul de o importantă esenJială pentru pacificarea morală 
a Italiei" .  

Cel de-al doilea punct - recunoaşterea protocolului de la 
Aachen - ar duce la recunoaşterea făţişă de către Franţa a 
tratatelor din 1 815 şi a tratatelor speciale încheiate de Austria 
cu statele italiene. Dar Bonaparte vrea tocmai anularea tra
tatelor din 1815 pe care se bazează dominaţia Austriei asupra 
Regatului Lombardo-Veneţian, precum şi a tratatelor speciale 
care asigură Austriei o influenţă precumpănitoare asupra Nea
polului, Toscanei, Parmei, Modenei şi Romei. A treia condi
ţie - dezarmarea prealabilă a Sardiniei - înseamnă antici
parea din partea Austriei a unui avantaj pe care nu l-ar putea 
obţine decît în tuma unei campanii încununate de succes. 
Ultima condiţie, fixarea dinainte a problemelor ce urmează. 
să fie discutate, i-ar răpi lui Bonaparte principalul rezultat 
pe care, în afară de cîştigarea timpului necesar pentru pregă
tirile de război, speră să-l obţină de pe urma congresului, şi 
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anume : posibilitatea de a lua prin surprindere Austria şi, 
încurcînd-o în plasa tratativelor diplomatice, s-o compromită 
în ochii opiniei publice a Europei, silind-o să dea semnalul 
de rupere a tratativelor de pace prin refuzul categoric de a 
satisface cererile prezentate ei pe neaşteptate de Franţa şi 
Rusia. 

Condiţiile în care Austria, în nota adresată ambasadorului 
rus, acceptă să adere la congresul general ar putea fi deci 
rezumate în felul următor : Austria va participa la o confe
rinţă europeană pentru rezolvarea problemei italiene dacă, 
înainte de deschiderea acestei conferinţe, puterile europene 
vor consimţi să se situeze de partea Austriei împotriva Sardi
niei şi vor sili Sardinia să dezarmeze, să recunoască tra
tatul de la Viena şi tratatele suplimentare, bazate pe acesta 
şi, în sfîrşit, dacă lui Bonaparte nu i se va da nici un pretext 
de a încălca pacea. Cu alte cuvinte, Austria consimte să parti
cipe la un congres dacă acesta încă înainte de deschidere se 
va obliga să-i cedeze tot ceea ce în prezent, după propria-i 
declaraţie, ea e gata să cucerească cu arma în mină. Dacă 
luăm în consideraţie faptul că Austria ştie foarte bine că acest 
congres nu este decît o cursă pe care i-au întins-o duşmanii 
ei hotărîţi să dezlănţuie războiul, nimeni n-o va condamna 
pentru atitudinea ei ironică faţă de propunerile ruso-franceze. 

Pasajele din documentul austriac pe care le-am comentat 
pînă acum sînt tocmai acelea pe care guvernul britanic a con
siderat că pot fi date publicităţii. Dar pasajele care urmează 
din mesajul lui Buol au fost trecute sub tăcere în textul redac
tat de Malmesbury al notei austriece : 

„Austria va dezarma de îndată ce va dezarma Piemontul. Austria se 
străduieşte în fel şi chip să menţir1ă pacea, deoarece ea doreşte pacea şi 
ştie s-o preţuiască. Dar ea vrea o pace sinceră şi durabilă, pe care, de 
acest lucru este sincer convinsă, o poate asigura fără a-şi prejudicia 
propria ei forţă şi onoare. Austria a făcut multe sacrificii pentru a men
ţine ordinea şi liniştea în Italia. Atîta timp cit nu vor fi formulate şi re
zolvate problemele preliminare amintite mai sus, Austria poate reduce 
pregătirile de război, dar nu le poate înceta. Trupele sale vor continua sl 
înainteze în Italia".  

După ce cursa întinsă de Rusia şi Franţa a fost demascată 
în felul acesta, a intervenit Anglia, îmboldită de augustul ei 
aliat de pe partea cealaltă a canalului, pentru a determina 
Austria să accepte propunerea de a se convoca un congres 
al marilor puteri care să examineze complicaţiile ivite în pro
blema italiană, şi şi-a exprimat dorinţa ca guvernul imperial 
să accepte propunerile prealabile elaborate în Downing-street. 
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Nu cred ca în analele istoriei diplomaţiei să mai existe n 
document de o ironie atît de jignitoare cum este răspunsul dat 
de contele Buol ambasadorului englez de la Viena. In primul 
rînd, Buol repetă pretenţia ca Sardinia să depună armele încă 
înainte de deschiderea oricărui congres, rămînînd astfel la 
discreţia Austriei. 

„Austria - spune el - nu poate veni la congres atîta timp cit Sardi
nia nu este complet dezarmată, iar corps francs • dizolvate. Guvernul im
perial declară că numai după ce aceste condiţii vor fi îndeplinite şi res
pectate, el va fi gata să dea asigurări în modul cel mai oficial, că atîta 
timp c1t va dura congresul Austria nu va ataca Sardinia, dacă aceasta va 
respcta teritoriul imperiului şi l aliaţilor săi". 

Aşadar, dacă Sardinia va dezarma, Austria se obligă nu
mai să nu atace Sardinia dezarmată atî ta timp cît va dura 
congresul. Răspunsul lui Buol la propunerile Angliei este con
ceput în spiritul lui Juvenal. Cit priveşte propunerea Angliei 
ca „acordurile teritoriale şi tratatele din 1815 să rămînă invio
labile " ,  Buol răspunde exclamînd : „Intru totul de acord I" şi 
adaugă numai că şi „tratatele încheiate în vederea aplicării 
tratatelor din 1815 trebuie să fie inviolabilen .  Dorinţa An
gliei de a găsi mijloace pentru a putea menţine pacea între 
Austria şi Sardinia este interpretată de Buol în sensul că „con
gresul trebuie să examineze mijloacele de a sili Sardinia să-şi 
îndeplinească obligaţiile ei internaţionale a .  In ceea ce priveşte 
propunerea de „evacuare a Statului Papal " şi de discutare a 
„reformelor necesare în statele italiene" ,  Buol este de acord 
să permită Europei „să discute sub toate aspectele" aceste 
probleme, dar în acelaşi timp „adoptarea definitivă a reco
mandărilor elaborate" să rămînă un drept al „statelor direct 
interesate" .  Faţă de „propunerea" britanică „de compromis 
care urmează să  ia locul tratatelor speciale dintre Austria şi  
statele italiene" ,  Buol insistă „să se menţină tratatele în vi
goare" ,  dar este de acord cu revizuirea lor în cazul cînd Sar
dinia şi Franţa vor consimţi ca posesiunile lor, Genova a pri
mei şi Corsica a celei de-a doua, să fie puse în discuţie. De 
fapt, Austria a dat propunerilor engleze acelaşi răspuns pe 
care l-a dat mai înainte depeşei ruse.  După acest al doilea 
eşec, Rusia şi Franţa l-au îmboldit pe ghinionistul lord Mal
mesbury să propună Austriei, ca măsură preliminară, dezar
marea generală. La Tuileries se presupunea, desigur, că Aus
tria, care a luat-o înaintea tuturor rivalilor săi în ceea ce 

* - detaşamentele de voluntari. - Nota trad. 
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priveşte înarmarea, va respinge categoric această propunere, 
dar din nou Bonaparte s-a înşelat în socotelile sale. Austria 
ştie că Bonaparte nu poate dezarma fără a se elibera tot
odată de povara apăsătoare a coroanei imperiale. De aceea 
Austria a fost de acord cu propunerea ce i-a fost făcută numai 
în speranţa că va fi respinsă. Aceasta a stîmit o mare conster
nare la Tuileries, care, după o chizbuinţă de 24 de ore, a îm
bogăţit omenirea cu descoperirea că „o dezarmare simultană 
a marilor puteri nu înseamnă decît dezarmarea Austriei u . Face 
să citim următorul articolaş impertinent din „Patrieu 194, ziar 
inspirat direct de Napoleon al III-lea : 

„tn orice caz, propunerea de dezarmare trebuie să se refere .mai 
la două puteri - Austria şi Piemontul -, Austria, care a concentrat in 
Italia forţe armate în proporţii nemaipomenite, şi Piemontul, care, avînd fn 
vedere prezenţa armatei austriece în Lombardia, este silit să răspundă la 
ameninţările de război cu pregătiri de apărare. Problema dezarmării ridi
cată de Austria trebuie soluţionată în primul rînd de ea ; de îridată ce Aus
tria îşi va retrage trupele din Italia, Piemontului nu-i va rămîne decît să-i 
urmeze exemplul. 

Cit priveşte Franţa, pentru ea nu se pune problema d ezarmării (elle 
n'a pas a desarmer) pentru simplul motiv că ea n-a efectuat înarmări ex
cepţionale, pentru că ea n-a concentrat trupe la grar.iţele sale şi pentru 
că nici nu a dorit să se folosească de dreptul ei de a răspunde la ame
ninţările Austriei - ameninţări îndreptate împotriva Piemontului şi a păcii 
Europei. Pentru Franţa nu se pune problema de a reduce efectivul arma
tei sale măcar cu un singur soldat sau de a preda un· singur tun la ar
senal. Pentru ea dezarmarea poate însemna numai obligaţia de a nu se 
înarma. 

Nu credem că Austria ar avea ceva de obiectat in această privinţă 1 
căci ar reduce la zero garanţia pe care ea, fără îndoială, într-o dispozi
ţie mai favorabilă (mieux inspiree) , voia s-o dea pentru menţinerea păcii 
in Europa atunci cînd a propus o dezarmare, al cărei îriceput, după cum 
ştie şi ea prea bine, trebuie să-l facă chiar ea•. 

Scris de K. Marx 
la 14 aprilie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
Dr. 5 624 din 30 aprilie 1859 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Simptome de apropiere a războiului. 
Inarmarea Germaniei 195 

Lonra, 2 aprilie 159 

In universităţile germane, cam pe la orele 1 1  seara, după 
ce supraveghetori din partea universităţilor îi dau afară pe 
studenţi din diferitele berării, dacă vremea este bună, cele 
citeva corporaţii studenţeşti se adună de obicei în piaţă. Aici 
membrii fiecărei corporaţii sau „culori" încep un fel de joc 
cu membrii altor „culori" ,  care constă în „a se tachina" unii 
pe alţii ; scopul acestui joc este de a se provoca unul din 
acele dueluri foarte frecvente şi nu prea primejdioase care 
constituie una din trăsăturile cele mai caracteristice ale vieţii 
studenţeşti. In aceste ciocniri verbale preliminare care au loc 
în piaţă, marea artă constă în a da zeflemelelor tale o ase
menea formă, incit să nu constituie o insultă reală sau for
mală, dar să-l enervezi cit mai mult pe oponent şi, în cele 
din urmă, să-l faci să-şi piardă sîngele rece şi să-ţi aducă 
acea insultă formală şi convenţională, care te obligă să-l pro
voci la duel. 

Un joc preliminar identic are loc de citeva luni între Aus
tria şi Franţa. Franţa l-a început la 1 ianuarie anul acesta, 
iar Austria i-a răspuns. Din vorbă în vorbă, întîi un gest, apoi 
altul, adversarii s-au apropiat tot mai mult de o provocare, 
dar eticheta diplomatică cere ca un asemenea joc să fie jucat 
pînă la capăt. De aici interminabile propuneri şi contrapro
puneri, concesii, condiţii, reticenţe, tergiversări. 

Iată un ultim exemplu de forma pe care a luat-o tachi
narea diplomatică : la 18  aprilie, lordul Derby a declarat în 
Camera lorzilor că Anglia face un ultim efort şi, în caz că 
nu reuşeşte, trebuie să renunţe la rolul de mediator. Numai 
cu trei zile mai tîrziu, la 2 1  aprilie, „Moniteura a declarat că 
Anglia a făcut celor patru mari puteri următoarele propuneri : 
1) S ă  se înfăptuiască încă înainte de congres dezarmarea ge
nerală şi concomitentă. 2) Dezarmarea să se facă sub condu-
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cerea unei comisii militare sau civile, independent de congres. 
(Această comisie să fie compusă din şase membri, dintre care 
unul din partea Sardiniei.) 3) De îndată ce comisia îşi va fi 
început lucrările, să  se întrunească congresul şi să treacă la 
discutarea problemelor politice. 4) Imediat după deschiderea 
congresului, reprezentanţii statelor italiene să fie invitaţi să-şi 
ocupe locurile alături de reprezentanţii marilor puteri, întoc
mai aşa cum s-a întîmplat la congresul din 1821 196• Totodată, 
„Moniteur" a comunicat că Franţa, Rusia şi Prusia s-au de
clarat de acord cu propunerile Angliei, iar o telegramă din 
Torino a liniştit diferitele burse din Europa prin vestea îm
bucurătoare că Ludovic-Napoleon a convins Piemontul să facă 
acelaşi lucru. Pînă acum totul a decurs neobişnuit de paşnic, 
şi se părea că toate obstacolele din calea convocării congre
sului vor fi neapărat înlăturate. In realitate, planul era cit se 
poate de transparent. Franţa nu era încă pregătită de lupta, 
pe cind Austria era pregătită. Pentru a nu lăsa nici o îndoială 
în privinţa adevăratelor sale intenţii, Ludovic-Napoleon a dat 
să se înţeleagă cit se poate de limpede în presa sa semi
oficială că această dezarmare poate fi aplicată numai la Aus
tria şi Piemont, căci Franţa, care nu s-a înarmat, este firesc 
să nu poată dezarma ; şi în acelaşi timp, în ziarul său oficial 
„Moniteur" ,  articolele sale erau formulate în aşa fel, încît să  
nu-l lege prin nici o obligaţie în  ceea ce  priveşte extinderea 
„principiului de dezarmare" la Franţa. Este evident că urmă
torul său pas ar fi trebuit să conste în transformarea decla
raţiei sale semioficiale că Franţa nu s-a înarmat într-una ofi
cială ; în felul acesta problema s-ar fi mutat cu succes în 
domeniul vag al amănuntelor de ordin militar, unde nu este 
greu să prelungeşti aproape la nesfîrşit o asemenea contro
versă prin afirmaţii, contraafirmaţii, cerere de probe, dezmin
ţiri, rapoarte oficiale şi alte manevre de acest fel. Intre timp, 
Ludovic-Napoleon ar fi avut posibilitatea să-şi termine în li
nişte pregătirile despre care, potrivit noului său principiu, el 
poate afirma că nu constituie o înarmare, căci el doar nu are 
nevoie de oameni (pe aceştia îi poate recruta în orice mo
ment) , ci de material de război şi de noi formaţii. Chiar el 
a declarat că nu va fi gata de război înainte de 1 iunie anul 
acesta. Şi, într-adevăr, dacă pregătirile sale s-ar termina pînă 
la 15 mai, el ar putea ca la data respectivă, profitînd de căile 
sale ferate, să-i cheme pe soldaţii din concediu, şi în jul 
datei de 1 iunie ei s-ar înapoia la unităţile lor. Dar există 
motive serioase să se creadă că, din cauza uriaşelor fraude, 
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neorînduieli, mituiri şi delapidări care au loc în administraţia 
militară franceză, potrivit exemplului lăudabil dat de curtea 
imperială, pregătirile necesare de materiale nu pot fi com
plet terminate nici la data fixată iniţial de Ludovic-Napoleon 
însuşi. Orice ar fi, un lucru este sigur : fiecare săptămînă 
de amînare înseamnă un ciştig pentru Ludovic-Napoleon şi o 
pierdere pentru Austria, care, în urma acestui interludiu diplo
matic, nu numai că ar fi lipsită de avantajele militare care 
rezultă din faptul că a luat-o înaintea celorlalte state în ceea 
ce priveşte pregătirile de război, dar ar fi şi strivită sub po
vara cheltuielilor uriaşe necesare pentru continuarea pregăti
rilor de război în actualele proporţii. 

Austria, care înţelege foarte bine cum stau lucrurile, nu 
numai că a respins propunerea făcută de Anglia cu privire 
la convocarea unui congres în aceleaşi condiţii ca cel de la  
Laibach, dar a şi  fost prima care a dat semnalul de  război. 
In numele ei, generalul Gyulay a prezentat curţii din Torino 
un ultimatum, în care se insistă asupra dezarmării şi demo
bilizării voluntarilor şi în care Piemontului i se acordă un 
răgaz de numai trei zile pentru a lua o hotărîre ; după expi
rarea acestui termen urmează să se declare război. In acelaşi 
timp, încă două divizii ale armatei austriece, cu un efectiv 
de 30 OOO de oameni, au fost trimise pe Ticino. Aşadar, din 
punct de vedere diplomatic, Napoleon a strîns Austria cu 
uşa, deoarece a silit-o să rostească prima cuvîntul sacru -
să declare război. Totuşi, dacă Austria nu va fi nevoită prin 
note ameninţătoare de la Londra şi Petersburg să renunţe la 
pasul făcut, victoria diplomatică a lui Bonaparte l-ar putea 
costa tronul. 

Intre timp febra războiului a cuprins şi alte ţări. Micile 
state din Germania, socotind pe bună dreptate că pregătirile 
lui Ludovic-Napoleon constituie o ameninţare pentru ele, au 
dat curs liber exprimării sentimentului naţional, ajuns la o 
intensitate cum nu s-a mai întîlnit în Germania din perioada 
1813 şi 1814. Ei îşi coordonează acţiunile cu aceste „senti
mente naţionale u .  Bavaria şi statele vecine cu ea creează noi 
formaţii militare, chemînd sub arme pe rezervişti şi Land
wehrul. Corpurile 7 şi 8 din armata federală germană (formate 
în aceste state) , care, potrivit datelor oficiale, trebuie să nu
mere 66 OOO de oameni în serviciu activ şi 33 OOO de oameni 
în armata de rezervă, cînd vor intra în război vor avea, pro
babil, 1 00 OOO de oameni în serviciu activ şi 40 OOO în rezervă. 
Hanovra şi celelalte state din nordul Germaniei care formează 
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al 10-lea corp federal se înarmeză în aceleaşi proporţii, întă
rindu-şi totodată ţărmurile împotriva unor atacuri de pe mare. 
Prusia, care, datorită pregătirilor efectuate în perioada mobi
lizării din 1850 197 şi după aceea sub raport militar-tehnic se 
află la un nivel mai ridicat ca oricînd, de cîtva timp se pre
găteşte liniştită pentru mobilizarea armatei sale. Acum, ea îşi 
doteză din ce în ce mai intens infanteria cu puşti cu percuţie 
şi abia de curînd şi-a înzestrat artileria pedestră cu tunuri cu 
un calibru de 12 pfunzi ; totodată sînt puse pe picior de război 
şi fortăreţele ei de pe Rin. Ea a dat ordin ca trei corps d' armee 
să fie pregătite pentru acţiuni militare. Totodată, poziţia ei 
în comisia militară federală de la Frankfurt este o dovadă con
vingătoare că înţelege foarte bine ce pericol prezintă pen
tru ea politica lui Ludovic-Napoleon. Şi dacă guvernul ei tot 
mai ezită, în schimb opinia publică este pe deplin pregătită. 
Fără îndoială că Ludovic-Napoleon trebuie să se aştepte ca 
Germania să fie un adversar atît de unit şi de hotărît al Fran
ţei cum nu a mai fost nicicînd pînă acum, şi aceasta într-o 
perioadă cînd între germani şi francezi există mai puţină duş
mănie ca oricînd. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 21-22 aprilie 1 859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 631 din 9 mai 1 859 
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Friedrich Engels 

Perspectivele războiului 

Nu am considerat necesar să răspundem tuturor criticilor 
superficiale care au apărut în ultimele două luni ori de cîte 
ori ne-am ocupat de discutarea resurselor şi a situaţiei stra
tegice premergătoare marelui şi sîngerosului război în care 
este angrenată astăzi Europa. Dar acum, numeroasele amă
nunte care umplu coloanele ziarului nostru de astăzi - amă
nunte care ne dau o imagine vie a primelor scene ale acestei 
drame cumplite şi impresionante - constituie o confirmare 
atît de incontestabilă, ba chiar amănunţită a punctului nostru 
de vedere şi, în acelaşi timp, fără îndoială, atît de interesantă 
pentru public, încît considerăm că putem să atragem atenţia 
asupra acestei teme. 

Incă în urmă cu două luni am arătat că pentru Austria un 
mijloc sigur de apărare este ofensiva *. Am afirmat că aus
triecii, a căror armată din Italia, concentrată în apropierea 
poziţiei piemonteze de apărare, este bine dotată şi gata de 
luptă, ar face o mare greşeală dacă nu ar profita de această 
superioritate vremelnică asupra inamicilor lor, ale căror forţe 
sînt încă împrăştiate, şi nu ar intra imediat pe teritoriul Sar
diniei, şi, biruind mai întîi armata sardă, ar înainta apoi 
împotriva francezilor, care trebuie să treacă peste Alpi în 
mai multe coloane, expunîndu-se astfel riscului ca aceste co
loane să fie zdrobite pe părţi. Această concluzie a noastră 
a stîrnit în rîndurie criticilor mai mult sau mai puţin remar
cabili şi care se orientează mai mult sau mai puţin bine în 
materie de strategie un val de obiecţii. Dar punctul nostru de 
vedere a fost confirmat de părerea tuturor specialiştilor mili
tari care au scris despre această problemă ; şi, în cele din 
urmă, s-a dovedit că aceasta este şi părerea generalilor aus
trieci. Dar destul despre această chestiune. 

* Vezi volmul de faţă, pag. 22-233. - Nota r. 
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Intrucit războiul a şi început, să examinăm care este ra
portul de forţe şi ce şanse de succes are fiecare dintre părţi . 
Austriecii au în Italia 5 corpuri de armată - 2, 3, 5, 7 şi 8 -, 
care numără cel puţin 26 de regimente de infanterie, avînd 
fiecare cite 5 batalioane (dintre care unul de grenadieri) , şi 
26 de batalioane de infanterie uşoară, în total 156 de bata
lioane, sau 192 OOO de oameni. lmpreună cu cavaleria, artile
ria, trupele de geniu şi cele care fac serviciu de garnizoană, 
forţele lor se ridică, potrivit celei mai modeste evaluări, la 
216  OOO de oameni. Nu ştim cu cit a crescut acest număr prin 
concentrarea în Italia a unor noi regimente de grăniceri şi 
rezervişti. De faptul că a crescut nu ne îndoim nici o clipă. Dar 
să luăm cifra minimă - 216 OOO de oameni. Dintre aceştia, 
56 OOO de oameni vor fi absolut suficienţi pentru a apăra toate 
fortăreţele, forturile şi taberele întărite pe care austriecii vor 
dori să le menţină în Lombardia. Să luăm cifra maximă -
66 OOO de oameni. In cazul acesta, pentru invazia în Piemont 
rămîn 150 OOO de oameni. Potrivit ştirilor telegrafice primite, 
efectivul armatei invadatoare austriece se ridică la 120 OOO de 
oameni ; desigur, pe aceste date nu se poate pune prea mult 
temei. Dar, pentru orice eventualitate, să presupunem că aus
triecii nu dispun pentru acţiunile militare decit de 120 OOO de 
oameni. Cum vor fi dispuse forţele franceze şi  piemonteze 
pentru a întîmpina această armată compactă ? 

Armata piemonteză este concentrată între Alessandria şi 
Casale, pe o poziţie pe care am descris-o cu citeva săptămîni 
în urmă *. Ea este formată din 5 divizii de infanterie şi una 
de cavalerie, sau 45 OOO de oameni din infanteria de linie, 
inclusiv rezerva ; 6 OOO de trăgători şi aproximativ 9 OOO de 
cavalerişti şi artilerişti, în total 60 OOO de oameni, numărul 
maxim de oameni de care Piemontul poate dispune pentru 
ducerea acţiunilor militare. Cei 15 OOO de oameni care rămîn 
sînt necesari pentru serviciul de garnizoană. Voluntarii ita
lieni încă nu sînt apţi pentru a se întîlni cu inamicul pe cimpul 
de luptă. Aşa cum am relevat, poziţia piemonteză nu poate 
ii învăluită dinspre sud din motive strategice, dar poate fi în
văluită dinspre nord ; aici însă ea este apărată de linia rîu
lui Sesia, care se varsă în Pad la aproximativ 4 mile la est 
de Casale, şi sarzii, dacă e să dăm crezare ştirilor telegrafice, 
intenţionează să păstreze această poziţie. 

Ar fi de-a dreptul ridicol ca 60 OOO de oameni, fiind ata
caţi de forţe de două ori mai numeroase decit ale lor, să ac-

* Vezi volumul de faţă, pag. 22-231 .  - Nota red. 
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cepte o bătălie decisivă pe o asemenea poziţie. După toate 
probabilităţile, pe acest rîu se va opune de formă o oarecare 
rezistenţă - suficientă pentru a-i sili pe austrieci să-şi des
făşoare toate forţele -, iar apoi sarzii se vor retrage dincolo 
de Casale şi de Pad, lăsînd deschis drumul direct spre To
rino. Aceasta ar putea să se întîmp!e pe la 29 sau 30 aprilie, 
presupunînd că diplomaţia engleză nu va provoca o nouă amî
nare în desfăşurarea acţiunilor militare. A doua zi, austriecii 
ar încerca să treacă Padul şi, în caz de reuşită, i-ar împinge 
pe sarzi pe cîmpie pînă la Alessandria, unde ar putea să-i 
lase să rămînă un timp i în caz de nevoie, o coloană aus
triacă, pornind de la Piacenza, la sud de Pad, ar putea dis
truge calea ferată dintre Genova şi Alessandria şi ar putea 
ataca orice corp francez care ar porni de la Genova spre 
Alessandria. 

Dar ce fac oare francezii în ipoteza noastră în tot acest 
răstimp ? Ei, desigur, se îndreaptă cu cea mai mare grabă 
spre viitorul teatru de acţiuni militare, valea cursului supe
rior al Padului. Cînd ştirea despre ultimatumul austriac a ajuns 
la Paris, forţele destinate armatei alpine abia dacă depăşeau 
4 divizii de infanterie în regiunea Lyon şi alte 3 care se aflau 
fie în sudul Franţei şi Corsica, fie în stadiu de concentrare. 
Incă o divizie trebuia să sosească din Africa. Aceste 8 divizii 
urmau să formeze 4 corpuri ; ca o primă rezervă, armata 
franceză dispunea de trupele diviziei de linie de la Paris şi ca 
a doua rezervă - de gardă. Aceasta înseamnă în total 12 di
vizii de linie şi două de gardă, formînd 7 corpuri de armată. 
Cele 12 divizii de linie, numărînd fiecare, înainte de chemarea 
soldaţilor din concediu, circa 10 OOO de oameni, ar i însumat 
în total 120 OOO, cu cavaleria şi artileria 135 OOO, iar împreună 
cu garda - 30 OOO - s-ar ridica la un total de 165 OOO de 
oameni. După rechemarea tuturor soldaţilor din concediu, în
tregul efectiv al armatei ar ajunge la 200 OOO de oameni. Pînă 
aici totul e cum nu se poate mai bine ; aceasta este o armată 
admirabilă, destul de numeroasă pentru a cuceri o ţară de 
două ori mai mare decît Italia. Dar unde s-ar putea afla ea 
la 1 mai sau în jurul acestei date, cînd ar fi nevoie de ea în 
cîmpiile Piemontului ? Corpul de armată al lui Mac-Mahon a 
fost trimis pe la 23 sau 24 aprilie la Genova i dar, deoarece 
nu a fost concentrat în prealabil, el nu va putea părăsi Genova 
înainte de 30. Corpul de armată al lui Baraguay d'Hilliers se 
află în Provence şi, potrivit anumitor informaţii, urma să 
înainteze prin Nisa şi Col di Tenda, potrivit altor informaţii 
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însă, urma să se îmbarce pe vase şi să debarce pe litoralul 
Mării Mediterane. Corpul de armată al lui Canrobert trebuie 
să intre pe teritoriul Piemontului trecînd prin Mont Cenis şi 
Mont Genevre şi toate celelalte trupe trebuiau, pe măsură 
ce soseau, să urmeze aceeaşi cale. Acum se ştie în mod cert 
că pînă la 26 aprilie nici un fel de trupe franceze nu au păşit 
pe teritoriul Sardiniei ; că 3 divizii din armata de la Paris 
se mai aflau încă la 24 aprilie la Paris şi că una dintre ele 
a pornit abia la acea dată spre Lyon cu trenul. In afară de 
aceasta, nu era de aşteptat ca garda să intre în acţiune înainte 
le 27. Aşadar, presupunînd că toate trupele enumerate de noi 
mai sus au fost concentrate la frontieră şi sînt gata să por
nească în campanie, avem 8 divizii de infanterie, sau 80 OOO 
le oameni. Dintre aceştia, 20 OOO se îndreaptă spre Genova ; 
20 OOO sub comanda lui Baraguay, dacă în general vor pleca 
spre Piemont, vor trece prin Col di Tenda. Rămîn 40 OOO de 
oameni sub comanda lui Canrobert şi Niel, care vor înainta 
prin Mont Cenis şi Mont Genevre. Acesta este totalul trupe
lor de care va dispune Ludovic-Napoleon atunci cînd va fi cea 
mai mare nevoie de ajutorul lui, şi anume în momentul cînd 
austriecii vor fi probabil la Torino. Şi toate acestea, observăm 
în treacăt, corespund pe deplin observaţiilor pe care le-am 
făcut cu cîteva săptămîni în urmă în legătură cu această pro
blemă. Dar, chiar dacă ar avea la dispoziţia sa toate căile fe
rate din lume, Ludovic-Napoleon n-ar putea transporta cele
lalte 4 divizii din armata de la Paris pentu a lua parte la 
începutul primelor lupte, fără a da răgaz austriecilor ca, 
timp de mai bine de două săptămîni, să facă ce vor cu 
piemontezii ; şi chiar şi atunci şansele sale de succes sînt 
foarte reduse, întrucît va avea 8 divizii în două trecători în 
munţi, iar în punctul unde urmează să se facă joncţiunea, un 
inamic cel puţin egal ca număr. Dar, din considerente de ordin 
politic, un om în situaţia lui nu poate să permită ca timp de 
două săptămîni Piemontul să fie invadat de inamic şi, de 
aceea, el va trebui să primească bătălia de îndată ce austriecii 
i-o vor cere şi va trebui să ducă această bătălie în condiţii 
dezavantajoase pentru el. Cu cît francezii vor trece mai repede 
Alpii, cu atît va fi mai bine pentru austrieci. 

Scris de F. Engels 
la 28 aprilie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 634 din 12 mai 1859 
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Karl Marx 

Panică financiară 

Londra, 29 aprie 185> 

Ieri a fost zi de plată a cupoanelor titlurilor de stat şi ac
ţiunilor străine, şi panica care domneşte la bursă începînd de 
la 23 aprilie a atins un fel de punct culminant. De lunea tre
cută şi pînă astăzi au fost declaraţi în stare de faliment nu 
mai puţin de 28 de oameni de bursă, dintre care 1 8  pe ziua de 
28. Sumele de care era vorba - într-un caz 100 OOO 1. st. -
depăşeau cu mult media obişnuită a unor asemenea „execuţii u .  
Urcarea concomitentă a taxei de scont d e  către directorii de 
bancă de la 21/2°/o - nivel la care fusese fixată la 9 decembrie 
1 858 - la 31/2°/o, urcare care a urmat scurgerii aurului pro
vocate de cumpărarea unei cantităţi de argint pentru a fi tri
misă în India, a contribuit în oarecare măsură la creşterea 
alarmei. Titlurile de rentă consolidată cu 30/o, care la 2 aprilie 
au fost cotate la 961/4, la 28 aprilie au scăzut la 89 şi timp 
de cîteva ore chiar la 881/4, Efectele ruseşti cu 41/20/o, care 
la 2 aprilie au cotat 100, la 28 aprilie au scăzut la 87. In ace
laşi interval de timp, efectele sarde au scăzut de la 81 la 65, 
iar împrumutul turc cu 60/o a suferit o scădere de la 931/2 la  
57, pentru ca, la cîteva ore mai tîrziu, să se ridice iar la 61 .  
Titlurile de stat austriece cu 5°/o au cotat la un curs foarte 
scăzut - 49. Principala cauză care a provocat această uriaşă 
depreciere a titlurilor engleze şi străine, însoţită de o scădere 
asemănătoare a acţiunilor căilor ferate, îl special ale celor 
italiene, a fost ştirea despre invazia austriecilor în Sardinia, 
despre înaintarea armatei franceze în Piemont şi despre în
cheierea unor tratate ofensive şi defensive între Franţa, Rusia 
şi Danemarca 198• E drept că în cursul zilei telegraful a transmis 
din partea ziarului „Constitutionnel u o dezminţire a zvonuri
lor cu privire la încheierea unui tratat ofensiv şi defensiv 
între Franţa şi Rusia. Dar, cu toată credulitatea ş i  optimismul, 
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care sînt, fără îndoială, proprii oamenilor de la bursa de efecte, 
de data aceasta ei au îndrăznit să pună la îndoială veridicita
tea declaraţiilor semioficiale ale Franţei. Ei n-au putut încă 
uita că nu este decît o săptămînă de cînd „Moniteur" a avut 
îndrăzneala să dezmintă zvonul că Franţa se înarmează sau 
intenţionează să se înarmeze. Mai mult, oracolul francez, deşi 
nega existenţa unui tratat, mărturisea că cei doi autocraţi din 
est şi din vest au ajuns la o „înţelegere" ,  astfel incit dezmin
ţirea se transformă în cel mai bun caz într-un joc de cuvinte. 
O dată cu falimentul speculanţilor de bursă britanici, a înre
gistrat un eşec şi împrumutul rus de 12 OOO OOO 1. st., care, dacă 
în acel moment nu ar fi intervenit hotărîrea neaşteptată a 
Austriei de a trimite un ultimatum Sardiniei, ar fi fost înghiţit 
de Lombard-street. ln legătură cu spargerea acestui balon de 
săpun care este împrumutul rus, d-l Simpson, autorul unor 
articole financiare care apar în ziarul londonez „Times\ face 
următoarele observaţii interesante : 

„Unul dintre punctele care n actuala stare de lucruri merită o 
atenţie deosebită este faptul că publicul a scăpat de acest împrumut 
al Rusiei, proiectat. Deşi intenţiile acestei puteri erau foarte străvezii 
încă din momentul cînd războiul Crimeii a fost terminat înainte de 
timp, datorită ir.fluenţei «aliatului» nostru şi întîlnirii ulterioare a împă
raţilor la Stuttgart, era limpede că 11ici n fel de avertisment, în afara 
unor dovezi cu totul indiscutabile, nu ar fi putut-o împiedica să obţină 
orice sumă ar fi dorit, în caz că s-ar fi putut găsi o bancă solidă care 
să-şi asume efectuarea acestei tranzacţii. De aceea, în urmă cu o lună 
sau două, cînd s-a proiectat contractarea unui împrmut de 12 OOO OOO 1. st., 
toate părţile interesate au dat semne de o foarte bună dispoziţie şi de 
cea mai mare încredere. «Orice ar face posesorii de capitaluri englezi, lor 
nu le va rever.i decît o parte foarte modestă I»  «La Berlin şi în alte 
părţi, oamenii sînt dispuşi să cumpere obligaţiuni la un preţ mai ridicat 
u 1 sau 2°/o peste cl la care urmează să fie oferit pe piaţa londoneză». 
ln aceste condiţii erau puţine speranţe să se dea ascultare vreunui aver
tisment. E drept că de data aceasta nici d-l Baring, nici d-l Rotschild, 
care, de obicei, se concurează cu atîta rîvnă în asemenea oczii, r.u şi-au 
manifestat în nici un fel dorinţa de a avea ceva de-a face cu acest îm
prumut. In plus circulau şi unele ştiri despre o concentrare secretă a 
unor trupe ruseşti cu un efectiv de 1 00 OOO de soldaţi în Gruzia. De ase
menea, se vorbea că ambasadorul s la Viena ar fi declarat deschis că 
împăratul Napoleon este pe deplin îridreptăţit să ceară o revizuire a tra
tatelor din 1815 ; şi, în sfîrşit, recentele eforturi depuse pentru a nla 
tratatul de la Paris n partea care se referă la Principatele dunărene, că
lătoria pe Marea Mediterană a marelui duce Constantin şi manevra abilă 
în scopul de a zădărnici misiunea de pace a lordului Cowley, toate aces
tea, aşa cum este lesne de înţeles, erau suficiente pentru a da naştere la 
unele ezitări. Dar nimic nu poate influenţa pe optimistul depunător en
glez, ahtiat după orice hîrtii care-i promit o dobîndă de 5°/o şi al cărui 
dispreţ pentru alarmişti nu cunoaşte margini. Aşadar, persoanele care 
�i-au asumat plasarea împrumutului nu şi-au pierdut speranţele, şi, în-
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tr-adevăr, cu o zi sau două înainte de anurţarea ultimatumului austria: 
au avut loc ultimele consfătuiri, al căror scop era de a pregăti totul 
pentru ca împrumutul să poată fi emis în orice moment. După ce s-au pri
mit ultimele asigurări liniştitoare din partea ziarului francez «Moniter». 
care trebuiau să confirme asigurările anterioare că Franta nu se înar
mează şi nu intentionează să se ir:armeze, toată afacerea putea să fie pe 
deplin încununată cu succs. Dar pasul «criminal» făcut de Austria, care 
n-a vrut să aştepte pînă cind rivalii ei v0r obtine tot ceea ce au nevoie. 
a dat totul peste cap, şi, astfel cele 12 OOO OOO I. st. urmează acum să ră
mînă în Anglia•.  

La Paris, desigur, panica de pe piaţa financiară şi falimen
tele care i-au urmat au fost cu mult mai puternice decît neli
niştea de la bursa din Londra. Dar Ludovic-Napoleon, care 
chiar atunci votase prin intermediul lacheilor săi din corpul 
legislativ un nou împrumut de 500 OOO OOO de franci pentru el, 
a interzis în modul cel mai riguros să se publice ceva în presă 
în legătură cu aceste incidente neplăcute. Totuşi, putem ajunge 
la o apreciere justă a actualei stări de lucruri dacă aruncăm 
o privire asupra tabelului de mai jos, pe care l-am extras din 
buletinul oficial al bursei : 

T illuri de rentă cu 3% . . . . . . 
Acţiunile Băncii Franţei . . . . . . 
Credit mobilier . . . . . . . . . . . . . . 
Acţiunile societăţilor de 
cale ferată Orleans . . . . . . . . 

" " de nord . . . . . . . . . . 
" " de est . . . . . . . . . . . . 
" " mediteraniene . . . .  
" " de sud . . . . . . . . . . 
" " de vest . . . . . . . . . . 
" " Geneva . . . . . . . . . .  
" " Austria . . . . . . . . . . 
" " Victor Emanuel  
„ " Lombarda-Veneţiană 

I 24 martie I rr. cent. 

69 20 
2 865 00 

805 00 
1 368 00 

940 00 
682 00 
850 00 
523 00 
600 00 
540 00 
560 00 
400 00 
527 00 

7 aprilie I fr. cent. 

67 95 
2 840 00 

707 50 
1 257 50 

915 00 
627 50 
830 00 
503 75 
537 50 
520 00 
536 25 
390 00 
512 50 

28 aprllte fr. cen t .  

62 00 
2 500 00 

530-542 00 
1 150 00 

835 00 
550 00 
752 00 

412 5) 
485 00 
445 00 
406 25 
315 00 
420 00 

In momentul de faţă oamenii de afaceri din Anglia sînt 
extrem de porniţi împotriva guvernului britanic, pe care-l 
acuză că s-a făcut de ris în faţa lumii diplomatice a Europei şi, 
ceea ce este mai important, că a indus în eroare lumea comer
cială prin miopia şi neghiobia lui îndărătnică. Intr-adevăr, în 
tot timpul acestei parodii de tratative, lordul Derby a permis 
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Franţei şi Rusiei să  facă din el un fel de minge de fotbal. Ne
fiindu-i de ajuns greşelile lui de pînă acum, care s-au ţinut 
lanţ, a căzut din nou în aceeaşi cursă cînd a sosit ştirea despre 
ultimatumul austriac, pe care la banchetul de la Mansion 
House l-a înfierat ca fiind „criminal" ,  neştiind nici chiar atunci 
nimic despre tratatul ruso-francez. Ultima sa propunere de 
mediaţie, pe care, după părerea lui, Austria nu putea să n-o 
accepte, a fost pur şi simplu un tertip electoral care trebuia 
să aibă un singur rezultat : să-i dea lui Napoleon încă un ră
gaz de 48 de ore pentru a-şi concentra trupele şi a paraliza 
acţiunile inevitabile ale Austriei. Aşa arată perspicacitatea 
diplomatică a acestei aristocraţii mîndre care se împotriveşte 
unei reforme parlamentare democratice sub pretextul că 
această reformă ar putea smulge conducerea politicii externe 
din mîinile experimentate ale politicienilor ereditari. In con
cluzie ţin să relev că răscoalele din Toscana şi din ducate 199 
oferă Austriei pretextul pe care şi l-a dorit pentru a ocupa 
aceste regiuni. 

Scris de K. Max 
la 29 aprilie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 634 di: 12 mai 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Vorbe dulci 

Nota pe care Ludovic-Napoleon a transmis-o prin repre
zentanţii săi diplomatici guvernelor europene la 27 aprilie, 
precum şi mesajul lui din 3 mai adresat Corpului legislativ 
dovedesc că împăratul îşi dă perfect de bine seama cit de larg 
sînt răspîndite suspiciunile în legătură cu motivele şi scopul 
final care au determinat intervenţia sa în treburile Italiei şi 
se străduieşte din răsputeri să le risipească. In notă el caută 
să dovedească că, în ceea ce priveşte această intervenţie în 
treburile Italiei, el a acţionat tot timpul numai cu consimţă
mîntul Angliei, Prusiei şi Rusiei, prezentînd lucrurile în aşa 
fel ca şi cum toate aceste state sînt tot atît de nemulţumite ca 
şi el de situaţia din Italia şi la fel de convinse de primejdiile 
care rezultă din starea de nemulţumire ce domneşte în această 
ţară şi din agitaţia secretă care se desfăşoară acolo, şi se stră
duiesc în egală măsură să prevină prin precauţii înţelepte o 
criză inevitabilă. Dar cind invocă, cu titlu de dovadă, misiunea 
lordului Cowley la Viena 200, propunerea Rusiei de a se con
voca un congres şi sprijinul de care s-au bucurat aceste mă
suri din partea Prusiei, el, după cit se pare, uită că princi
palul obiectiv al acestor măsuri nu era nicidecum Italia, că 
scopul lor şi ceea ce le-a servit drept impuls a fost ruptura 
care ameninţa să se producă între Austria şi Franţa şi că, în 
comparaţie cu aceasta, nemulţumirile şi tulburările din Italia 
erau lipsite de orice importanţă. 

Numai manifestarea subită a unui interes deosebit din par
tea lui Napoleon faţă de treburile Italiei a făcut ca în ochii 
celorlalte state din Europa problema italiană să capete o im
portanţă excepţională. Deşi Austria a fost prima care a în
ceput ostilităţile, rămîne un fapt incontestabil că fără instiga
rea Sardiniei de către Napoleon, instigare la care nu au luat 
parte nici Prusia, nici Anglia, precum şi fără paşii întreprinşi 
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de Sardinia ca urmare a acestui lucru nu exista nici un motiv 
să se creadă că vor începe ostilităţile. In realitate, Franţa nu 
s-a oferit nicidecum să contribuie, împreună cu celelalte state, 
la o reglementare amicală a disputei dintre Austria şi Sardi
nia ; nu putem trece peste faptul că, numai atunci cînd Franţa 
s-a angajat efectiv în acest conflict, celelalte state au socotit 
necesar să manifeste mai mult interes faţă de el, dar nu ca 
problemă italiană, ci europeană. Chiar şi faptul că numai 
Franţa s-a simţit chemată să ia apărarea Sardiniei împotriva 
atacului Austriei vine în contradicţie cu părerea care susţine 
că, în problema italiană, Franţa a acţionat numai în colabo
rare cu celelalte state. Atît în nota sa cit şi în mesajul către 
Corpul legislativ, împăratul francez neagă cu hotărî re orice 
ambiţie personală, orice tendinţă de cucerire, orice dorinţă de 
a obţine o influenţă franceză în Italia. El ar vrea să fie crezut 
că se consacră exclusiv statornicirii independenţei Italiei şi 
restabilirii echilibrului de forţe care a fost încălcat din cauza 
supremaţiei Austriei. Cei care îşi amintesc declaraţiile şi jură
mintele făcute de împărat pe vremea cînd era preşedinte al 
Republicii Franceze nu prea vor înclina să se încreadă în 
declaraţiile sale ; dar chiar şi aceste încercări de a linişti te
merile şi de a risipi suspiciunile Europei conţin aluzii de na
tură să producă un efect contrar. 

Nimeni nu se poate îndoi că, în momentul de faţă, Ludovic
Napoleon doreşte sincer să preîntîmpine orice amestec din 
partea Angliei şi Germaniei în războiul său împotriva Austriei. 
Dar acest lucru este departe de a dovedi că el se străduieşte 
numai să reglementeze problema italiană. Să presupunem că 
el s-ar strădui să obţină hegemonia în Europa ; în acest caz 
ar prefera, desigur, să lupte cu fiecare dintre diferitele state 
în parte. El este surprins de frămîntările care domnesc în unele 
state din Germania, deşi aceste frămîntări sînt provocate de 
aceleaşi cauze invocate de el pentru a explica graba cu care 
se repede în ajutorul Sardiniei. 

Dacă Franţa, învecinată cu Sardinia, este legată de ea prin 
vechi tradiţii, prin originea lor comună şi prin alianţa în
cheiată de curînd, între Germania şi Austria există aceleaşi 
legături, ba chiar mai strînse. Dacă Napoleon nu vrea să aş
tepte să fie pus în faţa unui fapt împlinit, şi anume în faţa vic
toriei Austriei asupra Sardiniei, nici germanii nu sînt dispuşi 
să aştepte ca victoria deplină a Franţei asupra Austriei să 
devină un fapt împlinit. Ludovic-Napoleon urmăreşte să uni-
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lească Austria sau cel puţin s-o alunge din Italia, acest lucru 
el nu-l tăgăduieşte. Ce-i drept, el neagă că ar urmări anexarea 
vreunui teritoriu italian sau obţinerea unei influenţe în Italia, 
declarînd că scopul războiului este să stabilească indepen
denţa Italiei, şi nu să-i impună o schimbare de stăpîn. Dar 
închipuiţi-vă că guvernele italiene, a căror independenţă faţă 
de Austria urmează să fie apărată, ar fi tulburate, aşa cum, 
după toate probabilităţile,  se va şi întîmpla, de cei pe care 
Ludovic-Napoleon îi prezintă ca „instigatori la dezordine şi 
membri incorigibili ai vechilor clici 0• Ce se va întîmpla 
atunci ? 

„Franţa - spune Ludovic-Napoleon - a arătat cit de mult urăşte 
anarhia". 

Acestei uri împotriva anarhiei îi datorează el, după pro
pria-i afirmaţie, actuala sa putere. Această ură împotriva anar
hiei i-a servit drept justificare pentru a dizolva Adunarea na
ţională, pentru a-şi călca jurămintele, pentru a răsturna gu
vernul republican prin forţa armelor, pentru a suprima orice 
libertate a presei, pentru a surghiuni sau a trimite la Cayenne 
pe toţi adversarii dictaturii sale absolute. Nu s-ar putea oâre 
ca înăbuşirea anarhiei să-i facă acelaşi serviciu şi în Italia ? 
Dacă „înfrîngerea instigatorilor la dezordine şi a membrilor 
incorigibili ai vechilor clici 0 a justificat suprimarea libertăţii 
în Franţa, n-ar putea ea oare servi deopotrivă drept pretext 
plauzibil pentru suprimarea independenţei Italiei ? 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 6 mai 1 859 

Publicat ca articol de fond 
ln „New York Daily Tribune" 
nr. 5 639 din 18 mai 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Atitudinea Austriei, Prusiei şi Germaniei 
faţă de război 

Viena, 10 mai 1859 

Nerăbdarea şi dezamăgirea populaţiei vieneze provocate 
de ritmul lent al desfăşurării războiului, care părea că a în
ceput într-un mod atît de hotărît, au determinat guvernul să 
lipească pe toate zidurile capitalei următorul comunicat : 

„Intrucît este probabil ca toate ştirile publicate în ziarele austriece 
în legătură cu înaintarea armatei imperiale să ajungă în cîteva ore l a  
cunoştir1ţa inamicului, care poate face uz d e  ele, avem datoria s ă  dăm 
dovadă de cea mai mare prudenţă cînd e vorba de informaţii destinate 
publicului. Potrivit ultimelor ştiri, armata imperială a ocupat o poziţie 
intre Pad şi Sesia, care poate servi drept bază pentru acţiuni ofensive. 
In mîinile armatei noastre sînt toate trecerile peste Sesia şi, dşi creş
terea continuă a apelor Padului nu permite nici o transbordare de forţe 
însemnate pe malul drept al fluviului, teritoriul dir1tre Pontecurone şi 
Voghera este ucupat, ca şi pină acum, de detaşamente importante ale 
armatei imperiale ; totodată, am distrus podul de cale ferată de lingă 
Valenza•. 

Este de la sine înţeles că guvernul austriac urmăreşte cu 
oarecare îngrijorare starea de lucruri din micile state italiene. 
Ministerul de război a publicat următorul comunicat cu pri
vire la forţele militare ale acestor state : 

Toscana. 4 regimente de linie de infanterie, fiecare fiind 
alcătuit din două batalioane, fiecare batalion din 6 companii -
în total 6 833 de oameni ; 1 batalion de trăgători alcătuit din 
6 companii - 180 de oameni ; 1 batalion de trăgători insu
lari - 180 de oameni ; batalioane de vînători voluntari -
2 1 1 5  oameni ; 1 batalion de veterani - 320 de oameni ; 1 de
taşament disciplinar - 150 de oameni ; două escadroane de 
dragoni - 360 de cai ; 1 regiment de artilerie - 8 baterii for
mate fiecare din 6 piese de artilerie ; 1 divizion de artilerie de 
coastă - 2 218 oameni ; 1 regiment de jandarmi - 1 800 de 
oameni. Aceasta împreună cu statele-majore respective, cu 
geniştii, marinarii etc. reprezintă 1 5 169 de oameni. 

Parma. Garda imperială, alebardieri, ghizi - 119 de oa
meni ; două batalioane de linie, 1 batalion de vînători -
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3 254 de oameni ; 1 baterie de artilerie - 84 de oameni ; ge
nişti - 14 oameni ; 4 companii de jandarmi - 417 oameni ; 
împreună cu statele-majore, comandanţii, subunităţile de in
strucţie, companiile de muncitori, în total 4 294 de oameni. 

Modena. 4 regimente de linie - alcătuite fiecare dintr-un 
singur batalion - 4 880 de oameni ; 1 companie de vînători -
120 de oameni ; 3 companii de dragoni - 300 de oameni ; 
1 baterie de cîmp formată din 6 piese de artilerie - 150 de 
oameni ; 1 baterie de artilerie de coastă compusă din 12 piese 
de artilerie - 250 de oameni ; 1 companie de muncă - 130 
de oameni ; 1 companie de geniu - 200 de oameni ; pe lîngă 
acestea, un număr oarecare de veterani, alebardieri etc., în 
total 7 594 de oameni. 

San Marino. Armata acestei mici republici numără 800 de 
oameni. 

Roma. Două regimente de infanterie elveţiană (al treilea 
regiment este în curs de formare) - 1 862 de oameni ; două 
regimente italiene cu acelaşi efectiv ; două batalioane seden
tare (o categorie destul de ciudată de soldaţi) - 1 200 de oa
meni ; 1 regiment de dragoni - 670 de oameni şi cai ; 1 re
giment de artilerie format din 7 baterii avînd cîte 4 piese de 
artilerie fiecare - 802 oameni ; jandarmi - 4 323 de oameni ; 
împreună cu statele-majore, geniştii etc. - 15 255 de oa
meni. 

Neapole şi Sicilia. 4 regimente elveţiene, două regimente 
napolitane de grenadieri de gardă, 6 regimente de grenadieri, 
13 regimente de infanterie, 1 regiment de carabinieri cu com
panii de rezervă-instrucţie, în total 57 096 de oameni ; 12 ba
talioane de vînători - 14 976 de oameni, iar împreună cu 
companiile de rezervă-instrucţie - 16  740 de oameni ; 9 re
gimente de cavalerie, două regimente de dragoni grei, 3 re
gimente de dragoni, 1 regiment de carabinieri, două regimente 
de ulani, 1 regiment de vînători călare - 8 415 oameni şi cai ; 
două regimente de artilerie, fiecare alcătuit din două divizi
oane de artilerie de cîmp şi 1 divizion de artilerie de asediu, 
sau din 16 baterii de artilerie de cîmp cu 128 de piese de arti
lerie şi 12 baterii de artilerie de asediu, toate inclusiv convo
iul - 52 OOO de oameni. Dacă adăugăm alebardierii, geniştii, 
ghizii, unităţile de gardă etc., se ajunge la totalul de 130 307 
oameni. 

Flota napolitană este alcătuită din două vase de linie cu 
80 şi 84 de tunuri, 50 de fregate cu pînze şi 12 fregate cu abur 
cu cîte 10 tunuri fiecare, două corvete cu pînze şi 4 corvete 
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u aburi, două goelete cu pînze, 1 1  vapoare mici, 10  vae pre
văzute cu mortiere şi 1 8  canoniere. 

Guvernul austriac a prevăzut într-o măsură mai mara sau 
mai mică evenimentele din Toscana şi se poate spune că pînă 
la un anumit punct a ţinut seama de ele în calculele sale. Dar 
ceea ce într-adevăr îi inspiră temeri este atitudinea rece, şo
văitoare şi nicidecum prietenoasă a guvernului prusian. Gu
vernul prusian se înarmează pentru că manifestaţiile zgomo
toase ale opiniei publice îl forţează la aceasta, dar în acelaşi 
timp el paralizează, ca să spunem aşa, aceste înarmări prin 
acţiunile sale diplomatice. Cititorii ştiu că actualul guvern al 
Prusiei, şi în special von Schleinitz, ministrul de externe, fa: 
parte din partidul cunoscut în Germania sub denumirea de 
partidul de la Gotha 201 • Acest partid îşi face iluzii că prăbu
şirea Austriei ar da putinţă Prusiei să formeze o Germanie 
nouă sub conducerea Hohenzollernilor, şi cu o credulitate pre
făcută îşi pleacă urechea la asigurările diplomaţiei bona
partiste că războiul va fi „localizat" în Italia şi că formarea 
unui corp francez de observaţie la Nancy sub comanda lui 
Pelissier nu are alt scop decît să-l măgulească pe acest „glo
rios ostaş " .  Relev en passant * că acelaşi număr din „Moni
teur" care conţine această teorie liniştitoare publică un ordin 
imperial cu privire la ridicarea la Paris a unei statui a lui 
Humboldt. Această manevră arată, în orice caz, că, după pă
rerea lui Bonaparte, partidul de la Gotha poate fi tot atît de 
uşor cumpărat cu statui ca şi zuavii francezi cu cîrnaţi 202 • Un 
lucru este sigur, că împuternicitul Austriei în Bundestagul de 
la Frankfurt * * a făcut o propunere prin care se cere confede
raţiei germane să se pronunţe dacă nu cumva participarea li 
Bohaparte la lupta Italiei constituie o ameninţare pentru con
federaţia însăşi, dar, ca urmare a intrigilor Prusiei, pînă acum 
Bundestagul nu a dat nici un răspuns la această întrebare. 
Poate că Prusia are dreptate să protesteze împotriva încercă
rilor majorităţii acestor mărunţi „Landesvăter" * * *  germani de 
a-i impune voinţa lor, dar în acest caz ar fi fost obligată să ia 
iniţiativa şi să propună ea însăşi măsurile necesare pentru 
apărarea Germaniei. Pînă acum ea a adoptat o linie de con
duită diametral opusă. La 29 aprilie a adresat o notă diferiţilor 
membri ai Confederaţiei germane, în care li se recomanda pe
un ton destul de insistent o atitudine reţinută şi prudentă. In 

* - în treacăt. - Nota trad. 
** - Rechberg, Johann Benhard. - Nota red. 

*** - „părinţi ai poporului".  - Nota trad. 
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răspunsul la această misivă, guvernele din Germania de sud 
i-au amintit cabinetului din Berlin pe un ton foarte semnifica
tiv de proverbul latin „Caveant consules ne quid respublica 
detrimenti capiat" 203• Ei au declarat că, potrivit convingerii 
lor, Germania se află într-un moment în care securitatea ei 
este grav ameninţată şi că, fără îndoială, a trecut vremea 
cînd putea rămîne pasivă. In propria sa ţară, guvernul prusian 
găseşte aliaţi cit se poate de diferiţi. Pe lingă partidul de la 
Gotha este, în primul rînd, partidul „rus",  care propovăduieşte 
neutralitatea. Apoi este partidul foarte influent, reprezentat 
de „Kolnische Zeitung" 204, alcătuit din bancheri, oameni de 
afaceri, misiţi de bursă ale căror interese materiale sînt subor
donate companiei Credit mobilier din Paris, şi deci bonapar
tismului. In sfirşit, este partidul pseudodemocratic, care pre
tinde că e atît de indignat de brutalitatea Austriei, incit este 
gata să considere politica eroului din decembrie drept libera
lism. Pot să afirm că unii dintre membrii ultimului partid men
ţionat au fost, fără îndoială, cumpăraţi cu napoleoni de aur 
şi că principalul organizator al acestui tîrg de conştiinţe tră
ieşte în Elveţia, şi nu numai că este german, dar şi fost mem
bru al Adunării naţionale germane din 1848 şi un radical în
focat 205• Inţelegeţi deci că, în aceste împrejurări, aici, la Viena, 
se urmăreşte cu multă atenţie orice manifestare din Prusia îm
potriva neutralităţii şi că micul manifest al istoricului prusian 
al cruciadelor, d-l Friedrich von Raumer, intitulat „Punctul de 
vedere al Prusiei" 206, care combate pe faţă teoria susţinută de 
partidul de la Gotha, este ridicat în slăvi. Fragmentele de 
mai jos vor da cititorilor posibilitatea să aprecieze sensul efu
ziunilor lui Raumer : 

„Un anumit partid afirmă că Prusia trebuie să păstreze cea mai de
plină independenţă şi să nu se lase antreriată nici de evenimente, nici 
de insistenţele nerăbdătoare ale celor care vor să împingă politica Ger
maniei pe n făgaş greşit şi îndeamnă la luarea unor măsuri pripite. Gu
venul, spun membrii acestui partid, trebuie să se opună acestor tendinţe 
cu o fermitate rieclintită ; şi, întrucit unul dintre statele germane mari 
€ste antrenat în războiul din Italia, celelalte state germane trebuie să-şi 
Stringă rindurile în jul Prusiei ca centru firesc al politicii germane. 

Nu ne putem supune acestor sfaturi fără o analiză mir1uţioasă a ade
văratei lor semnificaţii. In primul rind, afirmaţia în legătură cu deplina 
independenţă a Prusiei este o exagerare. Dimpotrivă, Prusia pe bună 
dreptate a privit cu atenţie în jurul ei, a pus întrebări, şi-a exprimat do
rinţe, a prevenit, a dat sfaturi, deoarece, fiind înconjurată de patru state 
putemice, ea nu poate efectiv să aibă pretenţia la o deplină indepen
denţă, ci trebuie să ţină seama de acţiunile vecinilor ei, fără să-şi sa
crifice însă adevărata ei misiune. Prusia a intrat în rîndul marilor puteri 
nu datorită dimensiunilor ei, ci datorită înţelepciunii, h0tărîrii şi energiei 
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ei. Fără aceste calităţi, ea, aşa cum a arătat istoria, ar deveni un stat de 
mina a doua, pe care celelalte state U vor desconsidera şi, poate, chiar 
l vor domina. 

Timp de 4 lur:i diplomaţia a luptat din răsputeri împotriva unui ad
versar ca Napoleon al III-iea, dar nu a obţinut absolut nimic, toate în
cercările soldîndu-se cu un eşec total. Oare nu ete firesc, nu este lău
dabil dacă germanii, trăgînd învăţăminte dintro experienţă amară şi in
telegînd perfect la ce îi obligă onoarea, datoria şi interesul de autocon
>ervare, i:cep să-şi piardă răbdarea şi nu vor să continue să ia nişte nori 
fantastici drept stînci solide ? 

Cum este cu putinţă să te cramponezi într-una de n punct de ve
dere vechi, cind toate condiţiile fundamentale s-au schimbat şi cind sur
vin evenimente hotărîtoare pentru noi ? Şi, intrucît poziţia de mediator 
nu a dus la Liei un rezltat, nu ne este oare îngăduit să ne îndoim că ar 
fi fost justă dintru început ? Nu a fost oare cea mai mare greşeală să te 
situezi pe aceea�i poziţie în problema relaţiilor dintre Franţa şi Austria 
ca şi in cazl cind ar fi vorba de relaţii intre Franţa şi Turcia ? Aceast. 
pretinsă imparţialitate a Prusiei, fără manifestarea vreunei preferinţe 
pentru Germania, nu a cîştigat simpatia poporului francez, în schimb a 
făcut ca in GermaLia să scadă simpatiile şi încrederea in Prusia. 

Repetăm : fără Germania, Prusia nu poate fi, in ltimă instanţă, o 
mare putere. Propunerea şi sfatl de a lăsa Austria in voia soartei şi de 
a-şi pune speranţele numai in Prusia înseamnă pieirea Germaniei. Se pro
pun următoarele : Germania, care se simte, in sfîrşit, un tot indivizibil, 
trebuie, după exemplul Medeii, să fie tăiată ir� bucăţi şi aruncată in ca
zanl vrăjitoarelor 1 totodată, i se insuflă ideea că bucătarii-diplomaţi se 
vor îngriji să o reconstituie din bucăţi şi să o reînvie I Nu cunoaştem 
nimic mai nesăbuit, mai lipsit de patriotism, mai funest dacit această 
doctrină, proclamată făţiş şi strecurată prin contrabandă, despre o Ger
manie austriacă şi o Germanie prusiană 1 această doctrină condamnabilă 
despre o liie de demarcaţie care despică şi dezmembrează patria noastră 
a fost foarte răspindită in 1805 şi ea a fost aceea care a dus la anul 1806. 

Interesele întregii Germanii sînt, in acelaşi timp, interesele Prusiei, 
iar Austria, în ciuda tutumr neajunsurilor, greşelilor şi eşecurilor, a fost 
întotdeauna bastionul Germaniei împotriva slavilor, trcilor şi francezilor. 
Peste cîteva săptămîni trebuie să intervină o cotitură hotărîtoare i� răz
boil din Italia. Va i oare peste cîteva săptămîni Germania pregătită 
pentru evntualitatea că Napoleon, ademenind Franţa cu perspectiva sta
bilirii graniţei naturale pe malul stîng al Rinului, va cere Prusiei să 
cosimtă la această graniţă în virttea tratatului de la Basel ? 

Pină acum, de prudentl nu s-a dus lipsă, mai curînd a lipsit spiritul 
de prevedere ; evenimentele au luat-o înaintea tuturor celor care stăteau 
în expectativă şi i-a făcut să dea uitării vechiul dicton încercat : iDacă 
>ierzi momentul, pierzi totl»". 

Ca să nu scap poşta, care trebuie să plece, îmi rezerv pen
tru altă ocazie unele observaţii în legătură cu panica comer
cială şi cu mişcările populare din acest oraş vesel şi naiv. 

Scris de K. Marx 
la 10 mai 1859 

Publicat in „New York Daily Tribune• 
nr. 5 647 din 27 mai 1859 
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Războiul 

La 1 1  mai, Napoleon al III-lea a plecat pe mare de la Mar
silia la Genova, unde urma să preia comanda armatei franceze 
şi unde se făcuseră pregătiri pentru a fi întimpinat cu o deose
bită pompă. Dacă victoriile sale militare vor fi la înălţimea 
indiscutabilului său triumf diplomatic, aceasta este o problemă 
p entru a cărei rezolvare vom avea, probabil, în curînd dovezi 
concrete ; pînă acum, singura dovadă de aptitudini strategice 
pe care a dat-o este planul acţiunilor militare din Crimeea, 
.ale cărui teze de bază s-au învechit şi aparţineau şcolii mili
tare a lui Bilow, despre a cărui ştiinţă marele Napoleon spu
nea că este o ştiinţă a înfrîngerii, şi nu a victoriei 207• 

Este incontestabil că împăratul francez intră în Italia avînd 
le partea sa un imens succes moral. După ce, datorită vicle
niei şi abilităţii sale, i-a silit pe austrieci să-şi asume greaua 
răspundere a declarării războiului, el a avut norocul să vadă 
cu ochii lui cum, în decurs de două săptămîni de inactivitate 
efectivă, aceştia au pierdut singurul avantaj pe care ar fi 
putut conta atunci cînd au întreprins acest pas important. In 
loc să nimicească armata piemonteză, profitînd de superiorita
tea lor numerică şi printr-o acţiune rapidă, înainte de a putea 
sosi întăririle franceze, austriecii au pierdut acest prilej, şi 
acum au de înfruntat o armată aliată egală cu a lor, care pe 
zi ce trece capătă superioritate asupra lor. In locul unor ac
ţiuni ofensive şi al unei înaintări victorioase, austriecii vor 
fi, probabil, nevoiţi ca în curînd să părăsească chiar şi Milano 
şi să se retragă pe linia rîului Mincio, unde, la adăpostul for
tăreţelor lor mari, se vor limita la acţiuni pur defensive. Aşa
lar, Ludovic-Napoleon îşi începe cariera de comandant de 
oşti avînd de partea sa superioritatea rezultată din greşelile 
mari şi aproape inexplicabile săvîrşite de inamicul său. Steaua 
norocului lui continuă să se înalţe. 
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Primele două săptămîni de război oferă, în ceea ce priveşte 
Austria, o poveste ciudată, deşi monotonă, foarte asemănă
toare cu cea despre care este vorba în faimosul cuplet la 
adresa regelui Franţei. La 29 aprilie, avangarda austriacă a 
trecut rîul Ticino fără să  întîmpine o prea mare rezistenţă, iar 
a doua zi a fost urmată de principalele forţe ale armatei. După 
primele înaintări în direcţia Arona (pe Lago Maggiore) , No
vara şi Vigevano, se părea că atacul era îndreptat împotriva 
oraşului Vercelli şi a drumului spre oraşul Torino. Faptul că 
la 1 mai sau în dimineaţa zilei de 2 mai a fost ocupat Vercelli, 
precum şi telegramele din Elveţia care anunţau că forţele ar
matei invadatoare erau concentrate pe Sesia păreau să con
firme acest punct de vedere. Dar acest atac, după cum se vede, 
nu a fost decît un simulacru, menit să impună la contribuţii 
toate districtele situate între Ticino şi Sesia şi să distrugă linia 
telegrafi:ă dintre Piemont şi Elveţia. Adevăratul obiectiv al 
ofensivei a fost indicat în comunicatul generalului Gyulay, 
din care reiese că principalele puncte de concentrare erau 
Cozzo şi Cambio şi că în seara zilei de 2 mai cartierul său 
general se  afla la Lomello. lntrucît primul dintre punctele men
ţionate este situat în apropiere de confluenţa Sesiei u Padul 
(ceva mai la est de aceasta) , l doilea pe Pad, ceva mai la est 
de confluenţa Bormidei cu acest fluviu, iar al treilea se află 
ceva mai departe, dar la o distanţă egală de primele două, 
privind harta vedem că austriecii înaintează împotriva fron
tului poziţiei piemonteze care se întinde dincolo de Pad, de la 
Casale la Alessandria, cu centrul la Valenza. După cum reiese 
din ştirile ulterioare primite prin Torino, la 3 mai ei au con
struit poduri peste Pad, la Cambio, şi au trimis detaşamente 
de recunoaştere în direcţia Tortona, pe malul de sud al acestui 
rîu ; de asemenea, ei au făcut operaţii de recunoaştere pe 
aproape întregul front al  poziţiei piemonteze, în special în 
apropiere de Valenza, provocînd ciocniri cu inamicul în di
verse puncte pentru a-l face să-şi dezvăluie forţele. De ase
menea, se zvoneşte că un corp austriac a ponit de la Piacenza 
şi a înaintat de-a lungul malului de sud al Padului, spre Ales
sandria, dar această ştire n-a fost încă confirmată. Totuşi, 
dacă avem în vedere podurile care au fost construite peste 
Pad, la Cambio, această mişcare nu ar fi nicidecum nevero
similă. 

Acesta este tabloul campaniei pînă la 5 mai ; pînă atunci 
şi tot timpul de atunci încoace, manevrele austriecilor s-au 
remarcat printr-un ritm extrem de lent şi printr-o foarte mare 

5 - Ma:-nels, Opere, voi. 13 
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prudenţă, ca să nu spunem mai mult. De la Ticino la Pad, la 
Valenza, nu sînt, cu siguranţă, mai mult de 25 de mile, sau 
două marşuri uşoare, şi, întrucît ostilităţile au început la 
29 aprilie, în ziua de 1 mai, la amiază, toate forţele de invazie 
ar fi putut fi concentrate în faţa Valenzei ; avangarda şi-ar 
fi putut termina recunoaşterea în aceeaşi zi, iar în cursul nopţii 
s-ar fi putut lua o hotărîre cu privire la desfăşurarea unor ac
ţiuni hotărîtoare pentru a doua zi. Nici acum, deşi ne aflăm 
în posesia poştei sosite prin „Vanderbilt" ,  tot nu ne putem ex
plica de ce a avut loc această întîrziere. Dar, întrucît împre
jurările cereau în mod imperios acţiuni rapide din partea 
austriecilor, iar generalul Gyulay se bucură de reputaţia unui 
ofiţer hotărît şi cutezător, este firesc să presupunem că au in
tervenit împrejurări neprevăzute care i-au obligat să acţioneze 
cu prudenţă. Să fi avut ei oare într-adevăr un plan iniţial de r 
merge la Torino prin Vercelli, la care au renunţat numai după 
ce au primit ştirea că francezii au sosit la Genova în număr 
destul de mare pentru a face ca manevra de învăluire să fie 
riscantă ? Să aibă aceasta vreo legătură cu faptul că drumurile 
au fost pretutindeni tăiate şi baricadate de piemontezi, sau ge
neralul Gyulay, ale cărui însuşiri de comandant suprem sînt 
cu desăvîrşire necunoscute lumii, a fost stingherit de carac
terul greoi al armatei pe care trebuie s-o conducă ? La toate 
aceste întrebări este greu de dat un răspuns. Totuşi, o privire 
asupra poziţiei ocupate de cealaltă parte aruncă o oarecare 
lumină asupra situaţiei. 

Inainte ca un singur austriac să fi trecut graniţa, francezii 
au început să pătrundă în masă în Piemont. La 26 aprilie au 
sosit primele detaşamente la Genova ; în aceeaşi zi, divizia 
generalului Bouat a plecat în Savoia, a traversat Mont Cenis 
şi, la 30 aprilie, a sosit la Torino. In aceeaşi zi, 24 OOO de fran
cezi se aflau la Alessandria, iar aproximativ 16  OOO la Torino 
şi Susa. De atunci afluenţa lor a fost neîntreruptă, dar la Ge
nova soseau în număr mult mai mare decît la Torino. Din 
amîndouă aceste puncte, trupele erau trimise mai departe spre 
Alessandria. Numărul francezilor trimişi pe această cale nu 
poate fi, fireşte, stabilit, dar, judecînd după împrejurările la 
care ne vom referi mai departe, nu încape nici o îndoială că la 
5 mai era considerat, după cum se vede, suficient pentru a 
da posibilitate armatelor aliate să reziste şi pentru a-i împie
dica pe austrieci să învăluie poziţiile lor de la Vercelli. Planul 
iniţial era ca linia Padului de la Alessandria la Casale să fie 
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ţinută cu ajutorul principalelor forţe ale piemontezilor şi al 
trupelor franceze care puteau fi aduse din Genova, iar restul 
trupelor piemonteze (brigăzile de gardă din Savoia) împreună 
cu francezii care veneau de peste Alpi trebuiau să ţină linia 
Dora-Baltea de la !vrea la Chivasso, acoperind în acest fel 
Torino. Aşadar, orice ofensivă a austriecilor împotriva liniei 
Dora ar putea fi paralizată printr-un atac în flanc al piemon
tezilor care ar sosi din Casale şi l-ar putea sili pe invadator 
să-şi împartă forţele. Dar, cu toate acestea, poziţia aliaţilor 
era bună doar ca o poziţie vremelnică, în fond însă era 
proastă. De la Alessandria la !vrea, ea se întindea pe o dis
tanţă de aproximativ 50 de mile, avînd un unghi de ieşire şi 
unul de intrare ; deşi posibilitatea unui atac în flanc o în
tărea considerabil, totuşi existenţa unei linii atît de lungi ofe
rea inamicului multe avantaje pentru săvîrşirea unor atacuri 
simulate şi, în plus, pe ea nu se putea organiza o rezistenţă 
serioasă în cazul unei ofensive hotărîte. Dacă linia Dora ar fi 
fost cucerită, iar un atac în flanc ar fi fost pentru un timp 
paralizat de forţe austriece mai mici, austriecii învingători 
s-ar fi putut întoarce nestînjeniţi pe oricare dintre malurile 
Fadului şi, datorită superiorităţii lor numerice, ar fi putut să 
silească armata din Alessandria să se retragă la adăpostul 
tunurilor din această fortăreaţă. Dacă în primele două, trei zile 
de război austriecii ar fi acţionat energic, toate acestea ar fi 
fost uşor de îndeplinit. Pe atunci nu exista încă o armată con
centrată între Alessandria şi Casale care ar fi putut să le pri· 
mejduiască acţiunile, dar în 3, 4 şi 5 mai situaţia s-a schimbat, 
şi numărul francezilor care au sosit la această poziţie şi cei 
care continuau să sosească din Genova trebuia să fi fost des
tul de mare pentru a face ca forţele care o apărau să ajungă 
la  aproximativ 100 OOO de oameni, dintre care 60 OOO puteau fi 
folosiţi pentru o ofensivă peste Casale. Faptul că acest efectiv 
era considerat suficient pentru a acoperi Torino este dovedit 
în mod indirect prin aceea că încă la 3 mai atît trupele fran
ceze cit şi cele sarde au fost mutate de pe linia Dora la Ales
sandria. Aşadar, mişcarea lentă a austriecilor a permis aliaţilor 
să ducă netulburaţi la bun sfîrşit această manevră periculoasă 
- concentrarea forţelor lor în poziţia de la Alessandria. Prin 
aceasta, ofensiva austriacă şi-a pierdut orice sens, iar aliaţii 
au obţinut ceea ce numeam noi o victorie morală. 

Pînă acum, generalul austriac a acţionat succesiv pe cel 
puţin trei planuri de campanie diferite. Se pare că la început, 
cînd a trecut rîul Ticino, el intenţiona să se îndrepte direct 
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spre Vercelli şi Dora ; apoi însă, aflînd că la Genova au sosit 
importante forţe franceze şi considerînd că un marş în flanc 
pe lingă Casale ar fi prea primejdios, el a schimbat direcţia 
ofensivei sale şi s-a îndreptat spre Lomello şi Fad ; şi, în sfîr
şit, îşi schimbă din nou intenţia, renunţă cu totul la ofensivă 
şi, întărindu-se pe Sesia, aşteaptă sosirea aliaţilor cu scopul 
de a da o bătălie. Este adevărat că informaţiile noastre cu 
privire la mişcările lui sînt cu totul insuficiente, deoarece 
le-am extras aproape exclusiv din telegramele franceze şi 
sarde ; dar se pare că aceasta este singura concluzie care se 
poate trage din îndelungata inactivitate a principalelor forţe 
ale austriecilor şi din diversele manevre, nu prea importante 
şi, după cum se vede, nehotărîte, efectuate între 5 şi 1 1  mai de 
detaşamentele lor de avangardă. 

In cazul cînd înaintarea aliaţilor va fi amînată, din pricina 
unei întîmplări oarecare, cu încă cîteva zile, nu este exclus 
să fim martorii unei noi schimbări în strategia austriacă, care 
să ia forma unei retrageri spre Ticino, chiar şi fără lupte, căci 
armata lui Gyulay nu poate rămîne mult timp inactivă în lş
tinile de orez, care i-ar fi funeste, şi unde se află potrivit ulti
melor ştiri ; ea trebuie fie să rişte o ofensivă cu şanse de 
succes foarte îndoielnice, fie să ocupe o nouă poziţie într-o 
regiune mai sănătoasă. Trebuie să ne aşteptăm la o ofensivă 
neîntîrziată a aliaţilor şi la o bătălie ; probabil că, în legătură 
cu aceasta, vom primi ştiri cu poşta viitoare. Dar în aceste 
împrejurări nu ne surprinde că, potrivit ştirilor primite din 
Viena, Hess, care după toate probabilităţile va fi succesorul 
lui Gyulay în postul de comandant, nu este de acord cu acţiu
nile militare ale acestuia şi este aproape sigur că, dacă au
striecii nu cîştigă viitoarea bătălie, în mai puţin de o lună de 
zile de la începerea războiului ei vor avea un alt comandant 
suprem. De altfel, un asemenea eveniment nu este nicidecum 
neobişnuit în istoria războaielor Austriei. 

Scris de F. Engels 
la 12 mai 1859 

Publicat ca articol de fond 
în 11New York Daily Tribune• 
nr. 5 43 din 23 mai 1859 
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Karl Marx 

Ştiri de o deosebită importanţă sosite din Viena 

Viena, 14 mai 1 859 

Generalul prusian Willisen (fratele celuilalt general pru
sian cu acest nume, care şi-a cîştigat o oarecare glorie dato
rită lucrărilor sale în domeniul ştiinţei militare 208, glorie 
pierdută din nou din pricina felului în care a condus războiul 
din Schleswig-Holstein) a sosit aici fiind trimis de la Berlin 
cu misiunea formală de a întîmpina pe regele slab de minte 
al Prusiei şi pe regină * la întoarcerea lor în Prusia. Se spune 
c ă, în realitate, el urmăreşte două scopuri : în primul rînd, 
să ceară Austriei să pună capăt intrigilor uneltite de ea în 
Bundestagul de la Frankfurt, întrucît Prusia nu doreşte să se 
supună dictatului cabinetului de la Viena, care acţionează 
camuflîndu-se în spatele Confederaţiei germane, existentă nu
mai pe hîrtie ; în al doilea rînd, să îndulcească pilula pe care 
o sileşte s-o înghită prin afirmaţii categorice că, în prezent, 
Prusia a luat o hotărîre fermă în ceea ce priveşte „medierea 
înarmată" .  Acest termen nebulos trebuie interpretat în felul 
următor : Prusia, după ce va face ordine la ea acasă şi după 
ce  se va înarma pînă în dinţi, va face din nou propuneri de 
pace lui Bonaparte, şi, atunci cînd propunerile vor fi respinse, 
îşi va arunca sabia ei în balanţă. Concomitent cu această 
comunicare importantă, guvernul Austriei a primit prin Berna 
ştirea că tratatul ruso-francez, pe lîngă unele puncte secrete 
care nu sînt încă cunoscute, obligă Franţa să-şi limiteze acţiu
nile sale militare la cadrul corespunzător scopului pe care l-a 
proclamat făţiş şi anume - eliberarea Italiei, iar Rusia se 
obligă ca, la prima intervenţie efectivă a Confederaţiei ger
mane în luptă, să treacă peste graniţă o armată cu un efectiv 
de cel puţin 300 OOO de oameni. 

Aici se fac auzite multe plîngeri în legătură cu strategia 
învechită a generalului Gyulay şi circulă chiar zvonuri despre 

* - Frederic Wilhelm l IV-lea şi Elisabeta. - Nota red. 
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demisia lui. Ca urmaş al său este pomenit numele generalului 
Hess. Dar, după cum se vede, luarea unei asemenea măsuri 
nu a fost încă hotărîtă, din moment ce colonelul Kuhn - cel 
mai remarcabil ofiţer din statul-major austriac - a fost trimis 
pentru a întări conducerea lui Gyulay, care se distinge prin 
nehotărîre. Gyulay este maghiar. S-a născut la Pesta la 1 sep
tembrie 1798. La vîrsta de 16 ani era sublocotenent într-un 
regiment de infanterie de sub comanda tatălui său ; apoi a 
fost trecut la husari ; în septembrie 1827 era maior de ulani 
imperiali, curînd după aceea colonel în regimentul 19 infan
terie, iar în 1 837 a primit gradul de general-maior şi funcţia 
de comandant de brigadă la St. Polten. In 1 845 era coman
dantul regimentului 33 infanterie din Viena ; în 1 846 a primit 
gradul de feldmareşal-locotenent şi a fost trimis la Triest în 
calitate de general de divizie şi comandant suprem. Aici i s-a 
prezentat prilejul, în 1 848, să se distingă. Preluînd comanda 
flotei, i-a concediat, pe răspunderea sa, pe ofiţerii şi pe mari
narii italieni suspecţi, a pus în siguranţă vasele de război lin 
diferitele puncte de pe coasta Dalmaţiei şi a salvat cîteva 
vase care se şi aflau în drum spre Veneţia 209• El a dat dis
poziţii cu privire la măsurile de apărare ce trebuiau să fie 
luate la Triest, Pola, Pirano şi în alte puncte importante de pe 
coastă, a întărit graniţa, care era ameninţată de răscoală, şi 
s-a pregătit pentru ofensiva întreprinsă de Feldzeugmeister, 
contele Nugent, la 17 aprilie 1 848, după sosirea unor întă
riri din provinciile din interiorul ţării. O flotilă organizată de 
Gyulay a susţinut acţiunile armatei de pe coastă. La 23 mai, 
flota piemonteză a apărut în apropiere de Triest, dar, dato
rită pregătirilor făcute de Gyulay, a trebuit să rămînă la o 
distanţă considerabilă. Incercarea flotei de a lua prin surprin
dere bateria îndepărtată de la St. Barcola a eşuat şi ea. Pentru 
ultima oară, flota piemonteză a atacat Triestul la 8 iunie, dar, 
întrucît s-a convins că Gyulay era bine pregătit, s-a retras 
dincolo de orizontul oraşului la 4 iulie, iar după bătălia de la 
Custozza a părăsit şi Marea Adriatică. Pentru aceste merite, 
Gyulay a primit diverse ordine din partea împăratului şi cetă
ţenia de onoare din partea consiliului municipal din Triest. 
Fiind numit, la începutul lunii iunie 1849, ministru de război 
al Austriei, s-a afirmat, după cum se spune, ca un om ener
gic şi activ. In momentul ocupării oraşului Raab 210, el făcea 
parte din suita împăratului. De la Viena, unde se înapoiase 
la postul său, cînd a primit ştirea despre înfrîngerea de la 
Acs 211, s-a înreptat spre Komărom pentru a lua acolo măsu-
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rile necesare. După aceea a fost trimis într-o călătorie de 
inspecţie în întregul imperiu şi şi-a prezentat raportul lui 
Franţ Iosif. ln iulie 1 850, primind în locul funcţiei de ministru 
de război comanda corpului 5 de la Milano, a fost numit Feld
zeugmeister şi a primit ordinul Linii de Aur. După retragerea 
lui Radetzky i s-a încredinţat comanda armatei a 2-a, pe care 
a condus-o acum împotriva Piemontului. El face parte dintre 
generalii austrieci, în marea lor majoritate de origine slavonă 
sau maghiară, care s-au dezonorat prin biciuirea femeilor şi 
prin alte brutalităţi josnice. 

Două batalioane de voluntari vienezi au şi pornit spre 
teatrul de acţiuni militare, iar astăzi pleacă al treilea bata
lion. Aceşti voluntari, care sînt îmbrăcaţi în uniformele legio
narilor din 1848 212 şi aparţin nobilimii autohtone a suburbii
lor, au fost la început eroii zilei. Balurile, concertele şi repre
zentaţiile teatrale date în folosul lor se ţineau lanţ, şi chiar 
şi Orfeu! austriac al valsului, d-l Strauss, înainte de plecarea 
sa nu prea patriotică la Petersburg, a compus un nou marş 
în cinstea lor. Dar nu se poate nega faptul că în ultimul tim_ 
popularitatea acestor proaspeţi ostaşi a scăzut catastrofal. 
Aceşti bădărani neciopliţi ai suburbiilor s-au cam întrecut cu 
gluma în ceea ce priveşte consumul de bere şi de ţigări, şi-au 
permis prea multe libertăţi faţă de sexul frumos şi destul de 
des au depăşit chiar şi limitele „umorului" vienez. Ce sînt 
ei de fapt reiese şi din cuvintele cîntecului lor preferat : 

,,!eh bin ein ăchter Wiener, 
Fur ein lustiges Leben, 
Und da hat mich mein Vater 
Zu den Deutschmeistern geben 1 
Deutschmeister ist ein 
Gar lustiges Regiment, 
Hăit in der einen Hand den Săbel, 
In der andern das Ziment". 

(„Sînt un adevărat fiu al Vienei, îmi place viaţa veselă, şi 
de aceea tata m-a dat la regimentul «Deutschmeister» ; regî
mentul nostru este un regiment vesel, într-o mină se ţine 
spada, iar în cealaltă cimentul".) (Trebuie să explic că cimen· 
tul este o cană de bere în care încape o cantitate uriaşă de 
lichid.) 

Una dintre isprăvile acestor oameni „liberi şi veseli" a 
luat o întorsătură destul de gravă şi a fost, pe bună dreptate, 
dezaprobată în presă. Cazărmile prietenilor noştri sînt situate 
pe strada Salzgries, care, ca şi celelalte străzi ce duc spre 
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ea, este locuită în cea mai mare parte de evrei. Evreii din 
Galiţia ven-�i cu treburi la Viena trag de obicei tot în aceste 
cartiere destul de murdare. Intr-o seară, pe cînd se întorceau 
la cazărmile lor de la „Sperl " *, unde fuseseră sărbătoriţi şi  
felicitaţi în public pentru viitoarele lor vitejii, eroii noştri 
cheflii, aflaţi într-o stare de supraexcitare, au anticipat viitoa
rele lor fapte, tăbărînd asupra nefericiţilor evrei. Unora le-au 
spart geamurile, pe alţii i-au călcat în picioare, multora le-au 
tăiat bărbile, iar pe una din bietele lor victime au aruncat-o 
chiar într-un butoi cu păcură. Trecătorii paşnici erau între
baţi : „Sînteţi evrei ? " ,  şi, dacă răspunsul era afirmativ, îi 
băteau fără milă şi urlau cit îi ţinea gura : „Macht nichts, 
der Jud wird gefarn gelt " („nu face nimic, evreul trebuie cio
măgit") .  Cit de ascuţită era sensibilitatea acestor cheflii vie
nezi ne putem da seama din următorul fapt : un ucenic de 
cizmar în vîrstă de 15 ani, de desperare că sergentul care 
făcea recrutări nu l-a primit în corpul de voluntari, s-a spîn
zurat. 

Dificultăţi băneşti şi financiare se observă în toate pătu
rile societăţii, de la cele mai de sus şi pînă la cele mai de 
jos.  In primul rînd, aşa cum, probabil, aţi aflat dinainte din 
presa europeană, însuşi împăratul şi-a amanetat bijuteriile lui 
de familie. In al doilea rînd, orice organ al presei vieneze 
aţi lua în mină, fără îndoială că vă va sări în ochi o coloană 
publicată la un loc foarte vizibil şi intitulată : „Donaţii patrio
tice" .  Aceste daruri patriotice, oferite fie pentru scopuri mili
tare în general, fie pentru formarea detaşamentelor de volun
tari, în special, diferă foarte mult în ceea ce priveşte suma 
lor ; unele constau din suma derizorie de 2 florini şi 12 kreu
zeri, altele se ridică la suma considerabilă de 10 OOO pînă la  
12  OOO de florini. Pe alocuri, donaţiile în bani altenează cu 
daruri cu un caracter mai :.edieval, cum ar fi o pereche de 
revolvere din partea unui negustor de arme, hîrtie pentru 
cartuşe de la patronul unei fabrici de hîrtie, stofă pentru 
uniforme de la un fabricant de postav etc. Printre donaţiile 
din partea diverselor persoane figurează colecte mai mult 
sau mai puţin suspecte din partea unor comunităţi din provin
cie, făcute sub presiunea oficială exercitată de funcţionari mu
nicipali mărunţi şi de burgmiştri (primari) . Trăsătura distinc
tivă a donaţiilor celor mai de valoare o constituie însă faptul 
că nu sînt plătite în bani, ci în obligaţiuni de stat şi în cu
poane ale titlurilor de stat, astfel că statului i se plăteşte lite-

* - Cafenea vestită din Viena. - Nota trad. 
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ralmente cu „propria lui monedă" . Indiciul cel mai sigur, care 
îţi sare în ochi la fiecare pas, al dezorganizării finanţelor este 
dispariţia totală a monedelor divizionare din circulaţia curentă 
a banilor. De îndată ce s-a anunţat în mod oficial sistarea 
plăţilor în numerar şi măsurile de ordin financiar care o vor 
însoţi, monedele divizionare de metal, atît cele de aramă cit 
şi cele de argint, au dispărut ca la un semn al baghetei ma
gice. Populaţia a recurs la metoda primitivă de a împărţi banc
notele mari în valori mai mici care a stîrnit atîta nedumerire 
în rîndurile străinilor ce vizitau Viena în 1848 ; fiecare deţi
nător al unei bancnote de 1 florin o tăia în atîtea părţi cit îi 
erau necesare pentru a-şi face cumpărăturile cu amănuntul. 
Atît la Viena cit şi în provincie, guvernul a încercat să pună 
capăt acestui proces de ciopîrţire dind un comunicat care 
prevenea populaţia că fragmentele de bancnote nu vor mai 
fi primite nici de către perceptori, nici de către bancă. In 
ceea ce priveşte banca, acest avertisment pare ilegal, deoa
rece este încă în vigoare legea din 1 848 care prevede că 
banca este obligată să primească asemenea fragmente de banc
note şi la bancă există chiar un sistem întreg pentru calcu
larea lor. Există o declaraţie neoficială că în circulaţie se află 
28 OOO OOO de florini în monedă măruntă, o sumă care ar întrece 
de două ori nevoile reale. De aceea, autorităţile „sînt pe 
deplin hotărîte să ia măsuri- cit se poate de serioase împo
triva speculaţiei nebuneşti care provoacă în momentul de 
faţă lipsa de monedă divizionară" .  Această presupunere cu 
privire la surplusul de monedă măruntă nu poate, desigur, 
nicidecum să compenseze lipsa evidentă a acestei monede 
necesare. 

Autorităţile ar trebui să ştie că suma plătită în plus faţă 
de valoarea nominală a argintului a crescut enorm, că chiar 
şi pentru aramă această diferenţă reprezintă 100/o şi că ţăranii 
de pretutindeni pun la ciorap tot ce sună a metal. Guverna
torul Boemiei şi al Austriei de jos au amintit populaţiei că 
există o lege care pedepseşte orice joc de bursă cu monede 
de argint şi de aramă cu o amendă de 50 de florini şi chiar cu 
pedepse mai grele, dar totul a fost în zadar. Asemenea măsuri 
represive nu dau nici un rezultat, mai ales atunci cind sînt 
însoţite de anunţuri oficiale de felul celui apărut la rubrica 
oficială din „Wiener Zeitungu 213 în care se  spune că, începînd 
de la 1 iunie, în regatul Lombardo-Veneţian vor fi scoase din 
circulaţia legală monedele de argint de 6 kreuzeri. Pînă la 
urmă, guvernul va fi nevoit să satisfacă cererea Camerei de 
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comerţ din Austria de Jos şi, oricît de puţin onorabil ar fi, 
va trebui să emită pentru circulaţia cu amănuntul asignate 
în valoare de respectiv 5, 10 şi 25 de kreuzeri. 

Trecînd acum de la domeniul inferior, adică al circulaţiei 
cu amănuntul, la domeniul pieţei financiare şi al comerţului 
în sensul propriu al cuvîntului, trebuie să relevăm, în primul 
rînd, falimentul, despre care aţi aflat, al marii firme Arnstein & 
Eskeles, faliment care a fost declarat la 5 mai. Ei erau prin
cipalii misiţi de cambii din capitală şi lor le revenea îndeosebi 
scontarea poliţelor ce nu urmau să fie scontate direct la bancă, 
precum şi reescontarea poliţelor industriale şi comerciale din 
provincie. In mîinile lor erau concentrate, în afară de ope
raţiile financiare din capitală, operaţiile financiare ale indus
triaşilor din Ungaria, Boemia şi Silezia. Firma se mîndrea cu o 
existenţă de 80 de ani, şi în persoana şefului ei, baronul von 
Eskeles, erau reunite funcţiile de director al Băncii Naţionale, 
consul general în Danemarca, preşedinte al administraţiei 
companiei pentru scontarea poliţelor din Austria de Jos, preşe
dinte al companiei căilor ferate de stat, director al căilor ferate 
din sud etc. Intr-un cuvînt, după Rotschild, el era figura cea 
mai proeminentă din lumea finanţelor din imperiu. Arnstein & 
Eskeles au jucat un rol important în timpul Congresului de 
la Viena, cînd salonul d-nei von Arnstein constituia centrul 
de întîlnire al celebrităţilor politice şi literare din vremea 
aceea. Una dintre cauzele directe ale acestui faliment, care 
a implicat o sumă de aproximativ 30 OOO OOO de dolari, a fost 
refuzul băncii Credit mobilier din Paris de a plăti tratele 
firmei vieneze. După acest crah n-a fost o zi să nu se înregis
treze la bursa de efecte din Viena o serie întreagă de fali
mente, printre care cele mai importante sînt cele ale firmelor 
Solomon Cammando, Eidam & Co., G. Blanc, Plecher & Co., 
Diem & English, I. F. Gaartner, F. C. Schmidt, M. Greger & Co., 
Fraţii Pokaray, Moritz Kollinsky, Karl Zohler, A. Kirschmann 
etc. In provinciile austriece au avut loc falimente ale firmelor 
austriece direct legate de acest crah, şi anume la Br.inn, Praga, 
Reichenberg, Lemberg etc., cel mai important fiind cel al 
firmei Lutteroth & Co. din Triest, la conducerea căreia se 
afla consulul prusian, care era şi director la Lloydul aus
triac 214• In afara graniţelor statului austriac au dat faliment 
cîteva firme puternice din Breslau, Magdeburg, M.inchen, 
Frankfurt, precum şi banca comercială şi de împrumut din 
Kassel. In general, panica actuală ne aminteşte de panica 
comercială care a avut loc la Hamburg în toamna anului 
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1 857, şi măsurile luate atunci la Hamburg pentru atenuarea 
ei 215 vor servi drept exemplu şi guvernului austriac, care 
intenţionează să le imite. Vor fi introduse unele modificări 
în sensul atenuării rigorilor acestor legi ; Banca Naţională va 
înfiinţa un comitet pentru sprijinirea firmelor care au fost 
nevoite să sisteze pentru scurt timp plăţile din cauza lipsei 
generale de credit comercial, şi băncilor din Praga şi Brunn 
li se vor acorda 2 OOO OOO în asignate. 

Scris de K. Marx 
la 14 mai 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
r, 5 655 din 6 iunie 1858 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Războiul bate pasul pe loc 

Ultimele telegrame primite ieri de pe teatrul de război 
prin „Asia u se referă la perioada pînă la 13 mai, adică la o 
perioadă exact cu 3 zile mai mare decît cea la care se referă 
veştile primite prin „Vanderbilt " .  Aceste telegrame constau 
din comunicate scurte şi destul de confuze ale guvernului 
Sardiniei, în timp ce austriecii nu publică nici un fel de raport 
despre acţiunile lor. In aceste 3 zile nu s-a întîmplat nimic 
important. In ceea ce priveşte ritmul ei lent, campania actuală 
continuă să ocupe primul loc în analele războaielor moderne. 
Incepem să credem că am fost transportaţi înapoi, în vre
murile antediluviene ale războaielor pline de pompă şi lipsite 
de acţiune, războaie cărora Napoleon le-a pus atît de brusc 
şi de hotărît capăt. Aici avem două armate uriaşe ce stau una 
în faţa alteia pe o linie care se întinde pe o lungime de peste 
40 de mile, fiecare dintre aceste armate poate să ducă acţiuni 
de luptă cu forţe de 100 000-140 OOO de oameni. Una dintre 
armate se apropie, cealaltă face o recunoaştere, înaintînd 
prudent cînd spre un punct, cînd spre altul al poziţiilor inami
cului, apoi se retrage, în timp ce cealaltă armată nu se mişcă 
de pe locul ocupat de ea ; aşadar, cele două armate sînt des
părţite de o distanţă care variază între 8 şi 20 de mile. 

E drept că unele fapte ne permit să dăm o explicaţie raţio
nală acestei situaţii anormale, totuşi situaţia rămîne anormală, 
şi aceasta din cauza greşelii săvîrşite la începutul campaniei 
de partea atacantă. După cum m arătat * ,  realizarea scopu
rilor şi a sarcinilor invaziei austriece în Piemont a fost zădăr
nicită de indolenţa şi de lipsa de hotărîre de care au dat 
dovadă austriecii, şi acestea nu cred că ar putea fi atribuite 
altor cauze decît şovăielilor generalului Gyulay. Comunica
tele primite între timp confirmă pe deplin această p ărere. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 35362. - Nota red. 
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Austriecii nu dau nici o explicaţie în legătură cu comportarea 
ciudată a armatei lor, şi aceasta este o dovadă evidentă că 
ei lasă ca întreaga răspundere să cadă pe capul comandan
tului-şef. lntr-adevăr, numai după o săptămînă de campanie, 
buletinele austriece au început să vorbească despre vremea 
proastă şi despre regiunea inundată în care se aflau ca despre 
cauza care l-a determinat pe generalul lor să-şi retragă tru
pele din orezăriile mlăştinoase, bîntuite de malarie, de pe 
malurile Padului. Iar acum, corespondentul nostru bine infor
mat din Londra ne scrie că împăratul însuşi, urmînd exemplul 
lui Ludovic-Napoleon, pleacă împreună cu generalul Hess 
pentru a-l destitui pe Gyulay şi pentru a prelua comanda. 

După cit putem aprecia în momentul de faţă, se pare că 
această campanie s-a desfăşurat în felul următor. Mai întîi, 
aripa dreaptă a austriecilor a înaintat spre Novara şi Ver
celli, făcînd demonstraţii în direcţia Lago Maggiore. Centrul 
şi, poate, aripa stingă, care înaintau prin Vigevano şi Pavia 
pe linii paralele, au rămas mult în urmă. Coloana care venea 
din Pavia, la 2 mai a ajuns cu forţele ei principale abia la 
Lomello. lnaintarea aripii drepte a avut ca scop, după cum 
a reieşit acum, ·în primul rînd să distragă atenţia aliaţilor 
prin ameninţarea cu un atac împotriva Dorei şi Torino-ului 
şi, în al doilea rînd, să rechiziţioneze pentru armata austriacă 
resursele Lomellinei de sus. Abia la 3 mai, principalele forţe 
ale austriecilor au început să-şi desfăşoare atacul împotriva 
liniei Casale şi Valenza ; la 4 mai au avut loc demonstraţii 
în direcţia oraşului Frassineto (situat la confluenţa Sesiei cu 
Padul) şi a Valenzei, în timp ce flancul drept a fost împins 
mai aproape de centru ; totodată s-a construit un pod peste 
Pad între Cambio şi Sale, iar pe malul de sud al rîului s-a 
creat un cap de pod. Potrivit unor ştiri, corpul 8 de armată 
austriac, care, după cum s-a spus, a plecat de la Piacenza spre 
malul de sud al Padului, a făcut aici joncţiunea cu forţele 
principale şi a trecut fluviul după o scurtă expediţie la Tor
tona şi Voghera şi după ce a distrus podul de cale ferată de 
peste Scrivia. Dar, potrivit altor ştiri, printre care şi unele 
din ultimele telegrame primite de noi, o parte dintre forţele 
austriece se mai găsesc încă pe drumul dintre Piacenza şi Stra
della. Este greu de stabilit dacă expediţia la Voghera, pe care 
am amintit-o, a fost făcută cu intenţia de a simula un atac 
împotriva Novi-ului sau a comunicaţiilor dintre Genova şi 
Alessandria. ln orice caz, i-a indus în eroare pe cei mai mulţi 
dintre redactorii cu experienţă ai gazetelor din Torino, Pals 
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şi Londra, făcîndu-i să prezică o bătălie decisivă pe vechiul 
cîmp de luptă de la Novi sau undeva pe lingă Marengo ; dar 
această prorocire a fost imediat dezminţită prin retragerea 
austriecilor pe malul de nord al Fadului şi prin distrugerea 
podului construit de ei. In plus, în primele zile ale lunii mai 
au început să cadă ploi foarte abundente. In dreptul Paviei, 
apele Fadului au crescut cu 10-12 picioare şi, în mod cores
punzător, s-a ridicat şi nivelul apelor afluenţilor lui. Cîmpu
rile de orez inundate de pe valea Fadului, care în mod obişnuit 
nu constituie un obstacol pentru o armată în marş, întrucît 
drumurile sînt formate din diguri mai înalte decît nivelul apei, 
au devenit acum o piedică serioasă : întregul ţinut şi multe 
!rumuri erau inundate. In afară de aceasta, austriecii nu 
înaintau ; ei au rămas în aceste mlaştini, fiind obligaţi să-şi 
aşeze tabăra fie în mijlocul drumului, fie în cîmpiile pline 
de apă. De aceea, după ce au stat cîteva zile pe acest teren 
inundat, se impunea cu necesitate să se retragă pe un teren 
mai înalt şi mai uscat. După cit se pare, au suferit pierderi 
serioase de pe urma bolilor, îndeosebi a holerei şi a malariei. 
Din această cauză, ei s-au retras, concentrîndu-se în regiunile 
Mortara şi Novara ; n-a fost o retragere în faţa inamicului 
(căci acesta continua să stea liniştit pe poziţiile lui) , ci în faţa 
stihiilor naturii. După aceasta, austriecii au construit fortifi
caţii pe linia Sesia şi au trimis detaşamente de aprovizionare 
cu furaje şi de cercetare pînă foarte aproape pe linia Dora, 
care formează flancul stîng extrem al poziţiei aliaţilor. 

In toate aceste acţiuni nu putem găsi nici o mişcare care 
să vădească o bună conducere militară. Intr-adevăr, întrucît 
s-a pierdut primul moment favorabil pentru un atac împotriva 
poziţiilor aliaţilor, întreaga înaintare în Lomellina a devenit 
cu desăvîrşire lipsită de sens şi şi-a pierdut orice însemnătate. 
Inaintarea flancului drept al austriecilor a fost, fără îndoială, 
o greşeală. Nu era cazul să se piardă timpul cu manevre arti
ficiale ; să fi pornit direct spre inamic, să-l fi atacat şi să-l 
fi înfrînt înainte ca acesta să-şi fi putut concentra toate for
ţele - acesta ar fi fost singurul plan de acţiune just. Dacă 
corpul 8 de armată al generalului Benedek a mers într.adevăr 
pe malul de sud al Padului, aceasta a fost a doua greşeală ; 
în felul acesta, el era despărţit de forţele principale printr-un 
fluviu lat şi, dacă ploile ar fi început cu o zi sau două mai 
devreme, ar fi fost imposibil să se construiască podul la Cam
bio şi austriecii s-ar fi trezit chiar ei în situaţia de izolare în 
care sperau să-l găsească pe inamic. După cit se vede, însăşi 
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trecerea Padului le-a fost impusă de necesitatea de a face 
joncţiunea cu Benedek. De ce n-a fost el de la bun început 
pe malul de nord al Padului 1 Construirea podurilor peste 
Pad şi acţiunile legate de aceasta i-au obligat să rămînă în 
mlaştinile dăunătoare sănătăţii cîteva zile mai mult decît ar 
fi rămas în alte condiţii. In sfîrşit, după cum se vede, întreaga 
campanie a fost prost condusă. In toate aceste acţiuni ale 
austriecilor nu se vede nici cea mai mică fermitate ; se fac 
demonstraţii în toate direcţiile, dar nu se observă nicăieri 
vreo mişcare în vederea unei ofensive reale. Aşadar, ei au 
înaintat pe dibuite de-a lungul întregii linii a inamicului pînă 
cînd, în cele din urmă, regiunea inundată devine un obstacol 
de netrecut, lat de cîteva mile, între cele două armate comba
tante. Atunci , neavînd ceva mai bun de făcut şi pentru a 
arăta că fac totuşi ceva, ei pornesc în recunoaştere în direcţia 
Dorei. Dar toate aceste operaţii de recunoaştere sînt făcute 
de mici detaşamente mobile care nu pot da lovituri puternice 
şi care sînt nevoite să se retragă aproape de îndată ce întîl
nesc o patrulă. 

In timp ce austriecii, prin urmare, nu fac de fapt nimic, 
inamicii lor se îndeletnicesc, se pare, cu acelaşi joc. Ei au 
atins acum gradul maxim de concentrare de-a lungul liniei 
lungi pe care o ocupă. Poziţiile lor sînt următoarele : extrema 
stingă a liniei de la Dora şi Pad pînă la Casale este ocupată 
de corpul francez de armată al generalului Niel, alcătuit din 
două divizii. Flancul stîng se află la Casale şi este format din 
două divizii piemonteze şi 3 OOO de voluntari sub comanda 
lui Garibaldi. Centrul, la Valenza, este format din corpul de 
armată francez al generalului Mac-Mahon şi o divizie piemon
teză - în total 3 divizii. Flancul drept, aflat la Alessandria, 
este alcătuit din corpul de armată francez al lui Canrobert şi 
dintr-o divizie piemonteză - în total 3 divizii. Extremitatea 
flancului drept, aflat la Novi şi Arquato, este formată din corpul 
de armată francez al lui Baraguay d'Hilliers şi dintr-o divizie 
piemonteză - în total 3 divizii. Rezerva constă din două di
vizii franceze de gardă aflate la Genova. Pr=supunînd că o 
divizie cuprinde 10 OOO de oameni (ceea ce este un calcul 
destul de larg, deoarece diviziile franceze, neavînd timp să-i 
cheme pe toţi soldaţii din concediu, au un număr mai mic de 
oameni, iar diviziile sarde un număr mai mare decît acesta) , 
efectivul total se ridică la 150 OOO de oameni, o cifră aproxi
mativ egală cu efectivul trupelor de care dispun în prezent 
aliaţii. Dintre aceştia, 1 10 000-120 OOO de oameni pot lua parte 
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direct la acţiunile militare. Pasivitatea lor extremă a fost, 
poate, provocată în parte de lipsa de pregătire a francezilor, 
care dispun de foarte puţină artilerie şi muniţii, iar în parte 
de ordinele lui Ludovic-Napoleon, care intenţionează, fără în
doială, să culeagă el primii lauri ai campaniei. Acest nou 
comandant de oşti a sosit la Genova la 12 mai şi a fost întim
pinat cu aclamaţii zgomotoase de popor. La 13 mai s-a întîlnit 
cu regele * ,  care a venit de pe front în vederea acestei între
vederi. In aceeaşi zi, el a lansat o proclamaţie în stilul lui 
Napoleon, pe care o vom reproduce pe altă pagină a ziarului ; 
la 14  mai trebuia să se întoarcă la armata sa. 

In prezent se pare că au încetat şi ploile şi s-ar putea ca 
în viitorul apropiat poşta să ne aducă veşti despre acţiuni 
mai hotărîte. Această stare de nehotărîre şi de inactivitate nu 
mai poate dura mult. Ori austriecii vor trebui să treacă lin 
nou Padul, ori trebuie să aibă loc o bătălie în Lomellina. S-ar 
putea ca austriecii să i căutat şi să-şi fi pregătit o poziţie 
de apărare puternică de unde să poată respinge atacul tru
pelor aliate. Dacă au găsit o asemenea poziţie, acesta este 
cel mai bun lucru pe care l-ar fi putut face, căci ei nu se pot 
retrage fără să dea o luptă şi, totodată, pe o asemenea poziţie 
ei ar avea posibilitatea si pună în acţiune toate forţele pe 
care le au acum la dispoziţie, în timp ce aliaţii ar fi slăbiţi 
prin faptul că au lăsat garnizoane la Casalle, Alessandria şi 
Valenza. 

Intre timp, amîndouă părţile beligerante aşteaptă întăriri. 
Austria a trimis la Triest şi în împrejurimi un corp de armată 
de 50 OOO de oameni sub comanda generalului Wimpffen cu 
scopul de a forma o rezervă pentru armata din Italia, în timp 
ce Ludovic-Napoleon a organizat încă două corpuri pentru 
armata sa din Italia. Se zvoneşte, de asemenea, că prinţul 
Napoleon va prelua comanda unei expediţii pestriţe cu care 
intenţionează să debarce undeva în peninsulă pentru a-şi 
cuceri un regat. 

Scris de F. Engels 
la 16 mai 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune •  
nr. 5 641 din 2 7  mai 1859 

* - Victor Emanuel al II-iea. - Nota red. 
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In sfîrşit o bătălie I 

„City of Washington " ,  care la 25 mai a pornit în larg 
din Liverpool, iar joi seara a trecut pe la Capul Race, ine 
aduce de pe teatrul de acţiuni militare ştiri mai interesante 
lecit de obicei. A început, fără îndoială, retragerea austrie
cilor şi ofensiva aliaţilor cu scopul de a ocupa din nou Lomel
lina, deşi se pare că acest lucru nu se petrece într-un ritm 
prea rapid, după cum se poate vedea din faptul că cartierul 
general austriac, care la 19 mai a fost mutat la Garlasco -
o fermă de lingă Ticino, pe drumul de la Vigevano la Gro
pello -, la 24 mai se afla tot acolo. Totuşi, la sud de Pad, 
la Montebello, un orăşel situat pe drumul de la Stradella la 
Voghera, între un detaşament din corpul de armată al lui 
Stadion şi avangarda lui Baraguay d'Hilliers a avut loc o 
ciocnire, în care, potrivit propriului lor comunicat, aliaţii au 
fost net . superiori. Comunicatele noastre în leqătură cu 
.această ciocnire pînă acum, de nevoie, au fost foarte sumare. 
Francezii comunică că divizia lui Forey, formată din 6 000-
7 OOO de oameni (efectivul total este de 10 OOO) , cu un regi
ment piemontez de cavalerie, a intrat în luptă cu un deta
şament austriac avînd un efectiv de 15 OOO de oameni, sau 
cu jumătate din întregul corp de armată al lui Stadion, şi 
că, după o luptă înverşunată de 4 ore, austriecii au fost res
pinşi, avînd pierderi 1 500-2 OOO de morţi şi răniţi şi 200 de 
prizonieri, dintre care o parte au şi sosit la Marsilia, în timp 
ce pierderile aliaţilor se ridică la numai 600-700 de oameni. 
Totuşi, înfrîngerea austriecilor nu a fost atît de gravă incit 
să permită aliaţilor să-l urmărească pe inamic în retragerea 
sa.  Potrivit versiunii austriece, Stadion a trimis un detaşa
ment în recunoaştere de partea cealaltă a Fadului. Detaşa
mentul a înaintat în direcţia Vogherei pînă la Montebello, 
unde a întîlnit forţe ale francezilor superioare din punct de 
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vedere numeric şi, după o luptă îndîrjită, s-a retras într-o 
ordine desăvîrşită dincolo de Pad. Nepotrivirile dintre datele 
cuprinse în comunicatele de război sînt cît se poate de fireşti 
dacă ţinem seama că în asemenea chestiuni se exagerează 
întotdeauna atunci cînd lipsesc date oficiale demne de încre
dere. 

Pentru a putea judeca importanţa şi caracterul real al 
bătăliei trebuie să aşteptăm sosirea unor ştiri mai precise. 
Dar, în orice caz, aceasta a fost o simplă ciocnire între deta
şamentele de avangardă, şi nu o bătălie de mari proporţii, 
în care să fie pusă la o adevărată încercare forţa armatelor 
beligerante şi iscusinţa conducătorilor de oşti. 

Aşadar, în timp ce actul al doilea al dramei, fără îndoială, 
a început, materialele pentru o examinare critică a acţiunilor 
militare din actul întîi au fost îmbogăţite cu informaţii pre
ţioase din partea corespondenţilor ziarului londonez „Times" 
şi ai ziarului din Augsburg „Allgemeine Zeitung" aflaţi pe 
lîngă cartierul general austriac. Dacă nu am avea aceste 
articole, am fi nevoiţi să judecăm acţiunile austriecilor după 
comunicatele piemonteze, care nu şi-au propus, fireşte, să 
relateze întregul adevăr, şi după buletinele austriece, în care, 
în general, nu se comunică aproape nimic. La început, pentru 
a umple numeroasele lacune, nu dispunem de nimic altceva 
în afară de zvonurile şi de presupunerile contradictorii care 
circulă printre ofiţerii şi corespondenţii de ziare aflaţi acum 
în Piemont, zvonuri care, bineînţeles, merită prea puţină 
încredere. Şi, întrucît austriecii au luat iniţiativa campaniei 
în mîinile lor şi au menţinut-o pînă la :etragerea lor din 
Vercelli, iar aliaţii au păstrat o atitudine relativ pasivă, pe 
noi ne interesează, în  primul rînd, armata despre care nu m 
avut de fel informaţii sau, în cel mai bun caz, am avut numai 
informaţii negative. De aceea nu este de mirare că, în pri
vinţa unor amănunte, am ajuns la concluzii care acum nu sînt 
confirmate de fapte. Dimpotrivă, mai de mirare este că, în 
general, am avut norocul să ghicim bine trăsăturile princi
pale ale campaniei. Numai într-un singur punct important 
ne-am îndepărtat de ceea ce, după cum se comunică în pre
zent, a constituit planul iniţial al austriecilor ; mai rămîne 
însă de văzut dacă acest plan a fost precis formulat încă 
de la început, cum se spune acum, sau dacă actualul „plan 
iniţial" a fost întocmit ulterior. 

Cînd am primit primele ştiri cu privire la pătrunderea 
austriecilor în Piemont, credeam că intenţia lor continuă să 
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.fie (aşa cum a fost evidentă tot timpul) de a ataca rapid 
armata piemonteză şi avangarda franceză înainte ca forţele 
Principale ale francezilor să sosească. Acum ni se comunică 
că această idee a fost abandonată de austrieci încă mai de 
mult. După cum se vede, austriecii aveau impresia că fran
cezii au păşit pe teritoriul piemontez la 24 aprilie şi, deşi 
pînă la 26 aprilie nici un regiment francez nu călcase pe 
pămîntul piemontez, s-ar putea ca această ştire falsă să-i fi 
determinat realmente să renunţe la orice încercare de coup 
de main * împotriva oricăror trupe ce s-ar afla în faţa lor. 
Prin urmare, invazia şi-a pierdut acel caracter de rapiditate 
pe care i l-ar fi imprimat urmărirea unui obiectiv mai impor
tant. A fost pur şi simplu un început de acţiuni militare din 
ordinul împăratului, care nu aveau alt scop decît de a ocupa 
o parte din teritoriul inamic, pentru a pune mina pe resursele 
lui şi pentru a lipsi armata care se apără de posibilitatea de 
a le folosi. Dacă acesta era scopul urmărit, este evident că 
invazia trebuia să se oprească pe Sesia şi pe Pad, la Vercelli 
şi la Valenza. In acest caz, nu era nici un motiv de grabă. 
Armata austriacă înainta metodic, încet şi sigur pe teritoriul 
Piemontului. A mai fost un factor care a determinat în mare 
măsură acest mod de a acţiona. Austriecii au înaintat pe cele 
două drumuri principale care duc de la est spre vest prin Lo
mellina : unul de la Pavia la Valenza, celălalt de la Abbiate
grasso la Vigevano şi Casale. N-au folosit de loc drumul din 
nord care leagă Boffalora de Vercelli. Aceste două drumuri 
s înt întretăiate de un mare număr de rîuri, care curg de la 
nord-vest la sud-est, două dintre acestea, Terdoppio şi Agogna, 
au o oarecare însemnătate. Intrucît podurile erau distruse, 
drumurile în multe locuri desfundate, iar terenurile joase din 
dreapta şi din stînga drumurilor erau fie inundate, fie îmbi
bate cu apă, înaintarea era anevoioasă şi întreg efectivul 
armatei, de 150 000-180 OOO de oameni, trebuia să înainteze 
pe aceste două drumuri. De aceea, acum nu ne mai miră cînd 
aflăm că pînă la 1 mai ultimul corp al armatei austriece nu 
trecuse încă rîul Ticino, întrucît un corp de armată format 
din 30 000-35 OOO de oameni care înaintează pe un singur 
drum cu întregul său convoi se întinde, de regulă, pe o lun
gime de cel puţin 12-15 mile, sau pe distanţa unui marş 
de o zi, şi, cum pe drumul de la Pavia la Casale înaintau 
3 corpuri de armată, înseamnă că cel de-al treilea corp de 

* - lovitură îndrăzneaţă, acţiune hotărîtă. - Nota trad. 

26* 
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armată a traversat rîul Ticino, la Pavia, cu două zile mai 
tîrziu decit primul. 

Avangarda a trecut rîul, la Pavia, la 29 aprilie ; aceasta 
era o brigadă din corpul 5 de armată, de sub comanda gen�
ralului Festetics. Ea a fost urmată de întregul corp 3 (Schwar
zenberg) , care înainta spre Gropello ; în aceeaşi zi, un alt 
corp de armată, corpul 7 (generalul Zobel) , a traversat rîul 
mai la nord, la Bereguardo, şi s-a îndreptat spre Gambolo. 
La 30 aprilie, corpul 8 (Benedek) a urmat corpul 3 la Pavia, 
iar corpul 5 (Stadion) a urmat corpul 7 la Bereguardo. 
La 1 mai, corpul 2 (Liechtenstein) a trecut rîul la Pavia. In 
acest dispozitiv, cu corpul 7 la extremitatea flancului drept, 
centrul format din corpurile 5, 3 şi 2, iar corpul 8 la extre
mitatea flancului stîng, armata a trecut întîi Terdoppio, apGi 
Agogna şi, în sfîrşit, spre seara zilei de 2 mai a apărut în faţa 
Padului şi a Sesiei. De aici putem să ne dăm seama că comu
nicatele piemonteze în legătură cu detaşamentele puternice 
care au trecut pe la Boffalora şi Arona erau cu totul false 
(ceea ce este confirmat pe deplin de faptul că înaintarea lui 
Garibaldi pe Lago Maggiore înspre Gravellona nu a întim
pinat nici o rezistenţă) şi că şi presupunerea, cuprinsă în 
aceste comunicate, în sensul că generalul Benedek a ieşit cu 
corpul 8 din Piacenza şi a pornit cu o coloană izolată de-a 
lungul malului de sud al Padului era greşită. Dimpotrivă, aus
triecii au înaintat pe un front atît de îngust ( 12  mile) cit era 
cu putinţă ca să treacă o armată de 150 OOO de oameni. Ei s-au 
menţinut şi au acţionat într-o formă cit se poate de concen
trată şi de metodică, avînd numai citeva detaşamente mobile 
în cele două flancuri ale lor în regiunea Novara, Arona şi pe 
malul de sud al  Padului. Această înaintare extrem de meto
dică este, credem noi, o dovadă că nu s-a renunţat definitiv 
la ideea unei ofensive împotriva piemontezilor. lntrucit se 
ştia că inamicul nu este în stare să opună o rezistenţă se
rioasă înainte de a se ajunge la linia lui de apărare, dacă ar 
fi renunţat la această idee, austriecii nu şi-ar fi istovit zadar
nic trupele printr-un marş pe o fîşie de pămînt atît de îngustă. 
Ei ar fi putut folosi fără nici un fel de pierderi şi cu avantaje 
uriaşe drumul care duce la Novara, căci în orice condiţii, 
pentru a ocupa Lomellina şi Novarese, trebuia ocupat şi 
Vercelli. Faptul că au desconsiderat acest avantaj ni se pare 
o dovadă evidentă că la cartierul general austriac nu s-a aban
donat încă speranţa în posibilitatea de a da o lovitură armatei 
inamice la Casale sau Alessandria cu forţe superioare şi în 
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condiţii avantajoase. Ni se pare neîndoios că şi-au propus un 
coup de main împotriva oraşului Novi (un nod de cale ferată 
între Genova, Alessandria şi Stradella) . In vederea acestui 
lucru, în noaptea de 3 mai a fost construit un pod peste Pad, 
la Cornale, pe care generalul Benedek l-a trecut cu corpul 8, 
de sub conducerea sa. El a acţionat foarte energic ; în mai 

puţin de 12 ore a ocupat Voghera, Castelnuovo pe rîul Scrivia 
.şi Tortona, a distrus podurile de cale ferată şi, probabil, că 
ar fi înaintat spre Novi dacă ploile şi creşterea bruscă a 
apelor Padului, care în parte au distrus podul făcut de el, 
nu l-ar fi silit să se retragă pentru a păstra legătura cu for
ţele principale ale armatei. Podul a fost refăcut şi întreaga 
armată austriacă a fost concentrată din nou pe malul de nord 
.al Padului. Din pricina vremii era imposibil să rămînă în văile 
inundate ale Padului ; ca urmare, armata a ocupat o poziţie 
mai la nord, între Garlasco, Mortara şi Vercelli, profitînd de 
faptul că forţele principale se aflau în apropiere, pe Sesia, 
pentru a face recunoaşteri şi a se aproviziona cu furaje în 
regiunea situată la vest de acest fluviu. Austriecii au înfăp
tuit toate acestea fără a întîmpina o rezistenţă serioasă, iar 
pe data de 9 au părăsit malul de vest al Sesiei, cu excepţia 
oraşului Vercelli, mutindu-şi cartierul general la Mortara, 
unde, aşa cum am arătat, au rămas pînă la data de 19 .  In 
.acest timp, ei au construit un pod peste Pad lingă gura rîului 
Ticino, şi un corp de armată al cărui efectiv şi componenţă 
nu sînt cunoscute a ocupat poziţia de la Stradella şi a început 
să se aprovizioneze cu furaje în districtele Piemontului de 
sud, vecine cu ducatul de Parma. Presupunem că era corpul 
de armată cu care Forey a dat lupta de la Montebello . Dar 
în această chestiune trebuie să aşteptăm ştiri mai demne de 
încredere. 

Se pare că, într-un viitor apropiat, sarzii vor simţi toate 
.deliciile unei alianţe cu francezii. Armata lor urmează să fie 
fărîmiţată ; în loc să formeze un corp separat care să-şi cuce
rească singur gloria, fiecare din cele 5 divizii ale ei trebuie 
să formeze un apendice la unul din cele 5 corpuri de armată 
franceze, cu care, desigur, se va contopi cu totul, astfel că 
toată conducerea şi toată gloria vor aparţine exclusiv fran
cezilor. Genova cu forturile şi cu toate celelalte a şi trecut 
u totul în mîinile francezilor ; şi acum, armata sardă va 
exista numai ca o anexă a armatei franceze. Intr-adevăr, mijesc 
zorii eliberării Italiei de către Napoleon I Deşi învinuirile 
aduse de sarzi austriecilor cu privire la bestialele atrocităţi 
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şi jafuri săvîrşite în Lomellina nu au mm1c neaşteptat sau 
neverosimil, totuşi, ca să fim drepţi, trebuie să relevăm că. 
corespondenţele de la cartierul general austriac, publicate de 
ziarul londonez „Times" şi de ziarul din Augsburg „Allgemeine 
Zeitung" ,  prezintă această chestiune în altă lumină. Potrivit 
acestor surse demne de încredere, ura ţăranilor din Lomel
lina, precum şi a celor din Lombardia împotriva proprietarilor 
funciari este mult mai puternică decît aversiunea lor împotriva 
asupritorilor străini. In ceea ce priveşte proprietarii funciari 
din Lomellina (în trecut provincie austriacă) , aceştia sînt în 
cea mai mare parte sudditi misti *, adică cetăţeni atît ai  Aus
triei cît şi ai Piemontului. Toţi marii aristocraţi din Milano au 
posesiuni întinse în Lomellina. Ei sînt piemontezi şi în adîncul 
inimii sînt ostili austriecilor, dar ţăranii din această pro
vincie, din pricina antagonismului în care se află cu aceştia, 
înclină mai mult spre Austria. Acest lucru este dovedit de 
primirea cordială de care s-au bucurat austriecii în Lomellina, 
şi se pare că rechiziţiile şi contribuţiile impuse de ei s-au 
mărginit, pe cît posibil, la proprietatea nobililor, precum şi 
a oraşelor, care erau centre ale mişcării patriotice italiene, 
în timp ce ţăranii, în măsura posibilului, au fost cruţaţi. 
Această politică este specifică Austriei, care a aplicat-o întot
deauna începînd din 1846 216• Ea explică pe deplin zarva din 
presa piemonteză în legătură cu rechiziţiile, care la urma 
urmei nu depăşesc proporţiile considerate normale în războiul 
modern şi nu ating proporţiile la care ajung în mod obişnuit 
rechiziţiile francezilor. 

Scris de F. Engels 
în jurul datei de 24 nai 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 655 din 6 iunie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Bătălia de la Montebello 

Corespondenţa sosită cu „Africa" adaugă prea puţine lucruri 
!a ceea ce ştiam pînă acum despre această faimoasă bătălie, 
:are a prilejuit atît de ample comentarii în paginile presei 
bonapartiste de pe ambele părţi ale Atlanticului. Din raportul 
lui Gyulay nu ne-a parvenit decît un scurt extras telegrafic, 
iar numeroasele ştiri din sursă franceză şi sardă nu sînt alt
ceva decît simple palavre culese din Torino şi Paris, şi au 
atît de puţin pretenţia de a fi exacte, incit nu indică corect 
nici măcar numerele regimentelor care au luat parte la această 
bătălie. Ce-i drept, această lipsă de informaţii este supli
nită, în parte, de raportul generalului Forey, pe care l-am 
primit o dată cu sosirea vaporului „City of Washington" ,  în 
seara zilei de luni ; dar Forey nu prezintă nici un fel de 
date în legătură cu efectivele sau cu pierderile austriecilor. 
De la Baraguay d'Hilliers nu s-a primit, din păcate, nimic ; 
or, dat fiind că la această bătălie, în afară de divizia lu: 
Forey, au participat şi unităţi din corpul comandat de primul, 
nu încape îndoială că raportul lui ar arunca lumină asupra 
unor momente care dau loc la îndoieli. Totuşi, în aşteptarea 
unor ştiri mai complete şi mai sigure, vom face unele con
sideraţii bazate pe o comparare minuţioasă a tuturor docu
mentelor de care dispunem şi care prezintă, oricum, o anu
mită valoare. Austriecii, fiind informaţi că francezii se 
pregătesc să înainteze spre linia Padului, între Pavia şi Pia
cenza, au întins un pod peste acest fluviu la Vaccarizza, 
nu departe de Pavia. Corpul de armată al generalului Stadion 
a fost trimis pe malul opus cu misiunea de a cerceta această 
poziţie şi a afla care sînt intenţiile inamicului. Generalul 
Stadion a ocupat poziţia de la Stradella, un defileu situat în 
apropiere de fluviu, unde una dintre ramificaţiile Apeninilor, 
peste care nu există drumuri carosabile, se întinde pînă la 
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Pad, şi a trimis 3 brigăzi (15 batalioane cu aproximativ 
18 tunuri şi, poate, cu ceva cavalerie) în direcţia Voghera. 
Austriecii, care, fără îndoială, au lăsat pe itinerarul parcurs. 
puternice detaşamente pentru a-şi asigura retragerea, au 
întîlnit unităţile înaintate ale inamicului în faţa oraşului Cas
teggio şi le-au respins dincolo de oraş şi de satul Montebello. 
Apoi ei s-au îndreptat spre satul următor, Ginestrello, dar 
acolo au dat peste una din brigăzile diviziei generalului 
Forey (brigada lui Beuret, batalionul 17 vînători, regimen
tele 74 şi 84 de linie) , şi lupta a căpătat un caracter de pozi
ţie. In acest timp, din partea austriecilor au luat parte la bătă
lie, evident, un număr restrîns de trupe, poate cam o brigadă. 
Francezilor le-au fost trimise în grabă întăriri constînd din 
4 batalioane dintr-o altă brigadă a generalului Forey (regi
mentul 98 al lui Blanchard şi un batalion din regimentul 91 de 
linie). Aceasta le-a asigurat Slperioritatea numerică. Brigad, 
lui Beuret s-a desfăşurat pentru atac ; ea a ocupat Gines
trello, iar apoi, după o luptă îndîrjită, şi Montebello, dar la  
Casteggio, dincolo de  rîuleţul pe care se  află situat acest oraş, 
austriecii s-au oprit şi au angajat lupta. Se pare că în acel 
moment ei au primit întăriri proaspete, deoarece i-au respins 
pe francezi în dezordine spre Montebello şi tocmai se pregă
teau să intre din nou în acest sat, cînd au dat peste o parte 
din forţele diviziei generalului Vinoy - batalionul 6 vînă
tori şi regimentul 52 de linie. Această împrejurare a făcut ca 
balanţa să încline din nou în favoarea francezilor, şi austriecii 
s-au retras în deplină ordine spre Casteggio, unde au lăsat 
o ariergardă pînă în momentul cînd coloanele lor s-au rînduit 
în formaţie de marş. Indeplinindu-şi astfel misiunea şi stabi
lind unde se află corpul comandat de Baraguay d'Hilliers 
(acest corp constituia extremitatea aripii drepte a francezilor). 
ei s-au retras nestingheriţi dincolo de Pad, convinşi că, 
deocamdată, aliaţii nu intenţionează să înainteze spre Pia
cenza. 

Austriecii nu au putut să aibă pe cîmpul de luptă mai 
mult de două brigăzi, deoarece cel puţin 3 batalioane au 
trebuit să fie lăsate pentru paza drumului, iar alte două au 
fost necesare pentru lupta de la Oriolo împotriva a două 
batalioane din regimentul 91 francez, ceea ce a făcut ca l. 
bătălia de la Montebello să ia parte doar un singur batalion 
din acest regiment. Din aceste două brigăzi, sau 10 bata
lioane, numai o parte au putut să participe la luptă, căci 
generalul austriac care ar folosi pentru cercetare ultimele 
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trupe de care dispune în rezervă ar merita, fără îndoială, o 
mustrare foarte aspră. 

Din partea francezilor au participat 3 regimente (regimen
tele 74, 84 şi 98) şi un batalion de linie (din regimentul 91 ) ,  
precum şi  un batalion de  vînători, în total 1 1  batalioane, spri
jinite, către sfîrşitul bătăliei, de două batalioane din regi
mentul 52 şi de batalionul 6 vînători. Prin urmare, în total 
15 batalioane franceze împotriva a vreo 1 0  batalioane aus
triece ; şi, cu toate că batalionul austriac este, fără îndoială, 
mai mare decît cel francez, totuşi, cînd bătălia a atins momen
tul culminant, superioritatea numerică a fost de partea fran
cezilor. In afară de aceasta, nu trebuie să se uite că austriecii 
au luptat nu atît de dragul unei victorii, cit pentru a-l sili 
pe inamic să-şi dezvăluie forţele de care dispunea în locul 
respectiv ; şi această misiune ei au îndeplinit-o în întregime. 
De aceea este absurd să se considere această ciocnire neîn
semnată drept o victorie importantă. Date fiind armatele 
gigantice care stau faţă-n faţă pe cîmpiile Italiei, o ciocnire 
de felul aceleia care a avut loc la Montebello nu are o însem
nătate mai mare decît aceea a unei simple ciocniri între 
avanposturi în războaiele de proporţii mai mici. Şi, dacă 
aceasta este o victorie, unde sînt roadele ei 1 Francezii afirmă 
că au luat 140 de prizonieri răniţi şi 60 nerăniţi, adică nu 
mai mult decît ar i putut spera să captureze într-o luptă de 
două ore pentru un sat oarecare. In afară de aceasta, ei au 
capturat un cheson şi au pierdut unul. N-a avut loc nici o 
urmărire. Nu s-au făcut încercări de a culege roadele victo
riei, deşi francezii au avut la dispoziţie destul de multă cava
lerie piemonteză. Este evident că, după ce au dat inamicului 
ultima ripostă, austriecii s-au retras nestingheriţi şi în deplină 
ordine. 

Scris de F. Erigels 
aproximativ la 24 mai 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 659 din 10 iunie 1859. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Punctul de vedere al Prusiei 
cu privire la război 

Berlin, 24 mai 159 

Războiul pus la cale de autocratul francez, fără îndoială 
nu numai că nu va putea fi „localizat u, în înţelesul pe 
care îl are acest termen în jargonul politic, adică că războiul 
nu trebuie purtat dincolo de graniţele Peninsulei Italice, dar, 
dimpotrivă, nu se va mărgini nici măcar la cadrul unui război 
care se duce între două guverne despotice şi a cărui soartă 
este hotărîtă de acţiunile armatelor regulate. In dezvoltarea 
sa ulterioară, războiul se va transforma într-un incendiu revo
luţionar care va cuprind,e întreaga Europă continentală şi 
din care, după cum se vede, nu mulţi dintre suveranii actuali 
vor reuşi să-şi salveze coroanele şi dinastiile. Germania poate 
deveni centrul acestei zguduiri, întrucît ea este aceea care 
trebuie să devină centrul acţiunilor militare din momentul 
cînd Rusia va fi gata să-şi arunce spada în balanţă. Nu este 
nevoie de prea multă chibzuială pentru a ajunge la concluzia 
că o înfrîngere serioasă pe cîmpul de bătaie va duce la zgu
duiri revoluţionare în Franţa sau în Austria, dar Berlinul este, 
poate, singurul loc care ne oferă datele necesare pentru a 
putea aprecia grelele încercări prin care va trebui să treacă 
Germania într-un viitor apropiat. Chiar cu ochiul liber se 
poate vedea cum se coc, de la o zi la alta premisele care, 
atunci cînd vor ajunge la un anumit grad de maturitate, vor 
lezlănţui o criză de proporţii uriaşe, pe care locuitorii de 
toate categoriile abia dacă o bănuiesc. Simptomele furtunii 
care se apropie pot fi rezumate în cîteva cuvinte : ura şi 
rivalitatea dintre monarhii germani, care îi condamnă la inacti
vitate în prima fază a războiului ; mizeria în care se zbate 
poporul şi nemulţumirea lui, care se răspîndesc ca un foc 
mistuitor de la Vistula la Rin şi care, în faza a doua a răz
boiului, vor adăuga răscoale populare agresiunii din afară, 
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ş1, m sfîrşit, răscoalele populaţiei slave din Germania, răs
coale care vor adăuga războiului exten şi zguduirii revolu
ţionare lupta internă dintre diferitele naţionalităţi. 

Să examinăm, în primul rînd, baza socială pe care se vor 
sprijini monarhii germani cind, pînă la urmă, împrejurările 
îi vor sili să ia o hotărîre în ceea ce priveşte unele acţiuni 
comune. Se ştie că perioada de la 1849 la 1859 constituie o 
epocă fără precedent in dezvoltarea economică a Germaniei. 
în acest răstimp, ea, ca să spunem aşa, s-a transformat dintr-o 
ţară agrară într-una industrială. Să luăm ca exemplu un sin
gur oraş - Berlinul. In 1848, el abia număra 50 OOO de mun
citori de fabrică, bărbaţi şi femei, pe cind în momentul de 
faţă numărul lor total a ajuns la 180 OOO. Să luăm o singură 
ramură a industriei : pînă în 1848, exportul de lină în Anglia, 
în Franţa şi în alte ţări constituia una dintre principalele 
surse de venit ale Germaniei, pe cind în prezent lina produsă 
în Germania abia ajunge pentru necesităţile propriilor ei fa
brici. In acelaşi timp cu dezvoltarea fabricilor, a căilor ferate, 
a liniilor de vapoare şi a exploatării subsolului s-a dezvoltat 
extrem de rapid un sistem de credit care nu numai că cores
punde prin proporţiile sale progresului general al industriei 
şi al comerţului, dar s-a extins dincolo de limitele sale fireşti 
datorită introducerii unor instituţii artificiale de tipul Credit 
mobilier, importate din Franţa. Ţărănimea şi mica burghezie, 
care pînă nu de mult reprezentau marea majoritate a naţiunii, 
pînă la revoluţia din 1848 au păstrat liniştite vechiul obicei 
asiatic de a strînge la ele acasă bani gheaţă, acum însă i-au 
înlocuit u titluri producătoare de dobîndă de toate felurile, 
�e toate culorile şi de toate valorile. Criza care a cuprins 
Hamburgul în 1857 a zguduit uşor, fără a aduce prejudicii 
cit de cit serioase edificiului acestei prosperităţi nou apărute, 
care acum însă a fost zdruncinată chiar de prima salvă de 
tun trasă pe malurile apelor Pad şi Ticino. Fără îndoială că 
1aţi şi primit informaţii despre repercusiunile pe care criza 
comercială din Austria le-a avut asupra restului Germaniei şi 
despre rapiditatea cu care s-au succedat falimentele la Leip
zig, Berlin, Minchen, Augsburg, Magdeburg, Kassel, Frank
furt şi în alte centre comerciale ale Germaniei. Dar aceste 
dezastre nu sînt decit simptome ale apropiatelor catastrofe 
care vor avea loc în cercurile „de afaceri" mai înalte. 
Pentru a vă putea face o idee despre starea reală de lucruri, 
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socot că e bine să vă atrag atenţia asupra proclamaţiei guver
nului Prusiei, publicată recent, în care, referindu-se la peri
colul pe care îl prezintă demobilizarea unor întregi armate 
industriale în Silezia, Berlin, Saxonia şi Prusia renană, el 
declară că nu poate fi de acord cu petiţiile Camerelor de comerţ 
din Berlin, Breslau, Stettin, Danzig şi Magdeburg, care îi 
recomandă experimentul îndoielnic de a emite bani de hîrtie 
neconvertibili într-o cantitate mai mare, şi încă şi mai cate
goric refuză să folosească muncitori la lucrări publice cu 
singurul scop de a le da o ocupaţie şi o posibilitate de cîştig. 
Ultima cerinţă sună, într-adevăr, cam ciudat într-un moment 
cînd guvernul, din lipsă de fonduri, a fost nevoit să întrerupă 
brusc lucrările publice începute. lnsuşi faptul că, chiar de la 
începutul războiului, guvernul Prusiei este nevoit să  dea o 
astfel de proclamaţie spune multe. La această perturbare 
bruscă a vieţii industriale adăugaţi introducerea unor noi 
impozite în întreaga Germanie, creşterea generală a preţu
rilor la obiectele de primă necesitate şi dezorganizarea gene
rală a tuturor întreprinderilor ca urmare a faptului că rezer
vele şi Landwehrul au fost chemate sub arme, şi vă veţi putea 
face o /oarecare idee despre proporţiile la care va ajunge 
această calamitate socială peste cîteva luni. Au trecut însă 
vremurile cînd majoritatea poporului german era obişnuit să 
considere nenorocirile de pe pămînt ca pe o pedeapsă trimisă 
din ceruri. Se aude de pe acum glasul slab, dar desluşit al 
poporului rostind cuvintele : 11Răpunderea I Dacă revoluţia 
din 1 848 n-ar fi fost înăbuşită prin înşelăciune şi violenţă, 
Franţa şi Germania nu ar fi din nou puse una în faţa celei
lalte cu armele în mîini. Dacă cei care au gîtuit cu -cruzime 
revoluţia germană nu şi-ar fi plecat capetele încoronate în 
faţa unui Bonaparte sau a unui Alexandru, acum n-ar fi fost 
război u .  Acesta este murmurul surd al poporului, care încetul 
cu încetul se va transforma într-un bubuit de tunet. 

Să trecem acum la spectacolul pe care îl oferă monarhii 
germani unui public destul de nerăbdător. De la începutul 
lunii ianuarie, cabinetul Austriei a pus la cale tot felul de 
intrigi diplomatice pentru a determina statele germane să 
concentreze, într-un punct oarecare din Germania de sud, o 
armată federală mare, din care o parte însemnată s-o con
stituie forţele austriece, această concentrare trebuind să repre
zinte pentru Franţa o ameninţare de invazie a graniţelor ei 
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de est. In felul acesta, Confederaţia germană ar fi fost atrasă 
într-un război ofensiv şi, totodată, Austria şi-ar fi asigurat 
situaţia de conducător în acest război. O rezoluţie în acest 
spirit, propusă la 13 mai Bundestagului german din Frankfurt 
de către Hanovra, a întimpinat obiecţia d-lui von Usedom. 
împuternicitul Prusiei, care a exprimat protestul oficial al 
guvernului său. De aici, o răbufnire generală de indignare pa
triotică din partea monarhilor din Germania de sud. Atunci 
Prusia şi-a completat aceste acţiuni prin măsuri cu caracter 
opus. Inainte de închiderea parlamentului pentru vacanţă. 
guvernul Prusiei şi-a asigurat o largă popularitate, declarînd 
că a hotărît să adopte politica „mediaţiei armate" . Dar nici 
nu s-a închis bine parlamentul, că această „mediaţie armată „ 
a şi luat proporţii mult mai modeste, sub forma refuzului 
Prusiei de a se declara neutră, aşa cum îi ceruseră Franţa şi 
Rusia. Această bravură negativă, deşi suficientă pentru a 
stîrni minia curţii din Petersburg, nu corespundea nicidecum_ 
aşteptărilor poporului prusian. Inarmarea fortăreţelor din est 
şi din vest îmbinată cu chemarea sub arme a rezervelor şi 
a Landwehrului aveau ca scop să potolească murmurul de 
nemulţumire al poporului. Totuşi, la 19 mai, d-l von Usedom, 
în numele guvernului său, a cerut Bundestagului german s. 
pună armata federală de observaţie sub comanda directă a 
Prusiei şi să-i lase ei întreaga iniţiativă în problema măsurilor 
militare care se cuvin să fie luate. Acum sosise rîndul micilor 
monarhi germani, sprijiniţi pe ascuns de Austria, să-şi dove
dească sinceritatea intenţiilor lor patriotice. Bavaria a decla
rat că încă nu a sosit momentul ca să pună armata Wittels· 
bacherilor sub comanda Hohenzollernilor. Cu un indignat „Tu 
quoque I" *, Hanovra i-a amintit Prusiei de protestul ei împo
triva concentrării unei armate federale de observaţie într-un 
punct oarecare din Germania de sud. La rîndul ei, Saxonia nu 
vedea nici un motiv pentru care nu s-ar încredinţa augustului 
ei suveran comanda supremă, fie şi numai pentru a neutra
liza pretenţiile Habsburgilor şi ale Hohenzollernilor, care vin 
în contradictie unele cu altele. Supremaţiei Prusiei, Wirtem
bergul aproape că ar fi fost gata să-i prefere o invazie a fran
cezilor. Aşadar, cele mai urîte trăsături ale Sfîntului Imperiu 
german şi-au celebrat ruşinoasa lor renaştere. Influenţa Ger-

* - „Şi tu t• - Nota lrad. 
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maniei a fost redusă la zero, acesta este, în momentul de faţă, 
rezultatul general al certurilor dintre micii ei suverani. Cere
rea de restaurare a parlamentului naţional german este doar 
un prim protest slab împotriva acestor obstrucţii dinastice, 
protest care nu vine din partea maselor revoluţionare, ci din 
partea burgheziei timide şi înclinate spre compromisuri. 

Cu alt prilej voi vorbi despre răscoalele slavilor, care 
sînt gata să izbucnească în Germania. 

Scris de K. Marx 
1la 24 mai 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 659 din 10 iunie 1859 
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Campania din Italia 217 

Campania din Italia, care durează de aproape o lună, se 
desfăşoară într-un fel ciudat şi neaşteptat. In primele zile 
ale lunii mai, două mari armate, avînd fiecare un efectiv ceva 
mai mic de 200 OOO de oameni, au fost concentrate una în faţa 
,alteia. In timp ce între avanposturi se află o distanţă de o 
bătaie de tun, cele două armate se ţin sub observaţie una pe 
alta ba  ici ,  ba  colo, sondează precaut terenul, ajungînd în 
unele puncte la  mici ciocniri, schimbă frontul, împing înainte 
cînd un flanc, cînd altul, fără ca f orţe'le principale să fie 
angajate în luptă. Acest mod de a purta război pare incom
patibil cu sistemul modern de lovituri rapide şi hotărîtoare ; 
el pare a fi un pas înapoi faţă de expediţiile-fulger şi campa
niile impetuoase ale lui Napoleon. 

De la Napoleon, doi factori noi au schimbat considerabil 
modul de ducere a războiului. Primul este o mai bună acope
rire a graniţelor statelor prin tabere fortificate şi printr-un 
sistem de fortăreţe care se construiesc în regiuni indicate 
pentru acest scop. Fortăreţele din timpul lui Napoleon erau 
sau prea slabe şi izolate una de alta, sau erau ridicate în 
locuri atît de neînsemnate din punct de vedere strategic, in
cit nu constituiau obstacole serioase, avînd în vedere metoda 
napoleoniană de ducere a războiului. O victorie în cîmp liber 
sau o mişcare de învăluire a lui Napoleon alunga armata ina
mică din fortăreţele sale. 

La ce rezultate se poate ajunge folosind fortăreţele au dove
dit Danzigul în 1 813, patrulaterul de fortăreţe din Lombardia 
în 1848, Komâromul în 1849 218, Sevastopolul în 1855. Acum 
însă poziţia ocupată de armata franco-piemonteză de cealaltă 
parte a Padului şi a rîului Tanaro, între Casale, Alessandria 
şi Valenza, se bazează pe un sistem de fortăreţe care îi asigură 
apărarea chiar împotriva unei armate inamice mult superioare 
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numericeşte. Inainte de venirea austriecilor, francezii au reu
şit să concentreze în spatele acestor poziţii atîtea trupe, in
cit toate speranţele austriecilor de a obţine un succes hotărî
tor în ofensiva lor s-au dovedit zadarnice, iar francezii au 
cîştigat în felul acesta timp pentru a putea concentra restul 
trupelor franceze şi pentru a-şi completa rezervele de arma
ment. In felul acesta, ofensiva austriecilor la Casale şi Va
lenza a fost oprită, şi, cum nici un atac frontal, nici o manevră 
serioasă de învăluire nu erau posibile, austriecilor nu le mai 
rămînea altceva decit să se limiteze la demonstraţii pe flancuri 
la vest de Sesia şi la sud de Pad îmbinate cu măsuri în vede
rea rechiziţionării în aceste regiuni a proviziilor necesare 
pentru armate. 

Cel de-al doilea factor, care a schimbat considerabil modul 
le ducere a războiului faţă de epoca lui Napoleon, este aburul. 
Numai datorită căilor ferate şi vaselor cu aburi au putut fran
cezii ca, în decurs de 5 zile cit au trecut de la prezentarea 
ultimatumului de către austrieci şi pînă la invazia lor, să trans
porte în Piemont trupe atît de numeroase, incit orice atac din 
partea austriecilor împotriva poziţiilor piemontezilor să nu 
poată duce la vreun rezultat, iar în decursul săptămînii urmă
toare au reuşit în aşa măsură să-şi întărească forele, incit 
la 20 mai pe linia dintre Asti şi Novi se aflau cel puţin 130 OOO 
le francezi. 

Şi, totuşi, ca urmare a corupţiei şi neorînduielilor din ad
ministraţia armatei, inevitabile sub domnia tîlhărească a unui 
.udovic-Bonaparte, armata franceză nu este aprovizionată la 
timp şi nici în măsură suficientă. In comparaţie cu aceasta, 
-ordinea şi rapiditatea cu care corpurile de armată austriece 
au intrat în Italia, fiind întru totul gata de luptă, formează un 
contrast în avantajul lor. In desfăşurarea războiului, acest lu
cru se va face în mod inevitabil simţit. 

Austriecii nu pot înainta întrucit s-au ciocnit de poziţii în
tărite situate între fortăreţele piemontezilor, iar francezii nu 
pot trece la ofensivă pentru că nu le-au fost încă aduse toate 
materialele de război necesare. Aşa se explică stagnarea în 
deplasări şi interesul nemeritat acordat micii ciocniri de la 
Montebello. Toată chestiunea se reduce la următoarele : au
striecii au primit ştirea că flancul drept al francezilor înain
tează spre Piacenza ; această manevră justifica presupunerea 
că ei intenţionează să treacă Padul între Pavia şi Piacenza, şi 
în felul acesta să învăluiască poziţiile austriecilor la Lomel
lina, îndreptîndu-se spre Milano ; de aceea, copul 5 de amată 
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austriac (Stadion) a trimis 3 brigăzi dincolo de podul construit 
peste Pad la Vaccarizza (mai jos de Pavia) pentru a ocupa po
ziţia de la Stradella şi pentru a face recunoaşteri în direcţia 
Voghera. Aceste 3 brigăzi au dat la Casteggio peste avan
posturile aliaţilor, iar la Montebello peste brigada întîi a di
viziei franceze Forey, pe care au alungat-o din Montebello. 
Curînd după aceea a sosit aici a doua brigadă franceză şi, 
după o luptă înverşunată, austriecii au fost alungaţi din sat ; 
dar la Casteggio ei au respins un atac şi i-au silit pe francezi 
să se retragă în neorînduială la Montebello, pe care, fără în
doială, l-ar fi cucerit (cea mai mare parte a trupelor lor încă 
nu fuseseră aruncate în luptă) dacă între timp n-ar fi sosit o 
brigadă a diviziei franceze Vinoy. Cînd au văzut sosind aceste 
întăriri, austriecii şi-au oprit înaintarea. Scopul lor fusese 
atins ; acum erau lămuriţi unde se află punctul cel mai apro
piat de dispunere a trupelor din flancul drept al francezilor 
şi, nestingheriţi, s-au retras din Casteggio spre Pad, iar apoi, 
trecînd pe celălalt mal, s-au alăturat forţelor lor principale, 
fiind siguri că, pînă în acel moment, francezii nu întreprinse
seră nici o mişcare serioasă în direcţia Piacenzei. Austriecii 
au procedat foarte just concentrîndu-şi forţele pe malul stîng 
al Padului, pînă cînd nu vor avea motive temeinice să-şi treacă 
întreaga armată pe malul drept ; orice împărţire a armatei a 
cheval * pe fluviu ar fi o greşeală, pe cînd podul de la Vac
carizza cu capul său de pod le dă posibilitatea să treacă ori
cînd peste fluviu şi să-i lovească pe francezi din flanc în cazul 
cînd aceştia ar ataca Stradella. 

Garibaldi, în fruntea a 5 OOO de voluntari, a ocolit flancul 
drept austriac, şi acum se află în Lombardia. Potrivit ultime
lor ştiri, austriecii se şi află în spatele frontului lui şi el este 
în primejdie de a fi izolat, ceea ce, fără îndoială, i-ar conveni 
grozav „eliberatorului" Bonaparte. 

Prinţul Napoleon Plon-Plon a primit misiunea de a orga
niza la Livono (Toscana) un corp de armată care trebuie să-i 
atace pe austrieci din flanc. Soldaţii francezi sînt furioşi, au
striecii rid. 

Sîmbătă şi duminică, sarzii au încercat să se întărească 
pe malul stîng al Sesiei, dar au fost împiedicaţi de austrieci. 

Scis de F. ngls la 2/ mai 1859 
Publicat în „Das Volk" 
nr. 4 din 28 mai 159 

• - pe ambele maluri. Nota trad. 
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Friedrich Engels 

Strategia războiului 

N-am avea decit prea puţin de adăugat la ultimele noastre 
observaţii în legătură cu acţiunea de la Montebello. Din co
municatul oficial austriac care, în sfîrşit a fost dat publicită
ţii şi a împodobit ieri coloanele ziarului nostru, reiese lim
pede că o parte din forţele celor trei brigăzi cu care gene
ralul Stadion ilninta spre Montebello au fost lăsate în urmă, 
pentru a acoperi flancurile dispozitivului de marş. Celelalte 
forţe au ajuns la Casteggio, care a fost ocupat de brigada co
mandată de prinţul von Hessen ; această brigadă a ţinut în 
mîinile ei oraşul, în timp ce celelalte două (incomplete) au 
continuat să înainteze şi au ocupat Montebello şi Ginestrello. 
Ele au dus tot greul luptei împotriva întregii divizii a lui 
Forey şi împotriva celor două regimente de cavalerie ale ge
neralului de Sonnaz (regimentul de cavalerie regală din Pie
mont şi regimentul de cavalerie din Monferrato), iar cind, în 
cele din urmă, au fost silite să se retragă spre Casteggio, bri
gada prinţului von Hessen le-a dat, pe cit se pare, un spri
jin atît de puternic, încit inamicul nu s-a încumetat să atace, 
şi austriecii au putut să se retragă în perfectă ordine şi în 
momentul cînd au socotit că le e convenabil. Totuşi, judecind 
după ştirile din sursă austriacă, pare foarte probabil ca cel 
puţin întregul corp de armată al mareşalului Baraguay d'Hil
liers să fi sosit la locul bătăliei către sfîrşitul ei. Acest cor. 
se compune din 3 divizii de infanterie şi o divizie de cavalerie, 
ceea ce înseamnă în total 12 regimente de infanterie, 3 bata
lioane de vînători, 4 regimente de cavalerie, adică 20 de esca
droane, şi artileria respectivă. Aceasta concordă cu cele co
municate de austrieci că, potrivit declaraţiilor unor prizonieri 
francezi, acolo au fost 12 regimente de infanterie franceze, 
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precum şi cu cele două ştiri primite din Torino ; potrivit pri
mei dintre ele, Forey a fost sprijinit de divizia lui Vinoy, iar 
potrivit celei de-a doua - de divizia lui Bazaine. Aceste 3 di
vizii formează toată infanteria lui Baraguay. Se spune, de ase
menea, că la bătălie a participat şi cavalerie franceză şi in
fanterie piemonteză, ceea ce ni se pare mai puţin verosimil. 
Prin urmare, rezultatul bătăliei se prezintă astfel : austriecii, 
care n-au putut urmări alt scop decit acela de a executa o cer
cetare (fiindcă ar fi fost o nebunie să înceapă un atac cu 3 
brigăzi slabe}, şi-au atins în întregime scopul, obligîndu-1 pe 
Baraguay să-şi dezvăluie forţele. In timpul bătăliei ei au luptat 
tot atît de bine ca şi inamicul ; cind au fost scoşi din Monte
bello, au fost nevoiţi să se retragă în faţa unui inamic superior 
numericeşte, iar urmărirea a încetat în faţa localităţii Casteg
gio, unde austriecii au efectuat chiar o întoarcere şi i-au alun
gat înapoi cu atîta energie pe francezii care-i urmăreau, incit 
aceştia nici n-au mai încercat să-i hărţuiască, cu toate că în 
momentul acela aveau pe cimpul de luptă trupe de 4 ori mai 
numeroase decit austriecii. Prin urmare, dacă francezii reven
dică victoria pe temeiul că, în cele din urmă, Montebello a 
rămas în mîinile lor şi că, după luptă, austriecii s-au retras, 
austriecii o pot revendica pe temeiul că i-au alungat pe fran
cezi de la Casteggio şi că la sfîrşitul luptei au înregistrat un 
succes şi, mai ales, pe temeiul că şi-au îndeplinit în întregime 
misiunea propusă, deoarece bătălia a fost angajată cu scopul 
de a da piept, în cele din urmă, cu forţe numericeşte superi
oare şi, b ineînţeles, de a se retrage din faţa lor. 

După Montebello au avut loc lupte şi la centrul şi la flancul 
-drept al austriecilor. Potrivit ştirilor sosite cu „Fulton" şi pu
blicate ieri, sarzii au trecut, la 30 mai, rîul Sesia lingă Ver
-celli, atacind şi ocupînd citeva fortificaţii de campanie ale 
austriecilor la Palestro, Casalino şi Vinzaglio. Trupele erau 
-comandate chiar de Victor-Emanuel, iar victoria a fost ob
ţinută printr-o luptă la baionetă. Potrivit afirmaţiilor sarzilor, 
austriecii au suferit pierderi foarte grele. Din corespondenţa 
.adusă de „Europa" la Halifax, aflăm acum că austriecii au 
încercat de două ori să recucerească Palestro şi că o dată 
erau cit pe-aci să reuşească, cind un detaşament de zuavi a 
venit în ajutorul francezilor şi i-a respins pe  austrieci. ln 
această luptă, sarzii, după spusele lor, au luat 1 OOO de prizo-

27* 
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nieri ; totuşi, din lipsă de orice amănunte precise, nu ne pu
tem face o idee exactă în această privinţă. Din partea aus
triecilor, care, după oit se spune, se retrag pe capete, dincolo 
de Ticino, nu ne-am aşteptat la o luptă atît de dîrză pe avan
posturile de la Sesia. Totuşi, la extremitatea flancului lor 
drept ei n-au dat dovadă de aceeaşi bravură şi fermitate. In 
ziua de 25 mai, Garibaldi, după ce a învăluit cu vînătorii 
săi alpini şi cu alte unităţi, cu un efectiv total de vreo 5 OOO 
de oameni, extremitatea flancului drept al austriecilor, a tre
cut rîul Ticino, s-a îndreptat spre Varese, între lacurile Mag
giore şi Como, şi a cucerit acest oraş. La 26 mai el a înfrînt 
un detaşament austriac care îl atacase şi, fără să piardă o 
clipă, a trecut la dezvoltarea succesului ; în ziua de 27 el a 
bătut din nou acelaşi detaşament (întărit cu garnizoana din 
Como}, iar noaptea a intrat în Como. Detaşamentul volant 
al generalului Urban a pornit împotriva lui şi efectiv l-a alun
gat în munţi. Totuşi, după cum rezultă din cele mai noi ştiri 
care ne-au venit astă-noapte cu „Europa u, Garibaldi s-a în
tors, i-a luat prin surprindere pe austrieci şi a recucerit ora
şul Varese. Succesul lui a provocat o insurecţie în oraşele de 
pe ţărmurile lacului Como şi în Valtellina, sau valea cursului 
superior al rîului Adda, regiunea muntoasă care în 1848, în 
cursul insurecţiei, a dat dovadă de mai multă energie decît 
oraşele din cîmpia Lombardiei. Vapoarele de pe lacul Como 
se află în mîinile insurgenţilor, iar 800 de oameni din Val
tellina s-au alăturat lui Garibaldi. Se spune că, în ciuda in
succeselor lui vremelnice, în această parte a Lombardiei insu
recţia se întinde. 

Acest raid al lui Garibaldi a însemnat un mare succes al 
aliaţilor, în timp ce austriecii au făcut o mare greşeală. Fap
tul că i-au permis lui Garibaldi să ocupe Varese n-a însem
nat cine ştie ce nenorocire pentru ei, dar Como trebuia păs
trat cu ajutorul unui detaşament puternic, împotriva căruia 
Garibaldi nu s-ar fi încumetat să angajeze lupta. Un alt de
taşament trimis spre Sesto Calende i-ar fi tăiat lui Garibaldi 
căile de retragere, şi, cînd el ar fi fost astfel închis în spaţiul 
restrîns dintre lacuri, o ofensivă energică l-ar fi silit să de
pună armele sau să treacă pe teritoriul neutru al Elveţiei, 
unde ar fi fost dezarmat. Dar austriecii l-au subapreciat pe 
acest om, căruia îi zic căpetenie de briganzi ; or, dacă şi-ar 
fi dat osteneala să studieze istoria asediului Romei şi a marşu-
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li executat de el de la Roma la San Marino 219, şi-ar fi dat 
seama că au de-a face cu un om înzestrat cu talent militar 
deosebit şi care este extrem de îndrăzneţ şi foarte inventiv. 
1n loc de aceasta, ei au privit incursiunea lui cu aceeaşi uşu
rinţă cu care au privit, în 1 848, năvala voluntarilor lombarzi 
ai lui Allemandi 220• Ei au scăpat cu totul din vedere că Gari
baldi este pentru o disciplină severă şi că majoritatea oame
nilor săi se află sub comanda lui de 4 luni de zile - timp cu 
totul suficient pentru a-i deprinde să manevreze şi să execute 
mişcările caracteristice unui război de proporţii mici. Este 
posibil ca Ludovic-Napoleon şi Victor-Emanuel trimiţîndu-1 pe 
Garibaldi în Lombardia, să fi scontat pe pieirea lui şi a volun
tarilor lui - elemente, de bună seamă, prea revoluţionare 
pentru acest război dinastic. Această ipoteză îşi găseşte o iz
bitoare confirmare în faptul că marşul lui a fost executat fără 
sprijinul necesar. Nu trebuie să uităm însă că în 1 849 el a 
ales acelaşi drum şi a ştiut să se strecoare cu succes. In orice 
caz, el a pus stăpînire pe podul de la Lecco şi pe vapoarele 
de pe lac, ceea ce i-a asigurat libertatea de mişcare spre est 
de lacul Como. Aici se află o vastă zonă muntoasă, care se în
tinde la nord pînă la trecătorile Spligen şi Stelvio, la est pînă 
la lacul Garda, iar la sud pînă la Bergamo şi Brescia - re· 
giune foarte potrivită pentru un război de partizani -, unde, 
cum s-a convins nu de mult generalul Urban, austriecilor le 
va fi foarte greu să-l prindă pe Garibaldi. Dacă pentru a-l ni
mici în regiunea Varese ar fi fost suficient un număr de 6 000-
a OOO de oameni, s-ar putea ca acum să fie nevoie, pentru 
treaba asta, de peste 1 6  OOO, aşa că de aici înainte singura bri
gadă a lui Garibaldi va angaja în întregime 3 brigăzi austriece. 
Totuşi, ţinînd seama de forţele care se concentrează acum în 
Tirol (din Boemia a fost transportat pe calea ferată, prin Sa
xonia şi Bavaria, spre Tirol un întreg corp de armată), pre
cum şi de trupele care ţin în stăpînire Lombardia, nu vedem 
în ce fel ar putea el să reziste, cu toate succesele obţinute în 
ultima vreme în regiunea Varese, dacă în viitorul apropiat 
aliaţii nu vor dobîndi o victorie decisivă împotriva austrieci
lor. Dar aceasta va fi o treabă grea. Incă un corp de armată 
austriac, al 9-lea, s-a adăugat armatei de operaţii, făcînd ca ea 
să ajungă la 6 corpuri, adică la nu mai puţin de 200 OOO de 
oameni ; în afară de aceasta, alte corpuri se află pe drum. 
Totuşi, întrucît Ludovic-Napoleon nu-şi poate permite să stea 
mult timp inactiv, trebuie să ne aşteptăm curînd la o bătălie; 
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iar ştirea că el, împreună cu cartierul său general şi cu garda, 
s-a mutat la Voghera, la extremitatea flancului drept al po
ziţiei aliaţilor, constituie un indiciu că bătălia poate să aibă 
loc în împrejurimile Stradellei. Dacă aşa stau lucrurile, este 
foarte probabil să-i vedem pe austrieci că apără frontal de
fileul Stradella şi că, trecînd podul de la Vaccarizza, încearcă 
să acţioneze în flancul şi în spatele francezilor. 

Scris de P. Engels 
la sfirşitul lunii mai 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribur.e• 
nr. 5 663 din 15 iunie 1859 

Se tipăreşte după textul 
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Manifestul lui Mazzini 221 

397 

In împrejurările actuale, orice declaraţie făcută de Maz
zini este un eveniment care merită mai multă atenţie decît 
declaraţiile diplomatice ale guvernelor aflate în conflict sau 
chiar decît buletinele frumos ticluite trimise de pe teatrul de 
acţiuni militare. Oricît de diferite ar fi părerile oamenilor 
asupra personalităţii triumvirului roman 222, nimeni nu va nega 
că timp de aproape 30 de ani revoluţia italiană a fost legată 
de numele său şi că în acest răstimp Europa l-a recunoscut 
drept cel mai de seamă exponent al năzuinţelor naţionale ale 
-compatrioţilor săi. In prezent, el a săvîrşit un admirabil act 
de curaj moral şi de sacrificiu patriotic, ridicîndu-şi glasul de 
unul singur - ohiar cu riscul de a-şi periclita popularitatea -
împotriva unei babilonii de autoînşelare, fanatism orb şi pre
făcătorie interesată. Faptul că el a demascat adevăratele pla
nuri asupra cărora au convenit Bonaparte, Alexandru şi Ca
vour, agent al ambilor autocraţi, trebuie privit cu multă 
atenţie, cu atît mai mult cu cit, dintre toate persoanele parti
culare din Europa, Mazzini dispune, după cum se ştie, de cele 
mai largi mijloace de a pătrunde în tainele sumbre ale pu
terilor dominante. Sfatul dat de el voluntarilor naţionali de a 
trage o linie precisă de demarcaţie între propria lor cauză şi 
cauza impostorilor încoronaţi şi de a nu-şi pîngări niciodată 
proclamaţiile u numele infamant al lui Ludovic-Napoleon a 
fost urmat întocmai de Garibaldi. Faptul că în proclamaţia 
acestuia din urmă numele Franţei n-a fost pomenit 228 este 
considerat de Ludovic-Napoleon, după cum comunică cores
pondentul de la Paris al ziarului londonez 11Times", drept o 
ofensă gravă. Şi teama insuflată de ştirile că între Garibaldi 
şi triumvirul roman există o legătură secretă era atît de mare, 
incit corpul său de armată a fost redus de la 10 OOO de chas-
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seurs d'Alpes ', cit i s-a promis iniţial, la 4 OOO, o unitate de 
artilerie, care îi fusese pusă la dispoziţie, a fost retrasă, sin
gura baterie, trimisă deja la cererea lui, a fost oprită, iar în 
suita sa au fost strecuraţi, chipurile ca voluntari, doi agenţi 
de poliţie experimentaţi, avînd misiunea de a comunica fie
care cuvînt şi fiecare mişcare a lui Garibaldi. 

Reproducem mai jos traducerea textuală a manifestului 
lui Mazzir,i, publicat la Londra în ultimul număr din „Pn
siero ed Azioneu sub titlul „La Guerreu („Războiul") 224: 

„Războiul a început. Avem în faţa noastră, prin urmare, nu o pro
babilitate care poate fi discutată, ci un fapt împlinit. A izbucnit războiul 
între Austria şi Piemont. Soldaţii lui Ludovic Bonaparte se află I: Italia. 
Alianţa ruso-franceză, pe care am anunţat-o cu un an în urmă, se dez
văluie în faţa Europei. Parlamentl din Sardinia i-a acordat lui Victor 
Emanuel împuterniciri dictatoriale. Guvernul ducal din Toscana a fost 
răsturnat printr-o insurecţie armată şi s-a acceptat dictatura regelui (care 
a renunţat la ea în favoarea unui Bonaparte) . Se prea poate ca fierberea 
generală din Italia să ducă şi în alte locuri la rezultate similare. Incon
testabil că destinele patriei noastre sînt hotărite acum pe cimpul de luptă. 

In aceste împrejurări, majoritatea compatrioţilor noştri, setoşi de ac
ţiune, fascinaţi de gîndul sprijinului putemic al unor armate regulate, 
minaţi de bucuria de a lupta împotriva domina·ţiei austriece, faţă de care 
nutresc o ură legitimă, uită greşelile trecutului şi cauzele lor, îşi jertfesc 
nu sumai convingerile cele mai profunde, ci şi intenţia de a se întoarce 
la ele, renunţă la orice circumspecţie, la orice libertate de a judeca, fără 
să formuleze nici un fel de condiţii, salută pe oricir1e se angajează să 
ducă războiul, aprobă fără discernămînt tot ce vine din partea Franţei 
sau a Piemontului şi ponesc a luptă pentru libertate, lăsîndu-se înrobiţi. 
Alţii, văzînd cum ln rtndul agitatorilor şi al gloatei care-i urmează dis
pare orice urmă de moralitate politică, cum un popor care de o jumătate 
de secol este apostolul libertăţii se aliază dintro dată cu despotismul, 
cum oameni care pînă mai deur,ăzi credeau în anarhismul lui Proudhon 
capitulează în fata regelui şi cum compatrioţii lui Goffredo Mameli îl in
tîmpină cu strigăte de cViva l'Imperatore I»** pe ucigaşl lui Goffredo şi 
al altor mii de oameni us, privesc viitorul cu scepticism şi declară că 
poporul nostru nu este copt pentru libertate. 

!n ceea ce ne priveşte, noi nu împărtăşim nici sperantele oarbe, de 
sclavi, ale unora, nici deprimarea şi desperarea altora. Războiul începe 
sub auspiciile cele mai nefavorabile, dar, dacă vor, italienii îl pot ir;
drepta spre un făgaş mai bun ; şi noi avem încredere in instinctele no
bile ale poporului nostru. Aceste instincte îşi croiesc drum cu energie 
printre greşelile la care împing poporul agitatorii. Poate că ar fi fost 
mai bine dacă voluntarii, în loc să se strîngă sub stea1urile absolutiste 
ale ur;or puteri care aveau să le înşele speranţele, ar fi organizat pe 
ascuns insurecţia în propriile lor provincii, pentru ca apoi, luînd iniţia
tiva, să conducă această insurecţie în numele poporului italian ; dar spi
ritul care îi însufleţeşte este sacru şi sublim, dovezile de devotament pe 
care le dau faţă de patria comună sînt de netăgăduit, şi în acest get-

* - vînători de munte din Alpi. - Nota trad. 
** - „Trăiască împăratul I" - Nota trad. 
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mene, apărut sponta', al viitoarei armate naţionale îşi pune Italia cele 
mai mari speranţe. Acceptarea unei dictaturi regale este o greşeală care 
va avea în mod inevitabil un sfirşit funest 1 ea răneşte demnitatea unui 
popor care s-a ridicat ca să lupte pentru eliberarea sa. lntr-o ţară cu 
un parlament credincios monarhiei, faţă de exemplul Romei şi al Vene
ţiei, unde armonia dintre reprezentanţele populare şi conducătorii apă
rării au constituit izvorul puterii, faţă de amintirea îndelungatului şi în
grozitorului război susţinut de Anglia împotriva primului Imperiu, fără a 
ştirbi cîtuşi de puţin libertăţile civice, evident că această dictatură nu 
este altceva decît o concesie făcută pretenţiilor despoţilor aliaţi şi prima 
fază a unui plan care urmăreşte să înlocuiască problema libertăţii cu 
problema teritoriului. Dar popoul, care intimpină cu entuziasm dictatura, 
crede că săvîrşeşte u: act de suprem sacrificiu spre binele patriei co
mune �i, indus în eroare de părerea că sfîrşitul victorios al războiului 
atlnă de această concentrare a puterii, vrea ca prin consimţămîntul său 
să-şi arate hotărîrea fermă de a lupta şi de a învinge cu orice preţ. Ca
pitularea fără condiţii a provinciilor răsculate în faţa puterii absolute a 
dictatorului încoronat va avea aproape sigur urmări nefaste. Logica insu
recţiei cere ca fiecare provincie răsculată să fie condusă de o autoritate 
ir1surecţională locală şi să desemneze un reprezentant in vederea con
stituirii unui guvern insurecţional naţional. Dar chiar şi această greşeală 
colosală izvorăşte din năzuinţa spre unitate naţională şi dezminte fără 
putinţă de tăgadă flecăreala neroadă a presei europene cu privire la di
vergenţele noastre. Ea este legitimă pentru Italia. In prezent, patriotismul 
este atit de puternic în Italia, incit va înlătura toate greşelile. In loc să 
despere, bunii cetăţenl trebuie să-i dea acestui patriotism o orientare 
justă. Şi în acest scop datoria lor este să pornească de la situaţia reală, 
fără să se teamă de interpretări răutăcioase. Momentul este prea serios 
pentru a mai ţine seama de avantaje directe sau de calomnii. 

Situaţia reală se prezintă în felul următor : 
Ca şi în 1848, poate chiar în mai mare măsură, mişcarea italiană nă

zuieşte spre libertate şi unitate naţională. Monarhia sardă şi Ludovic-Bo
napnrta au pornit războiul, urmărind cu totul alte scopuri. Ca şi în 1848, 
poate chiar în mai mare măsură, antagonismul dintre tendinţele naţiunii 
şi cele ale cor.:ducătorilor recunoscuţi, antagonism care a împins atunci 
războiul la un eşec, ameninţă Italia cu calamităţi îngrozitoare. 

Ceea ce îşi doreşte Italia este unitatea naţională. Ludovic-Napoleon 
nu poate dori aşa ceva. In afară de Nisa şi Savoia, care i-au fost deja 
cedate de Piemont ca plată pentru ajutorul acordat la constituirea unui 
reqat în nord, el aşteaptă prilejul potrivit pentru a asigura în sud tro
nul pentru u: Murat şi în Italia centrală pentru vărul său. Roma şi o 
parte din Statul Papal urmau să rămînă sub cîrmuirea laică a papei. 

Indiferent dacă a făcut-o în mod sincer sau nu, fapt este că guver
nul, care are astăzi puteri nelimitate în Piemont, a consimţit la acest 
plan. 

Italia urmează să fie împărţită astfel fn patru state : două din ele 
se vor afla direct sub conducere străină, iar indirect Franţa va stăpîni 
întreaga !talie. Papa a devenit, după 1849, un vasal al Franţei ; regele 
Sardiniei va deveni, din recunoştinţă şi din lipsă de trupe, un vasal l 
imperiului. 

Dacă Austria va opune rezistenţă pînă la capăt, planul va putea fi 
realizat în întregime. Dar, dacă Austria va i îr.frîntă chiar la începutul 
războiului şi va repeta propunerile pe care le-a făcut la un moment dat 
in 1 848 guvenului britanic, şi anume de a părăsi Lombardia cu condiţia 
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de a-şi păstra Veneţia, atunci pacea, susţinută în mod firesc de diplo
maţia din întreaga Europă, va fi acceptată. In acest caz va fi îndeplinită 
o singură cor1diţie : extinderea monarhiei sarde şi cedarea Nisei şi Sa
voiei către Franţa. Italia va fi lăsată pradă răzbunării suveranilor ei, şi 
înfăptuirea deplină a acestui plan atît de drag va fi amînată pentru un 
moment mai potrivit. 

Planul acesta le este cunoscut guvenelor Europei. De aici - lnar
marea lor generală, agitaţia războinică din întreaga Confederaţie germar.ă, 
pregătirea terenului în vederea unei coaliţii între Anglia, Germania şi 
Pusia - coaliţie inevitabilă - în pofida faptului că guvernele afirmă 
·exact contrarul. Dacă Italia nu va lupta pentru existenta ei naţională ir.·
lcpendent de alianţa cu Bonaparte, apărarea Austriei şi a tratatelor din 
l815 va constitui în mod inevitabil pivotul coaliţiei. 

Ludovic-Napoleon se teme de această coaliţie. Astfel se explică 
alianţa sa cu Rusia, un aliat nesigur şi infidel, care este totuşi oricfnd 
gata să intervină dacă, în schimbul consimţămîntului lui la transformarea 
Mării Mediterana într-un lac francez, i se fac concesii fatale pentru li
bertate, ca renunţarea completă la Polonia şi protectoratul general al 
ţarului asupra Turciei europene. Dacă, aşa cum e de aşteptat, războiul se 
va prelungi şi, în urma intervenţiei Germaniei, va lua proporţii europene, 
răscoala, de mlt pregătită, din provinciile turceşti şi răscoala din 
Ungaria vor da acestei alianţe posibilitatea de a lua forme precise. 

In cazul că evenimentele vor ajunge pînă la acest punct, se inten
ţionează ca la reîmpărţirea teritorială să se înlăture orice urmă de drept 
al popoarelor sau de libertate. Principii ruşi vor cîrmui statele ridicate 
pe ruinele Imperiului otoman şi ale Austriei, iar prinţii din dinastia 
Bonaparte vor cirmui noile state italiene şi, dacă se va ivi prilejul, poate 
şi altele. Astfel, marele duce Constantin al Rusiei a şi fost desemnat pentru 
ungurii nemulţumiţi, iar Napoleon Bonaparte - pentru agitatorii monarhişti 
din Statul Papal şi Toscana. Aşa cum Carol al V-lea şi Clement al Vii-lea, 
deşi duşmani de moarte, s-au aliat pentru a împărţi între ei oraşele 
libere ale Italiei ne, tot astfel cei doi împăraţi, care se urăsc profund unul 
pe altul, se aliază pentru a înăbuşi toate năzuinţele spre libertate şi a 
imperializa Europa. De aici decretul care desfiinţează pe o perioadă ne
limitată libertatea Piemontului, trădată de Cavour. Cînd presa trebuie să 
tacă, cînd orice comentare a operaţiilor militare este interzisă şi cînd 
poporul este ţinut întro totală ignoranţă, terenul este liber p entru ma
nevrele suveranilor. Iar conştiinţa poporului fasciriată de mirajul indepen
.denţei - care, în ultimă instanţă, se va dovedi doar o schimbare de de
pendenţă -, uită de libertate, adevăratul izvor al oricărei independenţe. 

Acestea sînt planurile despoţilor aliaţi. Ele pot fi negate de unii 
tocmai pentu că aceştia pun la cale înfăptuirea lor, aşa cum Ludovic
Napol.: nega intenţia de a da un coup d'etat ; de altii - pentu că 
cred orbeşte orice vorbă scoasă de stăpînitor sau pentru că o dorintă 
nesăbuită le întunecă mintea 1 totuşi, aceste planuri nu devin mai puţin 
reale, eu le cunosc, le cunosc şi diferite guverne şi au fost date în vileag 
ln parte de vorbele, dar mai ales de faptele lui Ludovic-Napoleon şi ale 
contelui Cavour. Spun contele Cavour deoarece înclin să cred că Victor 
Emanuel nu este părtaş la tîrgul de la Plombieres şi Stuttgart !!T. 

Dacă contele Cavour ar fi fost n adevărat prieten al Italiei, el ar 
fi folosit prestigiul colosal pe care i-l conferă o importantă putere mate
rială, precum şi tendinţele generale din Italia pentu a pregăti mişcarea 
din Italia şi a-i acorda sprijinul neintîrziat l Piemontului. O luptă la care 
ltalia ar pomi numai cu propriile ei forţe s-ar bucura de aprobarea şi 
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bunăvoint. Europei. Şi Europa, care astăzi l ameninţă pe Napoleon pentru 
că intră în Italia, la chemarea ei, sub formă de eliberator, n-ar fi admis 
niciodată ca acesta să vină în ajutorul Austriei din proprie iniţiativă, fără 
a i chemat. Ar fi fost o acţiune sfîntă şi înălţătoare, iar Cavour ar fi 
putut-o înfăptui. Dar pentru aceasta ar fi fost nevoie ca, în numele liber
tăţii şi al dreptului, să se înfrăţească cu revoluţia italiană. Un asemenea 
mod de acţiune nu-i surîdea ministrului monarhiei sarde. Aversiunea sa 
faţă de popor şi de libertate îl împinge la o alianţă cu tirania - o tiranie 
urîtă de toate popoarele pentru vechile ei tradiţii de cotropire. Acest plan 
a schimbat însăşi natura problemei italieie. Dacă el va reuşi şi aliatul va 
i acceptat ca stăpînitor, unitatea naţională va fi pierdută, iar Italia va 
deveni arena unei noi împărţiri sub protectoratul Franţei. Dacă el va 
eşua împreună cu eroul loviturii din decembrie, pagubele le va suporta 
Italia ; ea va fi supusă unui şir nesfîrşit de represiuni, iar Europa, în 
loc să ne compătimească, ne va spur1e : «Ati primit ce-ati meritat I»  (Voi 
non avete, se non quello che meritate) . Există legi morale cărora trebuie 
să le fie subordonate toate planurile, toate acţiunile oamenilor, şi nici un 
popor nu Je poate încălca fără a fi pedepsit. Fiecare vină atrage după sine, 
în mod inevitabil, ispăşirea. Franţa - şi aceasta am spus-o la timpul său 
- ispăşeşte pentru expediţia sa împotriva Romei. Fie ca domr.ul să 
ferească Italia de crunta ispăşire pe care o merită monarhia sardă pentru 
că a legat o cauză, sfinţită de jertfele, martiriul şi aspiraţiile înalte ale 
unei jumătăţi de veac, de steagul egoismului şi tiraniei I 

Cu toate acestea, războiul este un fapt - un fapt de o însemnătate 
uriaşă, care impune noi îndatoriri şi schimbă in mod esenţial propriile 
noastre acţiuni. Ori plar.ul lui Cavour - ori primejdia unei coaliţii, ori 
Ludovic-Napoleon - ori Austria, iată cele două alternative la fel de ne
faste care stau în fata Italiei. Cu cit primejdia pe care o prezintă această 
situaţie este mai serioasă, cu atît întregul popor trebuie să-şi unească 
mai mult eforturile în vederea salvării patriei comune de pericolul care 
o ameninţă. Dacă războiul s-ar duce intre guverne, am putea rămîne nişte 
simpli spectatori care aşteaptă clipa cind adversarii se vor fi slăbit reci
proc şi elementul ..aţional va putea răzbate pe prim plan. Dar acest ele
ment s-a descătuşat. Amăgită sau nu, ţara este cuprinsă de o activitate 
febrilă şi crede că îşi poate atinge ţelul folosind războiul împăratului şi 
al regelui. Mişcarea din Toscana, o mişcare spontană a soldaţilor şi cetă
ţenilor italieni, agitaţia generală şi afluenta celor dornici să intre in 
corpul de voluntari sparg cercul intrigilor oficiale ; ele sînt pulsul naţiunii. 
Trebuie să-l facem simţit şi pe teatrul de acţiuni militare ; trebuie să 
extindem, să italianizăm (italianizzare) războiul. Republicanii vor şti să 
îndeplinească această datorie. 

Dacă vrea, Italia poate scăpa de primejdiile pe care le-am arătat. Ea 
poate dobîndi din actuala criză unitatea ei naţională. 

Austria trebuie să fie înfrîntă. Putem regreta intervenţia imperială, 
dar nu putem iega că Austria este duşmanul dintotdeauna al oricărei 
dezvoltări naţionale a Italiei. Fiecare italian trebuie să contribuie la căde
rea Austriei. Aceasta o cere onoarea şi siguranţa tuturor. Europa trebuie 
să recunoască că între noi şi Austria are loc un război permanent. Poporul 
Italiei trebuie să-şi păstreze neatinsă demnitatea şi să convingă Europa 
că chiar dacă suportăm ajutorul tiraniei, pe..tru că a fost solicitat de 
u� guven italian, noi nu l-am cerut şi nu am renunţat din cauza acestuia 
la credinţa noastră în libertate şi în alianţa popoarelor. Italienii pot r?sti 
cu conştiinţa curată : cViva la Francia I» ,  dar aceasta ..u înseamnă„. cV1va 
l'Imperatore I>„. Italia trebuie să se ridice de la un capăt la altl„. în nord 
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pentru a cuceri, nu pentru a primi libertatea, în sud pentu a organiza 
rezerva armatei naţionale. Insurecţia poate accepta, cu rezeva cuvenită, 
comanda militară a regelui pretutindeni u:de austriacul şi-a aşezat tabăra 
ori se află prln apropiere ; insurecţia din sud trebuie să acţioneze mal 
independent şi să rămînă independentă„. Neapolul şi Sicilia pot apăra 
cauza Italiei şi pot pune bazele puterii ei împreună cu reprezentanţii 
taberei naţio..ale.„ Oriunde ar răsuna, chemarea insurecţiei trebuie să fie : 
cUnitate, libertate, independenţă naţională I> Numele Roma trebuie să în
soţească întotdeauna numele Italia. Datoria Romei este să nu trimită nici 
un om în armata sardă, ci, dimpotrivă, să dovedească Franţei imperiale 
că pentru orice ţară este un lucru nedemn să lupte i.: numele indepen
denţei Italiei, sprijinind, totodată, absolutismul papal.„ Soarta Italiei attmă 
asţăzi de Roma, de Neapole şi de atitudinea miliţiei voluntare. Roma 
reprezintă unitatea patriei, Neapolul şi voluntarii pot constitui armata ei. 
Sarcinile sînt uriaşe ; dacă Roma, Neapole şi voluntarii nu vor fi în stare 
să le aducă la îr,deplinire, nu merită libertatea şi nu o vor obţine. Dacă 
războiul va fi lăsat pe seama guvernelor, el se va încheia cu un nou tralat 
de la Campoformio ns, 

Disciplina, proclamată astăzi drept secretul victoriei de aceiaşi ameni 
care au trădat insurecţia din 1 848, nu este nimic altceva decît supunerea 
oarbă şi pasivitatea poporului. Disciplina, aşa cum o înţelegem noi, poate 
cere o unitate strînsă în tot ceea ce priveşte continuarea războiului, ea 
poate cere să se păstreze tăcere în toate problemele de formă ; dar ea ..u 
poate cere niciodată ca Italia su nu se răscoale şi să se supună voinţei 
unui dictator fără program şi a unui despot străin, ca Italia să renunţe 
vreodată la hotărîrea ei fermă de a fi liberă şi unificată 1 •  

Observaţiile introductive l a  manifestul 
lui Mazzini au fost scrise de Karl Marx 
la sfîrşitul lunii mai 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
l', 5 665 din 1 7  iur.ie 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Mersul războiului 

Pînă în prezent, cel ce s-a acoperit de glorie în actualul 
Tăzboi a fost Garibaldi ; judecînd după toate aparenţele, el nu 
se teme de loc de acele acţiuni cutezătoare de la care Napo
leon al III-lea îi opreşte pe soldaţii săi. Acest comandant al 
detaşamentelor de voluntari a devenit dintr-o dată eroul Ita
liei, deşi, de această parte a Atlanticului, presa bonapartistă 
încearcă să atribuie meritul faptelor lui eroice exclusiv mare
lui ei protector. Se pare însă că laurii generalului de partizani 
au trezit în pieptul lui Victor Emanuel dorinţa de a se lua la  
întrecere. Urmarea a fost bătălia d e  I a  Palestro, despre care, 
din păcate, n-am primit pînă acum decît unele comunicate te
legrafice, dar şi acestea numai din tabăra sardă. 

Potrivit acestor comunicate, se pare că divizia a 4-a pie
monteză de sub comanda lui Cialdini, care cu cîteva zile în 
urmă trecuse Sesia lingă Vercelli, petrecîndu-şi apoi timpul 
în ciocniri mărunte cu avanposturile austriece, a atacat la 
30 mai poziţia întărită a inamicului de la Palestro, Vinzaglio 
şi Confienza. Piemontezii au înfrînt brigada care ocupase 
această poziţie (foarte probabil brigada generalului Gablenz) , 
dar, după cum se comunică, în dimineaţa următoare (31 mai) 
trupe austriece, numărînd 25 OOO de oameni, au încercat să 
recucerească poziţia. Austriecii au încercat să învăluie flancul 
drept al piemontezilor, expunîndu-şi astfel propriul lor flanc 
loviturii corpului de armată al generalului Canrobert (divizia 
Trochu) , care a construit un pod peste Sesia şi tocmai se apro
pia de cîmpul de luptă. Impăratul a trimis imediat regimen
tul 3 de zuavi în ajutorul piemontezilor. „Deşi n-au primit în
tăriri" , zuavii au atacat o b aterie austriacă, i-au capturat cele 
6 tunuri şi  au împins detaşamentul de acoperire într-un canal 
în care, după m se comunică, 400 dintre ei s-au înecat. Re-
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gele Sardiniei se afla acolo unde lupta era mai apnga ş1 m
tr-atît  era de pornit să-şi măcelărească inamicul, încît „zadar
nic au încercat zuavii să-i domolească elanul" .  După cum se 
comunică, zuavii erau comandaţi personal de generalul Cial
dini. In cele din urmă austriecii au fost respinşi, lăsînd în mîi
nile aliaţilor 1 OOO de prizonieri şi 8 tunuri. „Pierderile sufe
rite de austrieci - se spune în comunicatele piemonteze -
au fost foarte mari ; cele ale trupelor noastre nu le cunoaştem 
încă" .  In acelaşi timp, la Confienza se dădea o altă luptă, în 
care inamicul era înfrînt de divizia generalului Fanti. Totuşi, 
pe la orele 6 seara, austriecii au încercat din nou să atace 
Palestro, dar nu cu mai mult succes. La 1 iunie generalul Niel 
a intrat în Novara cu corpul 4 de armată francez fără să 
întîmpine, pare-se, nici o rezistenţă. 

Nu ne-a mai fost dat să auzim o relatare mai confuză şi 
mai contradictorie asupra vreunei bătălii 229 de cînd spada 
d'Ilalia a fost băgată în teacă în urma păcii din 1849. Şi încă 
în rezumatul acestei relatări am mai omis unele amănunte din
tre cele mai inexplicabile. Austriecii au executat atacul cu 
25 OOO de oameni. Au fost oare trimişi cu toţii împotriva Pa
lestroului, sau în acest număr sînt incluse şi detaşamentele 
înfrînte de generalul Fanti la Confienza ? Cum efectivul aces
tora n-a fost comunicat separat, nu vom greşi, probabil, de loc 
dacă - ţinînd seama de excepţionala veracitate a buletinelor 
piemonteze - vom trage concluzia că la bătălia din 31 mai 
au luat parte aproximativ 25 OOO de austrieci. Cît de puternice 
au fost forţele care i-au înfrînt o vom vedea mai tîrziu. Cînd 
piemontezii sînt în primejdie, împăratul ordonă regimentului 
3 de zuavi să ponească la atac. Ei sînt conduşi de Cialdini, iar 
regele îşi croieşte drum printre ei, aruncîndu-se acolo unde 
lupta este mai aprigă, în timp ce zuavii încearcă zadarnic să-l 
oprească. 

Splendid tablou I Şi ce straşnic sînt împărţite rolurile I Lu
dovic-Napoleon, „împăratul " ,  ordonă zuavilor să pornească la 
atac. Cialdini, general, pe deasupra şi piemontez, îi conduce 
la luptă - un piemontez în fruntea zuavilor francezi I „Re
gele" se aruncă în mijlocul lor şi luptă, sub comanda propriu
lui său general, acolo unde lupta este mai aprigă. Dar, în ace
laşi timp, ni se spune că regele a comandat personal divizia a 
4-a piemonteză, adică divizia lui Cialdini. Ce s-a întîmplat u 
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divizia a 4-a în timp ce Cialdini se afla în fruntea zuavilor, 
iar regele se arunca acolo unde lupta era mai aprigă, pro
babil că nu vom afla niciodată. La Victor Emanuel însă o ase
menea atitudine nu ne surprinde. In fatala bătălie de la No
vara el s-a purtat la fel de copilăreşte, şi-a lăsat divizia în 
voia soartei, contribuind astfel . în bună parte la pierderea bă
tăliei şi la victoria lui Radetzky. 

Deşi asupra adevăratului caracter al bătăliei ne vom lămuri 
abia după ce vom primi comunicatele oficiale ale francezilor 
şi austriecilor, din aceste relatări confuze putem totuşi spicui 
cîteva date folositoare. Pînă în prezent, extremitatea flancului 
stîng al aliaţilor era formată de corpul de armată francez al 
generalului Niel ; el se afla pe Dora Baltea, la vest de Ver
celli. Urmau apoi două divizii piemonteze, a lui Cialdini şi a 
lui Durando (a 4-a şi a 3-a) la Casale. La Alessandria şi la Va
lenza se aflau diviziile piemonteze ale lui Castelborgo (1)  şi 
Fanti (a 2-a) , precum şi corpurile de armată franceze ale lui 
Mac-Mahon şi Canrobert împreună cu garda, care formau cen
trul. La est de Alessandria, la Tortona, Novi şi Voghera, se 
aflau divizia a 5-a piemonteză a lui Cucchiari şi corpul de ar
mată francez al lui Baraguay d'Hilliers. 

După cum vedem, la bătălia de la Palestro şi Confienza 
(puncte situate la numai 3 mile depărtare unul de celălalt) a 
luat parte nu numai Cialdini, ci şi Fanti ; şi, deşi despre Niel 
nu se spune nimic, totuşi aici dăm peste Canrobert. Mai întîl
nim aici şi regimentul 3 de zuavi, care nu face parte nici din 
corpul de armată al lui Canrobert, nici din vreunul din celă
lalte 3 corpuri de armată franceze. In sfîrşit, aflăm că Ludovic
Napoleon şi-a mutat cartierul general la Vercelli şi că a doua 
zi după bătălie generalul Niel a ocupat Novara. Toate acestea 
dovedesc o schimbare radicală în felul cum era dispusă ar
mata aliată. Aripa stingă, formată mai înainte din corpul de 
armată al lui Niel (26 de batalioane) şi din divizia lui Cialdini 
( 14  batalioane) , deci în total 40 de b atalioane, a fost acum 
întărită cu corpul de armată al lui Canrobert (39 de batali
oane) şi cu divizia lui Fanti (14 batalioane) , adică în total cu 
53 de batalioane ; în concluzie, efectivul acestei părţi a ar
matei aliate se ridică acum la 93 de batalioane. Dintre aces
,tea, incontestabil că la bătălia de la Palestro au luat parte, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, ambele divizii piemon
teze (28 de batalioane) şi divizia lui Trochu din corpul de ar-
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mată al lui Canrobert ( 13  batalioane) , în total deci 25 OOO de 
piemontezi şi cel puţin 1 1  OOO de francezi. Astfel se explică 
faptul că cei 25 OOO de austrieci au fost respinşi. 

Evident însă că această întărire a flancului stîng a fost în
treprinsă în alt scop, mult mai important. Dovada - înainta
rea generalului Niel spre Novara, precum şi mutarea cartieru
lui general al lui Ludovic-Napoleon la Vercelli. Apoi faptul 
probabil că el a fost urmat aici şi de gardă face să nu mai ră
mînă aproape nici un dubiu asupra intenţiilor aliaţilor. Pre
zenţa gărzii ridică efectivul trupelor de pe Sesia la 127 de 
batalioane, iar cu ajutorul căilor ferate, ca şi la Montebello, 
trupele de la extremitatea flancului drept pot fi transportate 
rapid pentru a putea lua parte la bătălia generală. In felul 
acesta se creează două posibilităţi. Sau Ludovic-Napoleon va 
continua mişcarea pe care a început-o acum, învăluind în 
întregime flancul drept al austriecilor şi dispunîndu-şi forţele 
principale ale armatei pe drumul direct de la Vercelli la Mi
lano, pe linia Vercelli-Novara, hărţuindu-i în acelaşi timp pe 
austrieci prin acţiuni demonstrative pe linia Padului. Sau, exe
cutînd o acţiune demonstrativă puternică împotriva flancului 
drept al austriecilor, îşi va concentra forţele principale în îm
prejurimile Valenzei, unde se află corpurile de armată ale lui 
Baraguay, Mac-Mahon şi garda, adică 99 de batalioane, şi 
diviziile lui Cucchiari, Durando şi Castelborgo - 42 de batali
oane, această grupare urmînd să fie întărită prin deplasarea 
rapidă, în acelaşi sector, a corpului de armată al lui Canro
bert şi a unui număr de piemontezi ; într-un singur punct ar 
fi astfel concentrate 170 de batalioane care ar putea ataca pu
ternic centrul austriecilor pentru a-l zdrobi. 

Acţiunile demonstrative întreprinse pe Sesia de corpul de 
armată al lui Canrobert (din care de fapt numai divizia lui 
Trochu se putea afla aici) şi de piemontezii lui Fanti, precum 
şi faptul că Ludovic-Napoleon şi-a mutat, nu mai puţin de
monstrativ, cartierul general la Vercelli par să pledeze în fa
voarea celei de-a doua alternative ; în această privinţă însă 
nu putem face decît simple presupuneri. 

După cit se pare, în tot acest timp austriecii au continuat 
să rămînă pe Agogna, deşi ziarul londonez „Daily News • 280 
ne informează că s-au retras pe celălalt mal al rîului Ticino. 
Trupele lor se concentrează tot mai mult pe n mic spaţiu în 
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jurul Garlascoului. Din cînd în cînd cei doi adversari trimit 
patrule de recunoaştere - unul la Montebello, celălalt la Pa
lestro, avînd însă grijă să nu-şi risipească forţele. Austriecii 
dispun de cel puţin 6 corpuri de armată, adică între 160-200 
de batalioane (în funcţie de cite batalioane au fost destinate 
pentru garnizoane) . Aşadar, forţele celor doi adversari par să 
fie aproximativ egale. Cîteva zile încă, şi din norii grei v a  
trebui s ă  izbucnească furtuna. 

Scris de F. Engels la 2 iunie 1859 

Publicat ca articol de fond 
n „New York Daily Tribune• 
nr. S 665 din 17 iunie 1 859 
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Friedrich Engels 

Evenimente de pe teatrul de acţiuni militare 

Caracterul fragmentar şi contradictoriu al telegramelor pri
mite de pe teatrul de acţiuni militare ne permite să facem nu
mai cîteva observaţii sumare asupra retragerii austriecilor din
colo de Ticino şi asupra înfrîngerii lor la Magenta. Se pare că, 
intimidaţi de ocuparea Novarei de către generalul Niel, în 
zilele de 3 şi 4 iunie austriecii s-au retras dincolo de Ticino. 
La 4 iunie, pe la orele 4 dimineaţa, francezii şi piemontezii, 
trecînd rîul Ticino la Turbigo şi Boff alor a, au căzut în flancul 
drept al austriecilor, atacînd cu forţe superioare inamicul, care 
se afla descoperit în faţa lor şi, după o rezistenţă extrem de 
sîngeroasă şi de îndîrjită, acesta din urmă a fost alungat de 
pe poziţia s a. Amănuntele asupra acestei lupte, publicate de 
reporterul armatei aliate, Ludovic Bonaparte, sînt o mărturie 
a puterii de imaginaţie a acestui „general secret" care încă 
nu-şi poate înfrînge aversiunea faţă de „armes de precision" * 
şi de aceea urmează armata în convoi, la o distanţă respec
tabilă de cîmpul de luptă, deşi se bucură de 110 sănătate tru
pească perfectă".  

Insistenţa cu care acest buletin asupra stării sănătăţii îm
păratului este vîrît pe gît lumii întregi îşi are şi  ea temeiurile 
ei. In timpul dezbaterilor din Camera pairilor din Franţa cu 
privire la aventura de la Boulogne a lui Ludovic Bonaparte, 
martorii au atestat, sub prestare de jurămînt, că în momentul 
primeidiei eroul nostru şi-a descărcat inima de tot ce o apăsa 
într-un mod care poate fi  interpretat oricum, numai drept un 
simptom de „sănătate trupească perfectă" nu. 

Austriecii s-au concentrat şi au ocupat o poziţie pe Agogna, 
aidoma unui tigru gata să sară. Vina pentru înfrîngerea sufe
rită o poartă Gyulay, care a părăsit această poziţie. După ce 
puseseră stăpînire pe Lomellina şi ocupaseră o poziţie la o 

* - armele de precizie. - Nota trad. 
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distanţă de aproximativ 30 de mile de Milano, era de la sine 
înţeles că austriecii n-au putut acoperi toate căile de acces 
posibile spre această capitală.  In faţa aliaţilor se deschideau 
trei drumuri : unul - prin centrul austriac, pe la Valenza, 
Garlasco şi Bereguardo ; altul - prin flancul stîng al aus
triecilor, pe la Voghera, Stradella şi mai departe peste Pad, 
între Pavia şi Piacenza ; în sfîrşit, al treilea - prin flancul 
drept al austriecilor, pe la Vercelli, Novara şi Boffalora. Dacă 
austriecii voiau să apere Milano direct, ei nu puteau bloca 
cu armata lor decît unul din aceste drumuri. Ca să dispună 
cite un corp de armată pe fiecare din ele, ar fi însemnat 
s ă-şi fărîmiţeze forţele şi să meargă la o înfrîngere sigură. 
Dar una din regulile după care se duce războiul modern arată 
că un drum poate fi apărat tot atît de bine, dacă nu chiar mai 
bine, printr-o poziţie de flanc, ca şi printr-una frontală.  Ina
micul poate să nu acorde nici o atenţie, fără a avea de suferit 
repercusiuni de pe urma acestui lucru, unei armate cu un 
efectiv de 150 000-200 OOO de oameni, concentrată pe un 
spaţiu îngust şi gata să acţioneze în orice direcţie, numai 
în cazul că el dispune de o superioritate numerică zdrobi
toare. Cînd, în 181 3, Napoleon s-a îndreptat spre Elba, aliaţii 
au avut motive să-i impună bătălia, deşi numericeşte erau 
mult mai slabi. De aceea, ei au ocupat o poziţie la Lutzen, 
la cîteva mile mai la sud de drumul care duce de la Erfurt 
la Leipzig. Armata lui Napoleon trecuse în parte cînd aliaţii 
au dat de veste francezilor că se află prin apropiere. In urma 
acestui fapt, întreaga armată franceză a fost nevoită să se 
oprească, coloanele care înaintaseră au fost chemate înapoi 
şi a avut loc o bătălie, în urma căreia francezii, deşi dis
puneau de o superioritate numerică de aproximativ 60 OOO de 
oameni, cu greu au mai rămas stăpîni pe cîmpul de luptă 231, 
în ziua următoare, ambele armate s-au îndreptat spre Elba, 
pe drumuri paralele, fără ca retragerea aliaţilor să întîmpine 
vreo piedică. Dacă disproporţia dintre cele două armate nu 
ar fi fost atît de mare, poziţia de flanc a aliaţilor ar fi putut 
opri înaintarea lui Napoleon, cel puţin cu tot atît succes, ca 
şi o poziţie direct frontală pe drumul spre Leipzig. 

Gyulay ocupa o poziţie similară. El se afla cu o armată de 
aproximativ 150 OOO de oameni între Mortara şi Pavia, blo
cînd astfel drumul direct de la Valenza la Milano. Gyulay 
putea fi învăluit din ambele flancuri, totuşi poziţia pe care 
o ocupa îi oferea posibilitatea de a se împotrivi unei ase
menea învăluiri. La 30, 31 mai şi 1 iun�e. forţele principale ale 
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armatei aliate au fost concentrate la Vercelli. Ele erau for
mate din 4 divizii piemonteze (56 de b atalioane) , corpul de 
armată al lui Niel (26 de batalioane) , corpul de armată al lui 
Canrobert (39 de batalioane) , garda (26 de batalioane) şi corpul 
de armată al lui Mac-Mahon (26 de batalioane) , în total 173 de 
batdlioane de infanterie, în afară de cavalerie şi artilerie. La 
rîndul său, Gyulay dispunea de 6 corpuri de armată, slăbite 
din pricină că unele detaşamente fuseseră trimise la Voghera, 
împotriva lui Garibaldi, altele - pentru a ocupa diferite 
puncte etc., dar care totuşi mai numărau 150 de batalioane. 
Armata sa era în aşa fel dispusă, încît din dreapta putea fi 
învăluită doar printr-un marş de flanc efectuat în raza acce
sibilă acţiunilor ei de luptă. Se ştie că o armată are întot
deauna nevoie de un oarecare timp pentru a trece de la dis
pozitivul de marş la cel de luptă chiar în cazul unui atac 
frontal, deşi în acest caz dispozitiul de marş este adaptat 
cit se poate de bine pentru ducerea luptei. Dacă coloanele 
în dispozitiv de marş sînt atacate din flanc, învălmăşeala rîn
durilor lor devine mult mai periculoasă. De aceea evitarea 
marşului de flanc în raza accesibilă inamicului este o regulă 
obligatorie. Armata aliată a încălcat această regulă. Ea s-a 
îndreptat spre Novara şi spre rîul Ticino fără să ţină, pare-se, 
seama de faptul că îi avea în flanc pe austrieci. Acesta era 
momentul cînd Gyulay trebuia să acţioneze. In noaptea de· 
3 iunie, el trebuia să-şi concentreze trupele la Vigevano şi 
Mortara, lăsînd un corp de armată pe cursul inferior al Ago
gnei, pentru a supraveghea Valenza, iar la 4 iunie - să-i atace 
din flanc, cu toate forţele de care dispunea, pe aliaţii care 
înaintau. Rezultatul unui asemenea atac, efectuat cu apro
ximativ 120 de batalioane împotriva coloanei în marş a alia
ţilor, care se întindea pe o distanţă mare şi se întrerupea în 
multe locuri, era aproape neîndoios. Dacă o parte din aliaţi 
ar fi reuşit deja să treacă rîul Ticino, ar fi fost cu atît ma: 
bine pentru Gyulay : atacul său i-ar fi silit să se întoarcă, 
fără să le fi lăsat însă timpul necesar pentru a influenţa în 
mod hotărîtor asupra rezultatului bătăliei. Chiar in cazul cel 
mai rău, adică dacă atacul ar fi eşuat, austriecii s-ar fi putut 
retrage spre Pavia şi Piacenza tot atît de nestînjeniţi ca, de 
pildă, după bătălia de la Magenta. întregul dispozitiv al tru
pelor lui Gyulay dovedeşte că tocmai acesta era planul iniţial 
al austriecilor. După o matură chibzuinţă, consiliul său de 
război a hotărît să lase deschis francezilor drumul direct spre 
Milano şi să acopere acest oraş numai printr-un marş asuprn 
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flancului inamicului. Cînd a sosit însă momentul hotărîtor 
şi Gyulay a văzut că masele francezilor se îndreptau, pe 
flancul lui drept, spre Milano, acest maghiar pur-sînge şi-a 
pierdut capul, a început să şovăie şi, în cele din urmă, s-a 
retras dincolo de Ticino, pregătindu-şi astfel înfrîngerea. In 
timp ce francezii înaintau în linie dreaptă spre Magenta 
(între Novara şi Milano} , el a făcut un ocol mare, coborînd 
mai întîi de-a lungul rîului Ticino, pe care l-a trecut la Bere
guardo şi Pavia, luînd-o apoi din nou în susul rîului spre 
Boff alor a şi Magenta, pentru a bloca drumul direct spre Mi
lano. Rezultatul a fost că trupele sale au sosit în detaşa
mente mici şi n-a putut fi concentrat efectivul necesar pentru 
a zdrobi nucleul armatei aliate. 

In cazul că armata aliată ar rămîne stăpînă pe cîmpul de 
bătălie, adică pe drumul direct spre Milano, austriecii ar 
trebui să se retragă dincolo de Pad şi de Adda, sau dincolo 
de puternicele lor fortăreţe, pentru a-şi regrupa forţele. Deşi 
în acest caz bătălia de la Magenta ar hotărî soarta Mila
noului, ea n-ar hotărî nici pe departe soarta campaniei. Aus
triecii dispun de trei corpuri de armată complete, care în 
prezent sînt concentrate pe Adige, şi care, în cele din urmă, 
le vor putea asigura un echilibru de forţe, dacă nehotărîrea 
lui Gyulay nu „va corectau şi de rîndul acesta greşelile gro
solane ale „generalului secret u .  

Scris d e  F. Engels 
aproximativ la 9 iunie 1859 

Publicat i: „Ds Volk" 
nr. 6 din 1 1  iunie 1 859 
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Infrîngerea austriecilor 

Poşta sosită noaptea trecută cu vasul „Persia" ne-a adus 
o serie de diverse documente, deosebit de interesante, refe
ritoare la bătălia de la Magenta, pe care cititorul le va găsi 
la locul respectiv. Conţinutul acestor documente poate fi 
rezumat în cîteva cuvinte : bătălia de la Magenta a însemnat 
o înfrîngere hotărîtoare pentru austrieci, iar pentru francezi 
o victorie care le deschide largi perspective ; aliaţii au intrat 
în Milano în ovaţiile poporului ; austriecii se retrag pe toată 
linia, iar corpul de armată al lui Benedek a fost înfrînt de 
Baraguay d'Hilliers (despre a cărui demitere nu se mai aude 
nimic) la Marignano, unde 1 200 de soldaţi austrieci au căzut 
prizonieri ; aliaţii sînt foarte siguri de succes, în timp ce aus
triecii sînt complet demoralizaţi. 

In general, confraţii noştri de la ziarele londoneze consi
deră că în această bătălie austriecii au fost luaţi prin surprin
dere ; aceasta a fost şi părerea noastră pînă cînd ne-au par
venit mărturiile aflate acum în mîinile noastre. In prezent 
ne este clar că Gyulay nu a fost atît luat prin surprindere, 
cit a săvîrşit o greşeală fatală ; vom argumenta imediat acest 
punct de vedere. Cînd austriecii au ocupat o poziţie la apro
ximativ 30 de mile de Milano, era de la sine înţeles că nu 
vor putea acoperi toate căile de acces posibile spre această 
capitală. In faţa aliaţilor se deschideau trei drumuri : ei pu
teau trece direct prin centrul poziţiei ocupate de austrieci, 
pe la Valenza, Garlasco şi Bereguardo ; prin flancul stîng 
al austriecilor, pe la Voghera, Stradella, trecînd apoi Padul 
între Pavia şi Piacenza ; şi, în sfîrşit, prin flancul drept al 
austriecilor, pe la Vercelli, Novara şi Boffalora. Dacă aus
triecii voiau să apere Milano, ei nu puteau apăra decît unul 
din aceste trei drumuri, dispunînd armata de-a curmezişul lui ; 
ca să apere toate cele trei drumuri, dispunînd cite un corp 
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de armată pe fiecare din ele, ar fi însemnat să-şi fărîmiţeze 
forţele şi să meargă la o înfrîngere sigură. Dar una din regu
lile recunoscute după care se duce războiul modern arată că 
un drum poate fi apărat tot atît de bine, dacă nu chiar mai 
bine, printr-o poziţie de flanc, ca şi printr-una frontală obiş
nuită. Nici o armată - în afară doar de cazul că dispune de 

• 0 superioritate numerică zdrobitoare - nu poate trece, fără 
a avea de suferit repercusiuni, pe lingă o armată inamică cu 
un efectiv de 150 000-200 OOO de oameni, concentrată pe un 
spaţiu îngust şi gata să acţioneze în orice direcţie. Aşa, de 
pildă, cînd în 1813  Napoleon s-a îndreptat spre Elba, aliaţii, 
care, deşi mult mai slabi numericeşte, au avut motivele lor 
să angajeze o bătălie, au ocupat o poziţie la Litzen, la cîteva 
mile mai la sud de drumul care duce de la Erfurt la Leipzig. 
Armata lui Napoleon trecuse în parte, cînd aliaţii au dat de 
veste francezilor că se află prin apropiere. Rezultatul a fost 
că întreaga armată franceză a fost nevoită să se oprească, 
coloana care înaintase a fost chemată înapoi şi a avut loc o 
bătălie în urma căreia francezii, deşi dispuneau de o superio
ritate numerică de 60 OOO de oameni, cu greu au mai rămas 
s tăpîni pe cîmpul de luptă. In ziua următoare, ambele armate 
au înaintat spre Elba pe drumuri paralele, iar aliatii s-au retras 
fără să fie măcar hărţuiţi de inamic. Dacă diferenţa nume
rică dintre forţele celor doi adversari ar fi fost mai mică, 
poziţia de flanc a aliaţilor ar fi oprit marşul lui Napoleon 
cel puţin cu tot atît succes ca şi o poziţie frontală pe drumul 
direct spre Leipzig. Generalul Gyulay ocupa tocmai o aseme
nea poziţie. El se afla cu o armată, al cărei efectiv îl putea 
ridica oricînd ar fi vrut, la peste 150 OOO de oameni între 
Mortara şi Pavia, blocînd astfel drumul direct de la Valenza 
la Milano. Gyulay putea fi învăluit din ambele flancuri, dar 
numai din pricina naturii poziţiei pe care o ocupa, şi dacă 
această poziţie prezenta totuşi unele avantaje, el ar fi tre
buit să găsească o soluţie eficientă împotriva acestui nepre
văzut în înseşi posibilităţile pe care i le oferea respectiva 
poziţie pentru a para asemenea mişcări. Să facem însă com
plet abstracţie de aripa stingă a austriecilor şi să ne limităm 
la analiza situaţiei existente la aripa efectiv învăluită. La 
30, 31 mai şi 1 iunie, Ludovic-Napoleon a concentrat cea mai 
mare parte a trupelor sale la Vercelli. Pe data de 3 1  el avea 
aici patru divizii piemonteze (56 de batalioane) , corpul de 
armată al lui Niel (26 de batalioane) , corpul de armată al lui 
Canrobert (39 de batalioane) şi garda (26 de batalioane) . In 
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plus, el a mai adus aici corpul de armată al lui Mac-Mahon 
(26 de batalioane) , concentrînd în total aici o forţă uriaşă de  
175 de  batalioane de  infanterie, în afară d e  cavalerie şi arti
lerie. Gyulay dispunea de 6 corpuri de armată austriece, 
slăbite din pricina că din efectivul lor unele detaşamente fuse
seră trimise pentru garnizoane, altele - împotriva lui Gari
baldi, la Voghera etc., dar care totuşi mai numărau în medie 
cite 5 brigăzi fiecare, adică în total 30 de brigăzi sau 150 de 
batalioane. 

Dacă o asemenea armată este conştientă de forţa ei, nici 
un general nu va cuteza s-o lase în flancurile sau în spatel
său. In plus, această armată era în aşa fel dispusă, încit din 
dreapta putea fi învăluită doar printr-un marş de flanc efec
tuat în raza accesibilă acţiunilor ei, iar un asemenea marş 
de flanc reprezintă o manevră extrem de periculoasă. O 
armată în dispozitiv de marş are întotdeauna nevoie de mult 
timp pentru a trece la dispozitivul de luptă corespunzător. E. 
nu este niciodată complet pregătită de luptă. Dar dacă nu 
este complet pregătită de luptă nici chiar atunci cind este 
atacată frontal, adică din partea în care dispozitivul de marş 
este adaptat atît cit se poate la eventualitatea unei rezistenţe, 
aceasta se întîmplă cu atît mai puţin atunci cind coloanele 
în marş sînt atacate din flanc. 

De aceea, potrivit unei reguli statornicite a strategiei� 
marşul de flanc în raza accesibilă inamicului trebuie evitat. 
Bizuindu-se pe efectivul trupelor sale, Ludovic-Napoleon a 
încălcat această regulă în mod deliberat. El s-a îndreptat spre 
Novara şi spre rîul Ticino fără să ţină, pare-se, seama de 
faptul că îi avea în flanc pe austrieci. Acesta era momentul 
cind Gyulay trebuia să acţioneze. In noaptea de 3 iunie, el 
trebuia să-şi concentreze trupele lîngă Vigevano şi Mortara, 
lăsînd un corp de armată pe cursul inferior al Agognei pentru 
a supraveghea Valenza, iar la 4 iunie să-i atace din flanc, cu 
toate forţele de care dispune, pe aliaţii care înaintau. Asupra 
rezultatelor unui asemenea atac, efectuat cu aproape 120 de 
batalioane împotriva coloanelor lungi şi răzleţite ale aliaţilor, 
aproape că nu încape nici o îndoială. Dacă în acest timp o 
parte din aliaţi ar fi trecut dej a rîul Ticino, ar fi fost cu atît  
mai bine. Acest atac i-ar fi  silit să se întoarcă fără să le fi 
lăsat însă timpul necesar pentru a schimba rezultatul bătă
liei. Şi chiar dacă această lovitură ar fi eşuat, austriecii s-ar 
fi putut retrage după aceea spre Pavia şi Piacenza tot atît 
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de nestînjeniţi ca şi după bătălia de la Magenta. Avem motive 
să presupunem că tocmi acesta era planul iniţial al lui 
Gyulay. Dar cind la 2 iunie a văzut că francezii au început 
să-şi concentreze forţele principale pe drumul direct spre Mi
lano, adică la flancul lui drept, se pare că hotărîrea l-a părăsit. 
Francezii ar fi putut ajunge la Milano o dată cu el, dacă le-ar 
fi permis s-o facă, întrucit e greu de presupus că s-ar fi aflat 
acolo un singur soldat care să le bareze drumul direct. Intra· 
rea în Milano chiar şi a unui mic detaşament de francezi ar fi 
putut incendia întreaga Lombardie. Şi, deşi este mai mult decit 
probabil că toate aceste considerente au fost discutate în repe
tate rînduri în consiliul de război al lui Gyulay şi că s-a 
insistat asupra faptului că un atac împotriva flancului fran· 
cezilor ar fi o măsură absolut suficientă pentru acoperirea 
Milanoului, totuşi cind această situaţie a devenit o realitate 
şi rancezii au ajuns tot atît de aproape de Milano ca şi 
austriecii, Gyulay a început să şovăie şi, în cele din urmă, 
s-a retras dincolo de Ticino. Aceasta i-a pecetluit soarta. In 
timp ce francezii înaintau în linie dreaptă spre Magenta, el a 
făcut un ocol mare coborînd de-a lungul rîului Ticino, pe care 
l-a trecut la Bereguardo şi Pavia, a luat-o apoi din nou în 
susul rîului spre Boffalora şi Magenta, încercind astfel să-i 
blocheze inamicului drumul direct spre Milano ; dar era prea 
tîrziu. Rezultatul a fost că trupele sale au sosit în detaşa
mente mici, care nu puteau fi aruncate în luptă în grupări 
atît de puternice incit să se poată împotrivi cu succes for
ţelor principale ale aliaţilor. Că austriecii au luptat vitejeşte, 
nu încape nici o îndoială ; în ceea ce priveşte problemele de 
tactică şi strategie ale bătăliei, ne propunem să revenim asu
pra lor altă dată. Buletinele austriece încearcă zadarnic să 
treacă sub tăcere faptul că austriecii au fost înfrînţi, că 
această bătălie a hotărît soarta Milanoului şi că va trebui să 
influenţeze soarta întregii campanii. Intre timp, austriecii con
centrează pe Adige încă trei corpuri de armată, ceea ce le  
va da o superioritate numerică considerabilă. In  plus, lui 
Gyulay i s-a luat comanda, care a fost predată generalului 
Hes; ; acesta are reputaţia de cel mai bun strateg din Europa, 
se spune însă că este atît de suferind, incit nu va fi în stare 
să se ocupe multă vreme de aceste treburi. 

Cititorii noştri vor remarca, desigur, că rapoartele cu pri
vire la actele de violenţă săvîrşite de austrieci la Lomellina 
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sînt dezminţite de sursele demne de încredere atit franceze 
cit şi engleze. Atragem atenţia asupra acestui fapt nu numai 
pentru a face dreptate ambelor părţi, ci şi pentru că neîn
crederea noastră în aceste rapoarte a fost interpretată în sen
sul că am simpatiza cu Franţ Iosif, acest potentat, a cărui 
răsturnare dorim să nu fie amînată nici măcar cu o zi. Dacă 
s-ar putea ca el şi Napoleon să cadă împreună, ţinîndu-se 
de mină, aceasta ar însemna o încununare a dreptăţii istorice. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 9 iunie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
m. 5 669 din 22 iunie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba englez. 
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411 

Comunicatele oficiale franceze şi austriece cu pnvue la 
bătălia de la Magenta confirmă presupunerile noastre, pe care 
ne-am hotărît să le expunem pe baza depeşelor telegrafice. 

în dimineaţa zilei de 4 iunie, austriecii terminaseră retra
gerea lor peste Ticino şi mărşăluiau spre Magenta şi Abbia
tegrasso, cu scopul de a cădea în flancul armatei franceze 
care înainta spre Milano ; în acelaşi timp, generalul Clam
Gallas , care sosise chiar atunci de la Milano cu o divizie din 
corpul său de armată (1) , trebuia să-l atace pe inamic din 
front cu divizia s a  şi cu corpul 2 (comandat de Liechtenstein} , 
care i se alăturase la Magenta. El avea ca rezervă o divizie 
din corpul 1 (comandat de Zobel) , şi anume divizia lui Rei
schach, care se afla la Corbetta, la vreo două mile dincolo 
de Magenta. După ce linia rîului Ticino fusese părăsită ca 
nepotrivită pentru apărare, aceste 1 sau 8 brigăzi austriece 
urmau să menţină linia Naviglio-Grande, un canal mare care 
merge aproape paralel cu Ticino şi poate fi trecut numai pe 
poduri. Trebuiau apărate două poduri - cel de la Boff alor a 
şi cel de la Magenta - situate pe două drumuri care duc, 
amîndouă, de la Magenta la podul de peste Ticino de la San 
Martino. Divizia din corpul 1 (sub comanda generalului Cor
don) înainta pe drumul care duce la Turbigo ; două brigăzi 
din corpul 2 erau pe poduri, o divizie se afla la Magenta, iar 
divizia lui Reischach (din corpul 1) , după cum am mai spus, 
se afla la Corbetta. 

Francezii înaintau pe două coloane. Prima, de sub comanda 
nominală a eroului de la Satory, se compunea dintr-o divizie 
de grenadieri de gardă şi din corpurile comandate de Canro
bert, Niel şi Baraguay d'Hilliers, deci în total 9 divizii, sau 
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1 8  brigăzi (1 17 batalioane) . Ea înainta pe drumul care duce 
direct de la Novara la Milano, peste podul de Ia San Martino, 
?i trebuia să cucerească podurile de la Boff alor a şi Magenta. 
Coloana a doua, de sub comanda lui Mac-Mahon, se compu
nea dintr-o divizie de voltijori de gardă din corpul comandat 
de Mac-Mahon şi din întreaga armată piemonteză - în total 
8 divizii, sau 16 brigăzi (109 batalioane, întrucît diviziile pie
monteze au cu un batalion mai mult decît cele franceze) . Capul 
acestei coloane trecuse Ticino şi Naviglio fără să fi întim
pinat o rezistenţă serioasă la Turbigo şi urma să susţină acum 
atacul frontal al primei coloane printr-o manevră în flancul 
austriecilor, şi anume printr-un marş direct asupra Magentei 
dinspre nord. 

Pe la amiază, Mac-Mahon a pornit atacul. Cu forţe supe
rioare numericeşte, el a respins divizia lui Cordon, care se 
afla în faţa sa, obligind-o să se retragă spre Magenta, iar pe 
la orele două, grenadierii de gardă, care respinseseră avanpos
turile austriece pînă Ia canal, au atacat podurile de la Boffa
lora şi Magenta. In acel moment se aflau pe cîmpul de bătălie 
8 brigăzi franceze împotriva a 5 brigăzi austriece (două din 
corpul 1 şi trei din corpul 2) , adică mai puţin de 30 OOO de 
oameni, deoarece chiar şi cele două brigăzi ale lui Reischach 
se aflau încă la Corbetta. După exemplul lui Falstaff, „gene
ralul secretu francez a făcut din mai puţin de 30 OOO de aus
trieci mai bine de 125 OOO. Francezii au reuşit să cucerească 
podurile de peste canal. Gyulay, care se afla la Magenta, i-a 
ordonat lui Reischach să înainteze şi să recucerească podul de 
la Magenta, ceea ce acesta a şi făcut. După cit se pare, Boffa
lora a rămas însă în mîinile francezilor. Bătălia s-a întrerupt. 
Corpul de armată al lui Mac-Mahon, precum şi grenadierii de 
gardă au fost respinşi cu succes, dar austriecii aruncaseră în 
luptă toate forţele de care dispuneau. Dar unde se aflau cele
lalte corpuri de armată ? 

Ele se aflau pretutindeni, numai acolo unde era nevoie de 
ele, nu. Divizia a 2-a din corpul 1 se afla încă pe drum, venind 
din Germania. Fireşte că sosirea ei nu putea fi aşteptată. In 
legătură cu o altă brigadă din corpul 2 nu existau nici n fel 
de informaţii. Chiar în depeşele lui Gyulay se arată că au fost 
angajate în luptă numai 3 brigăzi din corpul 2. Divizia a 2-a 
din corpul 1, de sub comanda generalului Lilia, se afla la 
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Castelletto, la -7 mile de Magenta. Corpul 3 se afla la Abbia
tegrasso, la 5 mile de Magenta. Corpul 5 era în drum spre 
Abbiategrasso, venind, după cît se pare, de la Bereguardo, iar 
în momentul cind a început bătălia se afla la o distanţă de 
cel puţin 9 mile de Magenta. Corpul 8 se afla în marş de la 
Binasco la Bestazzo, la o distanţă de 1 -12 mile, iar corpul 9, 
incredibile dictu * ,  circula fără rost pe malul Padului, mai jos 
de Pavia, la 2-25 de mile de teatrul de acţiuni militare. Prin 
această împrăştiere nemaipomenită a trupelor sale, Gyulay s-a 
pus în situaţia neplăcută de a fi nevoit să reziste numai cu 
7 brigăzi, de la amiază pină pe la orele 5 după-amiază, iure
şului celor două coloane franceze. Acest lucru a fost posibil 
numai pentru că uriaşa armată franceză mărşăluia doar pe 
două drumuri, şi  de aceea înainta foarte încet. 

In răstimpul cit Reischach a menţinut podul de la Magenta 
şi a capturat unul dintre noile tunuri franceze cu ţeavă ghin
tuită, d-l Gyulay a dat o fugă la Robecco, un sat situat pe 
canal la o distanţă de vreo 3 mile mai jos de Boffalora, pentru 
a accelera marşul corpurilor 3 şi 5 şi a le indica direcţiile de
atac. In concluzie, 4 brigăzi ale corpului 3 au fost trimise 
înainte : două, sub comanda lui Hartung şi Ramming, în prim, 
linie, a 3-a, în frunte cu Dirfeld, ca rezervă, toate inaintind 
de-a lungul canalului, iar brigada lui Wetzlar, de-a lungul 
riului Ticino. Ele urmau să atace flancul drept al francezilor. 
Dar, intre timp, aceştia au primit şi ei întăriri. Brigada luL 
Picard (din divizia Renault, corpul Canrobert) a venit în spri
jinul grenadierilor şi l-a împins pe Reischach înapoi, dincolo· 
de pod. In urma ei venea divizia lui Vinoy (corpul Niel) , 
brigada lui Jannin (divizia Renault) şi divizia lui Trochu (cor
pul Canrobert) . Prin urmare, francezii au concentrat în acest 
punct 6 brigăzi în afară de două brigăzi de grenadieri. ln ceea 
ce-i priveşte pe austrieci, din cele 4 brigăzi ale corpului 3, 
numai două sau trei au fost efectiv angajate în luptă. Cu toate 
că forţele erau atit de inegale, austriecii au ocupat de citeva 
oi la rînd podul de la Magenta, pe care inamicul, în pofida. 
superiorităţii lui numerice, a pus în cele din urmă mina numai 
după eforturi desperate. 

In timp ce se dădea lupta pentru poduri, Mac-Mahon a 
pregătit, pe sectorul lui de front, un al doilea atac împotriva 

* - de necrezut. - Nota trad, 
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austriecilor, care numărau 4 sau 5 brigăzi din corpurile 1 şi 2. 
Două dintre diviziile lui au reluat, pe două coloane, înaintarea 
spre Magenta, urmate în linia a doua de divizia de voltijori 
Oe gardă de sub comanda lui Camou. Dat fiind că diviziile lui 
Espinasse şi La Motterouge (corpul Mac-Mahon) fuseseră res· 
pinse cu succes de austrieci, voltijorii au venit în sprijinul 
lor. Sosise momentul critic al luptei. Prima dintre coloanele 
franceze a trecut podul de la Magenta şi s-a năpustit asupra 
s atului, care se afla deja sub presiunea puternică a coloanei 
lui Mac-Mahon. ln sfîrşit, aproape în amurg, brigada prinţului 
von Hessen din corpul 5 al austriecilor a apărut pe cîmpul de 
bătălie. Ea a făcut o nouă încercare de a-i respinge pe fran
cezi dincolo de pod, dar n-a reuşit. lntr-adevăr, era greu de 
presupus că o brigadă slabă, aproape decimată în bătălia de 
la Montebello, va putea să oprească şi să respingă şuvoiul de 
trupe franceze care se revărsa peste podul de la Magenta. 
Atacaţi frontal, din flancuri şi din spate şi aflîndu-se în perma
nenţă, de la începutul luptei, sub focul inamicului, austriecii, 
în cele din urmă, s-au retras, şi, după o serie de atacuri înver
şunate, la căderea nopţii, Magenta a fost ocupată de francezi. 

Gyulay şi-a retras trupele prin Corbetta, care între timp 
fusese ocupată de divizia lui Lilia, şi prin Robecco, localitate 
menţinută de corpul 3, în timp ce corpul 5 staţiona în bivuac 
între aceste două puncte. Gulay intenţiona să continue lupta 
pe 5 iunie, dar o încurcătură cu totul inexplicabilă în felul 
cum au fost date ordinele i-a stricat planul. La miezul nopţii 
a aflat deodată că corpurile 1 şi 2, în/elegînd greşit ordinul, 
s-au retras cu vreo cîteva mile de cîmpul de bătălie, şi retra
gerea lor mai continua la orele 3 dimineaţa. Această ştire l-a 
determinat pe Gyulay să renunţe la bătălia proiectată pentru 
a doua zi. O brigadă din corpul 3 a atacat din nou Magenta 
pentu a acoperi retragerea austriecilor, care s-a desfăşurat 
în cea mai perfectă ordine. 

Potrivit comunicatului austriac, din partea lor au participat 
la această bătălie : 

Brigăzi 
D in corpul 1 ,  divizia lui Cordon . . . . . . . . 2 

„ corpul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
„ corpul 7 ,  divizia lui Reischach . . . . . . 2 
„ corpul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
„ corpul 5 ,  t irziu în amurg . . . . . . . . . . . .  _1_ 

Total . . . . . .  1 1  
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Potrivit comunicatului francez, din partea aliaţilor au par
ticipat la această bătălie : 

Brigăzi 
D in corpul de gardă, două divizii . . • . . . . . 4 

„ corpul  d.e .  :mată al lu i Mac-Mahon , 
două d1v1z11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

„ corpul d e  armată al lui Canrobert, 
două divizii (Renault şi Trochu) . . . . 4 

„ corpul de armată al lui N iei , o divizie 
(Vinoy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..._ 

Total . . . . . . 14  
Cele 1 4  brigăzi franceze, sau 91  de batalioane, numărau 

cel puţin 80 OOO de oameni. Totuşi, vorbind despre înaintarea 
diviziei Vinoy, comunicatul francez declară : 

„Regimentul 85 de linie a suferit cele mai mari pierderi. .. Generalul 
Martimprey a fost rănit în timp ce-şi cor1ducea brigada". 

Dar nici regimentul 85, nici brigada lui Martimprey nu 
fac parte din divizia Vinoy, corpul Niel. Regimentul 85 face 
parte din brigada a 2-a, comandată de generalul Ladreitt de 
la Charrieres, divizia Ladmirault, iar generalul Martimprey 
comandă brigada 1 din aceeaşi divizie, care face parte din 
corpul de armată al mareşalului Baraguay d'Hilliers. Aceasta 
constituie o dovadă categorică că la bătălie au participat mai 
multe trupe franceze decît se arată în comunicatul oficial. 
Dacă divizia lui Ladmirault - împreună cu care numărul bri
găzilor se ridică la 16, numărul batalioanelor la 104, iar acela 
al soldaţilor la 90 OOO - a fost pur şi simplu omisă, putem 
bănui că, în general, numărul francezilor care au acţionat pe 
cîmpul de bă tălie a fost mult mai mare decît s-a arătat în 
buletinul de luptă. In afară de aceasta, din comunicatul aus
triecilor reiese că prizonierii luaţi de ei fac parte din aproape 
toate regimentele armatei aliate care acţionează în Italia. 
Francezii au fost deci superiori numericeşte, fapt care face > 
deosebită cinste trupelor austriece. Ele au fost biruite numai 
de vastitatea cîmpului de bătălie, au capturat un tun şi au 
pierdut 4, dar au părăsit cîmpul de bătălie cu convingerea că, 
dacă forţele ar fi fost egale, victoria ar fi fost de partea lor. 
Ce să spunem însă despre comandantul lor suprem, cezaro
crăiescul Feldzeugmeister 1 El se aşteaptă să fie atacat în 
ziua de 4 iunie ; are 13 brigăzi la o depărtare de 8 mile de 
cîmpul de bătălie (cele 1 brigăzi angajate în luptă chiar din 
primul moment, două brigăzi din divizia lui Lilia şi 4 brigăzi 
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lin corpul 3) ; la o depărtare de 9 mile, alte 4 brigăzi din 
-corpul 5 şi, în sfîrşit, la 10 sau 12 mile 4 brigăzi din corpul 8. 
Astfel erau dispuse trupele sale la orele 8 şi 30 de minute 
dimineaţa. Poate fi oare considerată excesivă cerinţa ca în 
ziua bătăliei toate aceste trupe s: se fi aflat pînă la orele 4 
sau, cel mai tîrziu, pînă la orele 5 după-amiază destul de 
aproape de Magenta ca să poată participa la bătălie 1 N-ar fi 
trebuit oare ca la orele două, cînd bătălia luase o întorsătură 
serioasă, să fi fost angajate în luptă nu 7, ci pe puţin 13 bri
găzi 1 In acest caz, pierderile grele suferite de divizia lui Cor
don şi de corpul 2 ar fi fost evitate. O dată cu sosirea corpu
lui 5, austriecii ar fi putut să treacă la ofensivă, pentru a-i res
pinge pe francezi dincolo de Ticino. Se pare însă că faimoasa 
lor încetineală în mişcări a pus din nou stăpînire pe austrieci. 
Adevăratul Napoleon spunea despre ei că-şi pierd timpul cel 
mai preţios cu o pompă inutilă şi cu formalităţi fără rost. 
Gyulay a reînviat aceste tradiţii, cedînd cu uşurinţă propria 
sa victorie „generalului secret" .  Această victorie ar fi putut fi 
uşoară şi decisivă dacă n-ar fi existat vitejia fără seamăn a 
soldaţilor austrieci şi totala incapacitate a şefului Societăţii 
10 decembrie 233• 

In dimineaţa zilei de 5 iunie, Gyulay avea sub comanda sa 
următoarele trupe, care nu fuseseră angajate în bătălia de la 
Magenta : 

Brigăzi 
o divizie din copul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
din corpul 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 3 
o divizie (a lui Lilia) din corpul 7 . . . . . • 2 
din copul 8 . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . � 

Total . . . . . . U 

Adică tot atîtea forţe de luptă de cite dispusese în ajun. 
Dintre trupele care luaseră parte la  bătălia precedentă, doar 
3 divizii (din corpurile 1 şi 2} nu mai erau în stare să lupte. 
Celelalte 8 brigăzi erau apte de luptă, deci, în total, Gyulay 
avea 19 brigăzi, adică peste 100 OOO de oameni. Li se opuneau 
cele 16 brigăzi care participaseră la bătălia de la 4 iunie plus 
4 divizii franceze proaspete, care trebuiau să fie gata de luptă 
la 5 iunie, precum şi una sau două divizii piemonteze, care se 
mai aflau încă departe, în marş. Prin urmare, la 5 iunie, Gyulay 
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ar fi putut dispune de 19  brigăzi, care, sprijinite de corpul 9,  
ţinut departe din nu se ştie ce motive, ar fi schimbat rezul
tatul din ziua precedentă. Greşelile lui Gyulay pot fi rezumate 
în felul următor : 

1n primul rînd : Cînd I 11dovic-Napoleon a executat marşul 
de flanc de la Vercelli spre Turbigo, în raza de acţiune a 
austriecilor, Gyulay n-a profitat de situaţia dezavantajoasă a 
inamicului şi nu s-a aruncat cu toate forţele sale asupra liniei 
lui de marş, care era expusă loviturii ; dacă ar fi procedat 
astfel, ar fi putut să taie în două forţele inamicului şi să 
arunce o parte din ele spre Alpi, reeditînd manevra din 1 849 
a lui Radetzky. 

ln al doilea rînd : In loc să procedeze astfel, el se retrage 
dincolo de Ticino şi, în felul acesta, urmează o cale ocolită 
pentru a acoperi Milanoul, lăsînd la dispoziţia inamicului dru
mul direct. 

1n al treilea rînd : El îşi fărîmiţează trupele în timpul aces
tei retrageri, pe care o execută cu o nepăsare şi o încetineală 
cu greu admisibile chiar şi la manevre în timp de pace. 

1n al patrulea rînd : Lasă corpul 9 cu totul în afara zonei 
unde sînt concentrate forţele. 

n al cincilea rînd : Chiar şi în timpul bătăliei, concentra
rea trupelor este executată cu atîta indolenţă, încît acestea 
suferă pierderi inutile, iar victoria este literalmente dăruită 
inamicului. 

Dacă Gyulay, în pofida tuturor acestor greşeli grosolane, 
nu a suferit totuşi o înfrîngere totală, deşi împotriva lui au 
fost trimise unităţile de elită ale armatei franceze, aceasta se 
datoreşte exclusiv vitejiei trupelor sale şi „vicleniei" inami
cului său, „generalul secret".  Trupele lui Gyulay au demon
strat vitalitatea de neînvins a poporului, iar el însuşi - nepu
tinţa senilă şi idiotismul monarhiei. La rîndul său, „generalul 
secret" face observaţia că, o dată cu retragerea austriecilor 
dincolo de Mincio, se încheie perioada melodramatică a cam
paniei şi începe adevăratul război. El s-a convins de justeţea 
înţeleptei maxime pe care adevăratul Napoleon i-o repeta 
iară şi iară fratelui său Joseph, şi anume că în război nici 
un joc de-a ascunselea nu fereşte de primejdie propria ta 
persoană. In sfîrşit, Canrobert, ofensat de preferinţa arătată 
lui Mac-Mahon, ameninţă să demaşte anumite fapte săvîrşite 

29 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 
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în această campanie de eroul de la Satory. De aceea „eroulu 
visează să se întoarcă la iubita lui soţie din Faubourg Pois
sonniere şi doreşte pace at any price *. Dacă pacea este ireali
zabilă, atunci să înceapă cel puţin tratative de pace, ca să 
poată justifica „retragerea propriei sale persoane la Paris " .  

Scris de F. Engels 
aproximativ la 16 iunie 1 859 

Publicat în „Das Volk" nr. 7 
din 18 iunie 1 859 şi 
„New York Daily Tribune" 
nr. 5 678 din 2 iulie 1859 

* - cu orice preţ. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „Das Volk",  confruntat 
cu textul apărut în 
„New York Daily Tribune" 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Spreea şi Mincio 

După cum se ştie, Voltaire avea la el la Ferney patru 
maimuţe, cărora le dăduse numele celor patru adversari lite
rari ai săi : Freron, Beaumelle, Nonnotte şi Franc de Pom
pignan. Nu trecea o zi fără ca scriitorul să nu le hrănească 
cu propria sa mînă, să nu le gratifice cu lovituri de picior, 
să nu le tragă de urechi, să nu le împungă cu ace în nas, să 
nu le calce pe coadă, să nu le gătească cu potcapuri popeşti 
şi isă nu le maltrateze în fel şi chip. Aceste .maimuţe ale 
criticii îi erau tot atît de necesare bătrînului de la Ferney 
pentru a-şi vărsa veninul, a-şi descărca ura şi a-şi înăbuşi 
frica de armele polemicii pe cît îi sînt de necesare astăzi lui 
Ludovic Bonaparte maimuţele revoluţiei în Italia. Şi Kossuth, 
Klapka, Vogt, Garibaldi sînt hrăniţi exact în acelaşi fel, împo
dobiţi u zgărzi de aur, ţinuţi sub lacăt, ba mîngîiaţi, ba gra
tificaţi cu lovituri de picior, după cum în starea de spirit a 
stăpînului lor precumpăneşte ura împotriva revoluţiei sau 
frica de ea. Bietele maimuţe ale revoluţiei trebuie să fie şi 
ostaticii ei, ele trebuie să-i garanteze eroului de la 2 decem
brie armistiţiul cu partidul revoluţionar, pentru ca el să poată 
distruge nestingherit arsenalele bombelor lui Orsini, să poată 
ataca şi sugruma în propria lui tabără pe duşmanul în faţa 
căruia a tremurat atîta timp la Tuileries. 

Imperiul trebuie să însemne din nou pace 234, alminteri 
n-ar fi meritat să se comită atîtea infamii, atîtea sperjururi, să 
se îndure atîtea umilinţe pentru a-l întemeia. Un imperiu care 
nu prezintă garanţie din pricina bombelor revoluţionarilor, a 
societăţilor secrete, a burghezilor impertinenţi şi a soldaţilor 
care-şi fac de cap este insuportabil. Marchons I * Iată gloria, 
iată ideile napoleoniene 235, libertatea, principiul naţionalităţii, 
al independenţei, tot ce poftiţi, dar marchons, marchons I 

* - Inainte I - Nota trad. 

29" 
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Ideea de a transforma Italia într-o capcană a revolutiei 
este destul de vicleană, numai că nu poate fi tradusă în fapt, 
deoarece acela care se lasă prins în ea încetează să mai pre
zinte vreo importanţă pentru partidul revoluţionar chiar din 
clipa în care cade în această capcană. Incercarea de a astupa 
craterul revoluţiei azvîrlind în el unul peste altul pe domnii 
Kossuth, Klapka, Vogt şi Garibaldi este, într-adevăr, naivă şi 
nu face decît să grăbească izbucnirea ei. 

Chiar dacă, cu ajutorul lor, s-ar reuşi să se stingă în Italia 
o bombă a lui Orsini, ar exploda o alta în Franţa, în Germa
nia, în Rusia sau în oricare alt loc, căci nevoia firească de 
revoluţie este tot atî t de generală ca şi desperarea popoarelor 
înrobite, pe umerii cărora vă clădiţi tronurile, ca şi ura prole
tarilor jefuiţi, din a căror mizerie vă faceţi un joc atît de dis
tractiv. Şi abia atunci cînd revoluţia a devenit o forţă ele
mentară, care nu poate i nici calculată, nici evitată, ca ful
gerul, al cărui tunet nu-l auziţi decît atunci cind lovitura lui 
mortală nu mai poate fi înlăturată, abia atunci izbucnirea ei 
devine inevitabilă. 

Unde şi în ce fel se poate produce această izbucnire nu 
prezintă mare importanţă. Principalul este că ea se produce. 
De astă dată se pare că Prusia este predestinată, în pofida 
voinţei ei, să devină exponenta nevoii generale de revoluţie. 
Prinţul regent, care în mod independent „n-a spus niciodată 
nici o prostie şi n-a făcut niciodată nici o deşteptăciune" ,  este 
silit, din pură dragoste pentru conservatorism, să-şi ia în serios 
rolul revoluţionar, în timp ce Ludovic Bonaparte, din frică, 
ipocrizie şi capriciu, nu face altceva decît să cocheteze cu 
revoluţia. 

Mediaţia armată a Prusiei, cu alte cuvinte alianţa ei cu 
Austria, înseamnă revoluţie. 

Starea de spirit generală a presei berlineze dovedeşte că 
neutralitatea combinată cu mobilizarea armatei devine o pozi
ţie care nu rezistă criticii. „National Zeitung" 236, organul de 
presă care reflectă atacurile liberalismului împotriva guver
nului, remarcă foarte just că : 

„In condiţiile actuale, neutralitatea este un rl care i se potriveşte 
Belgiei, Olandei sau Elveţiei 1 pentru Prusia insă neutralitatea înseamnă 
moartew. 

Dacă Bonaparte va reuşi să traducă în fapt „nobilele" sale 
intenţii cu privire la Italia, atunci, după părerea aceluiaşi ziar, 
chiar dacă războiul va i localizat şi Franţa nu se va alege cu 
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nici un fel de cuceriri directe de teritoriu, singura urmare va 
fi instituirea unui protectorat militar francez asupra întregii 
peninsule. Datorită acestui fapt, hegemonia ruso-franceză în 
continentul european, care în ultimii trei ani s-a făcut oricum 
atît de simţită, va creşte în aşa măsură, încît ar putea porni 
în orice clipă la împărţirea sferelor de dominaţie, proclamată 
încă pe insula Sf. Elena 237• Noul imperiu manifestă în între
gime tendinţele celui care l-a precedat, ba chiar se află într-o 
situaţie mai avantajoasă, întrucît, neavînd de suferit presiuni 
din afară, poate alege, după cum îi convine, timpul, locul şi 

„condiţiile pentru a-şi izola adversarii şi a-i distruge apoi en 
detail. Pentru a zădărnici succesul acestui plan de luptă, în
făptuit pînă acum cu atîta iscusinţă, Prusia s-a văzut nevoită 
să meargă alături de Austria, nicidecum însă cu intenţia de a 
se tîrî în coada politicii habsburgice, ci de a lupta pentru pro
pria ei existenţă. 

Cam acesta este conţinutul articolului menţionat mai sus, 
care este considerat programul politic al regenţei. In succesul 
ultimei încercări de mediere, încredinţată d-lui Werther, nu 
crede nimeni. Dacă, totuşi, Napoleon va consimţi la o pace 
care, în cel mai bun caz, va constitui un nou prilej de nemul
ţumire pentru ofiţerii şi soldaţii săi, el nu mai trebuie com
bătut. In acest caz i s-ar putea aplica cele spuse de Horace 
Walpole despre diplomatul sard, marchizul de Very : El a 
murit, dar vrea să mai ţină secret acest lucru cîteva zile. Mult 
timp însă nu va reuşi s-o facă. 

Dacă această mediaţie, care e greu de presupus că a fost 
iniţiată în serios, va eşua, atunci se vor da lupte nu numai pe 
Mincio între tirania napoleoniană şi despotismul habsburgic, 
ci şi pe Oder şi Vistula, pentru libertate. La Kalisz, la două 
mile de qraniţa prusiană, sînt dej a concentrate colosal de 
multe trupe. Un corp de armată prusian a primit ordin să se 
îndrepte spre Rin, trecînd prin Hanovra, un altul înaintează 
spre sud, iar comandanţii diferitelor corpuri de armată fede
rale au fost convocaţi la un consiliu de război la Berlin. Toate 
aceste măsuri privesc numai mobilizarea avangărzii. Armata, 
care trebuie să susţină lupta împotriva Franţei şi a Rusiei, 
încă nu există şi poate i recrutată numai din rîndul poporului, 
dar nu al acelui popor care declamă poeziile germane patrio
tarde ale germanului patriotard Ludwig 238, ci din rîndul po
porului care se ridică cu întreaga energie ucigătoare a entu-



428 Karl Mx 

ziasmului revoluţionar. Dacă nu vom reuşi să trezim acest 
entuziasm, atunci mobilizarea hohenzollerniană, mediaţia ar
mată, declararea războiului, însăşi ducerea războiului etc . se 
vor baza pe socoteala naivă a negrului de pe Coasta de Aur, 
care crede că-i dă duşmanului său o lovitură de moarte dacă 
izbuteşte să se spînzure de stîlpii de la poarta acestuia. 

Scris de Karl Max 
aproximativ la 23 iunie 1859 

Publicat în „Das Volk" nr. 8 
din 25 iunie 1859 

Se tipăreşte după textu1 
apărut in ziar 

Tradus din limba germa1ă 
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Friedrich Engels 

Retragerea austriecilor spre Mincio 

Roadele unei victorii se culeg de obicei la urmărirea ina
micului. Cu cit urmărirea este mai energică, cu atît victoria 
este mai decisivă. Prizonieri, artilerie, convoaie, drapele se 
capturează nu atît în timpul bătăliei propriu-zise, cit în timpul 
urmăririi care are loc după bătălie. Pe de altă parte, depli
nătatea victoriei se măsoară prin energia cu care se execută 
urmărirea. Ce se poate spune, în această privinţă, despre „la 
grande victoire" * de la Magenta 1 A doua zi după bătălie 
îi găsim pe „eliberatorii" francezi „odihnindu-se şi reorgani
zîndu-se" .  Nici cea mai mică încercare de urmărire l Execu
tînd marşul spre Magenta, aliaţii şi-au concentrat, de fapt, 
toate forţele lor de luptă. In ceea ce-i priveşte pe austrieci, 
dimpotrivă, o parte din trupe se aflau la Abbiategrasso, o 
parte în drum spre Milano, o altă parte la Binasco şi, în sfîrşit, 
o parte la Belgiojoso, alcătuind astfel o adunătură de coloane 
răzleţe, care erau atît de risipite şi se tîrau fără nici o legătură 
Intre ele, încit se părea că chiar ele îl îmbiau pe inamic să 
se arunce asupra lor, să le împrăştie în toate direcţiile printr-o 
singură lovitură şi să captureze apoi, în tihnă, brigăzi şi regi
mente întregi, cărora le-ar fi fost tăiată orice cale de retra
gere. Napoleon, adevăratul Napoleon, ar fi ştiut, într-un ase
menea caz, cum să folosească cele 15 s.u 16 brigăzi care, po
trivit comunicatului oficial francez, cu o zi înainte nu parti
cipaseră de loc la bătălie. Dar cum a procedat falsul Napo
leon, Napoleonul d-lui Vogt, Napoleonul de la 1 1Cirque olim
pique " ,  din St. James-street şi de la Amfiteatrul Astley 1 239 El 
a binevoit să ia prînzul pe cimpul de bătălie. 

Drumul direct spre Milano îi era deschis. Efectul teatral 
era asigurat. Pentru el, atîta era, fireşte, de ajuns. Trei zile 
- 5, 6 şi 7 iunie - au fost dăruite în întregime austriecilor 

' - „marea victorie". - Nota trad. 
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pentru ca să poată ieşi din situaţia periculoasă în care se 
aflau. Ei au coborît în valea Padului şi s-au îndreptat, de-a 
lungul malului nordic al acestui fluviu, spre Cremona, înain
tînd pe 3 drumuri paralele. In punctul cel mai de nord al 
aces tor drumuri, generalul Benedek, care era cel mai aproape 
�e linia de lllarş a armatei inamice, acoperea cu 3 livizii 
această retragere. De la Abbiategrasso, unde se afla în ziua 
de 6 iunie, el s-a îndreptat, prin Binasco, spre Melegnano. In 
acest oraş, el a lăsat două brigăzi cu misiunea de a menţine 
poziţia pînă în momentul cînd convoaiele coloanei centrale 
le vor fi devansat destul de mult. La 8 iunie, mareşalul Bara
guay d'Hilliers a primit ordin să alunge din oraş aceste două 
brigăzi şi, pentru a se asigura succesul acestei acţiuni, i s-a 
pus la dispoziţie şi corpul de armată al lui Mac-Mahon. 10 bri
găzi contra două ! Nu departe de rîul Lambro, corpul de 
armată al lui Mac-Mahon a fost trimis să le taie austriecilor 
retragerea, în timp ce cele 3 divizii de sub comanda lui Bura
guay au atacat Melegnano ; două brigăzi au atacat oraşul 
frontal, două l-au învăluit din dreapta, iar două din stînga. Nu
mai o singură brigadă austriacă, aceea a generalului Roden, 
se afla la Melegnano, în timp ce brigada generalului Boer se 
afla pe malul opus, de est, al rîului Lambro. Francezii au atacat 
cu multă înverşunare, iar faptul că dispuneau de forţe de 6 ori 
mai numeroase decît ale austriecilor l-a silit pe generalul 
Roden să părăsească oraşul, după ce a opus o rezistenţă dîrză, 
şi să se retragă sub protecţia brigăzii lui Boer, care ocupase 
în acest scop o poziţie în spate. După ce şi-a îndeplinit misiu
nea, brigada lui Boer s-a retras şi ea în perfectă ordine. Boer 
a căzut în această luptă. Una dintre brigăzile austriece care 
a fost cel mai mult angajată în această bătălie a suferit, fără 
îndoială, pierderi grele ; totuşi, cifra (circa 2 400) indicată de 
lichelele de la Societatea 1 0  decembrie este absolut fantas
tică, dat fiind că întregul efectiv al acestei brigăzi înainte de 
bătălie nu trecea de 5 OOO de oameni. Şi de data aceasta, vic
toria francezilor s-a dovedit a fi infructuoasă. N-a fost captu
rat nici un trofeu, nici un tun ! 

Intre timp, austriecii părăsiseră, la 6 iunie, oraşul Pavia, 
apoi, din motive pe care nu le cunoaştem, l-au ocupat din nou 
în ziua de 8, pentru a-l părăsi iarăşi în ziua de 9, în timp ce 
Piacenza a fost părăsită în ziua de 10,  adică abia la 6 zile 
după bătălia de la Magenta. Austriecii s-au retras fără grabă 
de-a lungul Fadului, pînă ce au ajuns la Chiese. Aici au luat-o 
spre nord, îndreptîndu-se spre Lonato, Castiglione şi Castel-
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goffredo, unde au ocupat o poziţie de apărare, pe care, după 
cît se pare, aşteaptă un nou atac din partea „eliberatorilor" .  

In  timp ce austriecii executau acest marş, la început spre 
sud, de la Magenta la Belgiojoso, apoi spre est, în direcţia 
Piadena, şi, în sfîrşit, din nou spre nord, în direcţia Casti
glione, descriind de fapt un semicerc, „eliberatorii " se depla
sau în linie dreaptă pe diametrul acestui semicerc avînd, de 
aceea, de parcurs un drum cu o treime mai scurt decît cel al 
austriecilor. Cu toate acestea, ei nu i-au ajuns pe austrieci 
nicăieri în afară de Melegnano şi apoi încă o dată în apro
piere de Castenedolo, unde Garibaldi a avut cu ei o ciocnire 
lipsită de importanţă. O asemenea indolenţă în urmărirea ina
micului nu s-a mai pomenit în istoria războaielor. Ea este 
caracteristică pentru Quasimodo, care, parodiindu-şi unchiul 
(unchi, bineînţeles, după principiul codului lui Napoleon, care 
glăsuieşte : „La recherche de la paternite est interdite" 240) , îl 
parodiază pînă şi în succesele sale. 

In timp ce forţele principale ale austriecilor şi-au ocupat, 
între 18 şi 20 iunie, poziţiile lor din spatele rîului Chiese, 
avangarda aliaţilor a atins frontul de la Chiese. Pentru d-Şi 
aduce aici forţele lor principale, ei au nevoie de cîteva zile. 
De aceea, dacă austriecii primesc într-adevăr lupta, ne putem 
aştepta la o a doua bătălie generală în ziua de 24 sau de 
26 iunie. „Eliberatorii " nu pot sta mult pe gînduri sub ochii 
inamicului dacă vor să menţină treaz în rîndul trupelor lor 
elanul victoriei şi dacă nu vor să ofere inamicului prilejul 
de a-i bate în hărţuieli. Poziţia austriecilor este cît se poate 
de favorabilă. De la extremitatea de sud a Lacului Garda, 1e 
la Lonato, se întinde, în direcţia rîului Mincio, un platou a 
cărui margine dinspre şesul Lombardiei o formează linia Lo
nato-Castiglione-San Cassiano-Cavriano-Volta ; el oferă o po
ziţie foarte potrivită pentru a-l aştepta pe inamic. Acest pla
tou se înalţă treptat în direcţia lacului şi oferă un şir întreg 
de poziţii bune şi variate, fiecare dintre ele fiind mai puter
nică şi mai compactă decît cea de dinaintea ei, astfel că cuce
rirea marginii platoului încă nu asigură victoria, ci încheie 
doar primul act al bătăliei. Flancul drept al poziţiei este aco
perit de lac, iar cel stîng este mult îndoit înapoi, aşa ca pe 
o distanţă de aproape 10 mile linia Mincio rămîne neapărată. 
Totuşi, această împrejurare nu numai că nu constituie un ne
ajuns al poziţiei, ci, dimpotrivă, reprezintă aspectul ei cel 
mai avantajos, deoarece dincolo de Mincio începe o regiune 
mlăştinoasă, care e cuprinsă între cele 4 fortăreţe - Verona, 
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Peschiera, Mantua şi Legnago - şi în care inamicul nu s-ar 
încumeta să se avînte fără a avea o considerabilă superiori
tate numerică. Intrucît Mantua domină extremitatea de sud 
a liniei Mincio, iar terenul de dincolo de Mincio se află în 
raza de acţiune a fortăreţelor Mantua şi Verona, orice încer
care de a ignora prezenţa austriecilor pe platou şi de a trece 
pe lingă ei spre Mincio ar fi curmată rapid. Liniile de comu
nicaţie ale armatei care înaintează ar i distruse, în timp ce 
ea nu ar putea să pericliteze liniile de comunicaţie ale austrie
cilor. In plus, dincolo de Mincio, ea nu ar avea pe cine să 
atace (căci de un asediu în asemenea împrejurări nici n-ar 
putea fi vorba) şi, din lipsa unui obiectiv de atac, ar trebui 
să facă din nou cale întoarsă. Adevăratul pericol pe care ar 
putea să-l prezinte o astfel de manevră ar fi acela că ea ar 
trebui să fie executată pe platou, sub ochii austriecilor. Aceş
tia din urmă nu ar avea decît să treacă la ofensivă pe toată 
linia şi să se năpustească asupra coloanei inamice, pe direcţia 
de la Volta spre Goito, de la Cavriano spre Guidizzolo şi Ce
resara, de la Castiglione spre Castelgoffredo şi Montichiari. 
„Eliberatorii 11 s-ar vedea puşi în situaţia de a face faţă unei 
asemenea bătălii în condiţii extrem de nefavorabile, şi ea ar 
putea să devină un al doilea Austerlitz, dar cu rolurile in
versate. 

Gyulay, „eroul 11 de la Magenta, a fost înlăturat de la co
manda armatei. In locul lui, drept comandant al armatei a 
2-a a fost pus Schlick, în timp ce Wimpffen rămîne în frun
tea armatei 1 .  Ambele armate, concentrate la Lonato şi Casti
glione, formează împreună armata austriecilor care acţionează 
în Italia sub comanda nominală a lui Franţ Iosif şi avînd pe 
Hess în calitate de şef al marelui stat-major. Judecind după 
antecedentele lui din campania din Ungaria, Schlick este un 
general destoinic, dar mediocru. Hess este, fără îndoială, cel 
mai mare dintre strategii de astăzi. Primejdia constă în inter
venţia personală a faimosului Franţ Iosif. Asemenea lui Ale
xandru I în timpul invaziei lui Napoleon în Rusia, el s-a încon
jurat de o clică pestriţă de mustăcioşi bătrîni, atotştiutori şi 
obtuzi, dintre care unii sînt, poate, plătiţi direct de Rusia. 
Dacă, lăsîndu-i pe austrieci pe poziţiile lor, armata franceză 
s-ar îndrepta direct spre Mincio, atunci, de la înălţimea pla
toului, ea ar putea fi văzută în întregime, cu o claritate uimi
toare, regiment cu regiment. Impresia puternică produsă de 
apariţia inamicului pe un drum care trece foarte aproape de 
linia de retragere ar putea să zăpăcească cu uşurinţă o minte 
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ca a lui Franţ Iosif. Om cu nervii slabi, flecăreala pesimiştilor 
atotştiutori cu epoleţi îl putea determina să renunţe la această 
poziţie, atît de bine aleasă, şi să se retragă pe teritoriul cu
prins între cele 4 fortăreţe 241• Cînd un stat are în fruntea lui 
nişte tineri fără minte, totul depinde de starea nervilor lor. 
Planurile cele mai bine chibzuite devin jucăria unor impresii 
subiective, a întîmplării şi a capriciilor. Cu un om ca Franţ 
Iosif în cartierul general al austriecilor, nu prea există altă 
garanţie de victorie decît prezenţa lui Quasimodo în tabăra 
inamică. Dar acesta din urmă şi-a oţelit cel puţin nervii prin
tre jucătorii de profesie din St. James-street şi, chiar dacă nu 
e făurit din fier, cum ar vrea admiratorii lui, este, în orice 
caz, confecţionat din gutapercă. 

Scris de F. Engels 
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dn 25 iunie 1859 
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Friedrich Engels 

Ştiri cu privire la război 242 

Poşta sosită cu „Asia" nu adaugă mm1c la scurta ştire 
telegrafică transmisă prin Newfoundland şi publicată ieri dimi· 
neaţă în ziarul nostru cu privire la marea victorie de pe Min· 
cio. Bătălia a avut loc vineri 24 iunie şi a durat de la orele 4 
dimineaţa pînă la 8 seara, iar vasele au plecat a doua zi 
înainte de a se fi putut primi unele ştiri mai amănunţite. Tre· 
buie deci să aşteptăm sosirea vasului „Arago " aici sau a vasu· 
lui „Hungarian" la Quebec pentru a primi amănuntele pe care 
publicul este atît de nerăbdător să le afle. Cum numărul con· 
batanţilor a fost aproximativ acelaşi de ambele părţi, con· 
cluzia pare să fie una singură, şi anume că soldatul austriac 
nu se poate compara cu cel francez. 

După cit se pare, la noi, ca şi în Anglia, majoritatea mili· 
tarilor socoteau că aliaţii nu vor începe o bătălie mare p�nă 
cînd nu avea să sosească de la Toscana corpul de armată al 
prinţului Napoleon, ca să-i atace pe austrieci din spate ; tot
odată, se presupunea că pe Lacul Garda va fi lansată la apă 
o flotilă pentru a le oferi aliaţilor posibilitatea de a da şi un 
atac de flanc în acest raion. Dar Napoleon al III-lea nu a 
aşteptat nimic, ci a dat bătălia şi a cîştigat-o. Din corespon
denţa primită din tabăra aliată, ale cărei părţi mai importante 
le vom reproduce, pe toate, altă dată, reiese limpede că bătă
lia a fost unicul mod de acţiune posibil. Orice tărăgănare ar 
fi făcut să scadă elanul victorios al trupelor aliate şi le-ar fi 
dat austriecilor posibilitatea de a·i înfrînge în ciocniri mă
runte, datorită superiorităţii lor numerice. 

In acţiunile armatei austriece de sub comanda lui Schlick 
se observă aceleaşi şovăieli şi aceeaşi nehotărîre care au dus 
la înfrîngerea lui Gyulay şi la căderea lui în dizgraţie. Mai 
întîi austriecii s-au pregătit să primească bătălia pe linia Lo
nato-Castiglione - San Cassiano-Cavriano-Volta. Aici, spre 
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lac şi spre Mincio, se ridică uşor un platou care oferă o serie 
de poziţii excepţionale, una mai puternică şi mai compactă ca 
cealaltă, astfel incît cucerirea marginii platoului nu ar în
semna o victorie, ci primul act al unei bătălii. Aripa dreaptă 
a austriecilor era acoperită de lac, în timp ce aripa stîngă 
era împinsă mult înapoi, lăsînd descoperite aproape 10 mile 
din linia Mincio.  Aceasta nu constituia însă un dezavantaj , ci, 
dimpotrivă, reprezenta chiar latura cea mai favorabilă a pozi
ţiei, datorită faptului că de cealaltă parte a rîului Mincio se 
afla un teritoriu primejdios închis între 4 fortăreţe, în care 
iri cnicul nu s-ar fi încumetat să pătrundă fără a fi net supe
rior numericeşte. Cum extrema sudică a liniei rîului Mincio 
este dominată de Mantua şi teritoriul de dincolo de Mincio 
intră în sfera de acţiune a Mantuei şi Veronei, orice încer
care de a trece pe lîngă austriecii care ocupau poziţiile de pe 
platou fără a ţine seama de aceştia şi de a porni apoi spre 
Mincio ar fi fost imediat respinsă. Armata care înainta şi-ar 
fi văzut distruse liniile de comunicaţie fără ca ea să fi putut 
ameninţa liniile de comunicaţie ale austriecilor. Dar latura cea 
mai primejdioasă a unei asemenea manevre consta în faptul 
că ar fi trebuit să fie executată sub ochii austriecilor dispuşi 
pe platou ; aceştia n-ar fi avut atunci altceva de făcut decît 
să treacă la ofensivă pe toată linia şi să se năpustească asu
pra coloanelor risipite ale inamicului de la Volta la Goito, 
de la Cavriano la Guidizzolo şi Ceresara, de la Castiglione 
la Castel9offredo şi Montichiari. Aliaţii ar fi trebuit să sus
ţină o asemenea bătălie în condiţii extrem de dezavantajoase 
pentru ei şi ea ar fi putut deveni un al doilea Austerlitz, doar 
cu rolurile inversate. 

Astfel se prezenta poziţia ocupată de austrieci ; în afară 
de aceasta, ei mai aveau avantajul de a cunoaşte ca-n palmă 
tot ţinutul, pentru că de ani de zile îşi făceau aici pe scară 
largă manevrele anuale. După cum am spus, acest ţinut fusese 
pregătit minuţios pentru o viitoare ciocnire, oraşe şi sate fuse
seră întărite. Şi, deodată, dintr-un motiv oarecare, absolut in
explicabil din punct de vedere militar, austriecii părăsesc în 
ultimul moment poziţia şi se retrag cu tot calabalîcul dincolo 
de Mincio, unde, pe data de 24, sînt atacaţi de aliaţi şi, în 
cele din urmă, înfrînti. Dacă această schimbare bruscă şi 
hotărîtoare a planului campaniei are vreo legătură cu acţiu
nile Prusiei, care, după cum se spune, consideră într-o oare
care măsură patrulaterul dintre Mincio şi Adige drept o parte 
a sistemului de apărare a Germaniei, aceasta este o problemă 
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pe care sperăm s-o lămurim ulterior mai bine. In ceea ce pri
veşte Prusia, un lucru pare să fie destul de clar : de bună
seamă că atitudinea ei îl va împiedica pe Ludovic-Napoleon 
să mai aducă multe trupe din Franţa în Italia. După cum ştiu 
cititorii noştri, Prusia a mobilizat 6 din cele 9 corpuri de 
armată ale ei, adică a chemat sub arme Landwehrul, format 
din soldaţi înregistraţi în aceste corpuri de armată şi care, 
după trei ani de serviciu activ, sînt trimişi într-un concediu 
nelimitat. Din aceste 6 corpuri de armată, 5 trebuie să ocupe 
o poziţie pe cursul inferior şi mijlociu al Rinului. Astfel, în 
prezent, probabil că aproximativ 170 OOO de prusieni sînt dis
puşi pe linia Koblenz-Metz şi nu încape îndoială că alte două 
corpuri de armată federale, numărînd 100 000-120 OOO de oa
meni, şi anume corpul de armată bavarez şi cel din Baden, 
Wirttemberg şi Hessen-Darmstadt, îşi vor ocupa şi ele pozi
ţiile în Baden şi Palatinat. Impotriva unor asemenea forţe, 
Napoleon al III-lea va avea nevoie de aproape întreaga armată 
de care dispune acum în Franţa. In acest caz, el poate consi
dera nimerit să recurgă la ajutorul unei insurecţii în Ungaria 
şi la serviciile lui Kossuth ; putem fi totuşi oarecum încredin
ţaţi că nu va face uz de asemenea mijloace decît în caz ex
trem. 

Este foarte îndoielnic că la ora actuală Prusia intenţionează 
într-adevăr să ia parte la război, dar nici nu-i va fi prea uşor 
să evite acest lucru. Sistemul ei militar, care transformă majo
ritatea populaţiei adulte apte pentru serviciul militar în sol
daţi, cere naţiunii, din momentul mobilizării Landwehrului 
- fie şi numai a Landwehrului din prima recrutare -, un 
asemenea efort, încît Prusia nu va putea rămîne multă vreme 
deoparte, fără să treacă la acţiuni militare. In prezent, în şase 
din cele opt provincii, toţi bărbaţii apţi pentru serviciul mili
tar în vîrstă de 20 pînă la 32 de ani se află sub arme. Mobili
zarea a adus întregii vieţi comerciale şi industriale a Prusiei 
prejudicii colosale, pe care ţara le va putea suporta numai 
cu condiţia ca armata să fie dusă fără întîrziere în faţa ina
micului. Chiar şi soldaţii n-ar putea suporta această situaţie, 
şi peste două-trei luni toată armata s-ar răscula. In afară de 
aceasta, în Germania valul sentimentului naţional a crescut 
atît de mult, încît Prusia, care a mers atît de departe, nu mai 
poate da înapoi. Amintirile legate de pacea de la Base!, de 
şovăielile din 1805 şi 1 806, precum şi de Confederaţia Rinu
lui 243 sînt încă atît de vii, încît germanii sînt hotărîţi să nu se . 
lase înfrînţi acum unul cite unul de şiretul lor adversar. Gu-
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vemul prusian nu poate ţine în frîu acest sentiment naţional. 
El poate încerca să-l dirijeze, deşi, dacă o va face, va fi legat 
fără putinţă de scăpare de mişcarea naţională, şi cea mai mică 
şovăială va fi considerată o trădare care-i va lovi chiar pe 
cei ce şovăie. Fără îndoială că se vor face încercări de trata
tive, dar acum toate părţile sînt atît de încurcate, incit nu 
pare să existe vreo ieşire din acest labirint. 

Totuşi, dacă Germania va lua parte la acest război, fără 
îndoială că pe scenă va apărea în curînd încă un actor. Rusia 
a înştiinţat micile state germane că, dacă germanii nu vor ră
mîne nişte observatori pasivi ai dezmembrării Austriei, ea va 
trebui să intervină. In prezent, Rusia concentrează două cor
puri de armată la graniţa prusiană, două - la cea austriacă 
şi unul - la cea turcă. Este posibil ca în decursul acestui an 
ea să pornească o campanie, în orice caz însă, foarte tîrziu. De 
la pacea de la Paris, în Rusia nu s-au mai făcut recrutări ; din 
pricina marilor pierderi suferite în ultimul război, numărul 
celor lăsaţi să plece în concediu nu poate fi mare ; şi este 
mult dacă, chiar după chemarea acestora, corpurile de armată 
vor număra 40 OOO de soldaţi fiecare. Inainte de 1 860 Rusia 
nu poate pomi nici o campanie ofensivă, şi chiar şi atunci cu 
nu mai mult de 200 000-250 OOO de oameni. In prezent, în 
Germania, în vederea acţiunilor militare în nord, există 4 
corpuri de armată prusiene cu un efectiv de 136 OOO de oa
meni, apoi corpurile de armată federale 9 şi 1 O cu divizia de 
rezervă - aproximativ 80 OOO de oameni, şi cel puţin 3 cor
puri de armată austriece, sau 140 OOO de oameni. Astfel stînd 
lucrurile, în cazul unui război de apărare sau chiar al unui 
atac împotriva Poloniei ruse, Germania n-are de ce se teme în 
prezent de Rusia. Dar, de îndată ce Rusia va intra în acest 
război, intervenţia ei va trezi sentimentele naţionale şi va 
ascuţi contradicţiile de clasă, iar lupta va lua asemenea pro
porţii, incit va pune în umbră războiul primei revoluţii fran
ceze. 
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Bătălia de la Solf erino 

Franţ Iosif, acest nobil cavaler, pe care laurii falsului Na
poleon nu-l lasă să doarmă, ne-a arătat ce se întîmplă cînd 
„un comandant de oşti înnăscut" * ia în mîinile sale comanda. 
Am văzut deja săptămîna trecută cum armata a trebuit mai 
întîi să ocupe o po:;iţie pe înălţimile de la Castiglione, iar în 
momentul în care fiecare se putea aştepta, pe bună dreptate, 
să înceapă bătălia, ea a părăsit această poziţie fără luptă şi 
fără lici un motiv pentru a se retrage dincolo de Mincio **. 
Lui Franţ Iosif însă nu i-a fost de ajuns acest lucru pentru a-şi 
demonstra jalnica slăbiciune şi inconsecvenţă. Nici n-a apucat 
bine armata să ajungă dincolo de Mincio, că „tînărul erou" 
şi-a şi schimbat hotărîrea (doar nu era de demnitatea unui 
Habsburg să părăsească cîmpul de luptă fără să opună nici o 
rezistenţă) ; armata a trebuit să facă cale întoarsă, să treacă 
din nou peste Mincio şi să-l atace pe inamic I 

După ce, prin acest marş pueril înainte şi înapoi, Franţ 
Iosif a întărit în suficientă măsură încrederea armatei sale în 
augustul ei comandant, a condus-o împotriva inamicului. Ar
mata număra cel mult 150 OOO de oameni ; pînă şi Bonaparte 
cel iubitor de adevăr nu apreciază numărul lor la mai mult de 
atît. Austriecii au pornit ofensiva pe un front larg de cel puţin 
12 mile engleze. Astfel, pe fiecare milă (2 100 de paşi) de front 
reveneau cel mult 12 500 de oameni, număr care, pentru un 
front mai puţin întins şi în anumite condiţii, ar fi asigurat o 
densitate suficientă, pentru un front atît de întins însă era, 
fără doar şi poate, u totul necorespunzător şi u atît mai puţin 
pentru o ofensivă, deoarece nu permitea în nici un caz să se 
dea lovituri suficient de puternice în anumite sectoare impor-

* Jc de cuvinte : „ngestammter" înseamnă „înnăscut" ,  dar şi „ere
ditar". - Nota trad. 

** Vezi volumul de faţă, pag. 42-433. - Nota red. 
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tante. La aceasta se mai adaugă faptul că inamicul era cate
goric superior numericeşte, ofensiva austriecilor fiind, prin ur
mare, din capul locului sortită eşecului ; un inamic mai pu
ternic putea fi aproape sigur că va străpunge într-un sector 
oarecare această linie atît de slabă. Joi 23 iunie a început 
ofensiva generală a austriecilor ; ei au respins cu uşurinţă 
pretutindeni detaşamentele înaintate ale inamicului, au ocupat 
Pozzolengo, Volta, Guidizzolo şi seara au înaintat pînă la Sol
ferino şi Castelgoffredo. In dimineaţa următoare au respins 
şi mai mult avangarda inamică, flancul stîng ajungînd aproape 
pînă la Chiese ; aici însă s-au ciocnit de forţele principale ale 
inamicului şi bătălia a devenit generală. Ambele flancuri ale 
austriecilor au dobîndit succese, în special flancul drept, care-i 
avea în faţă pe piemontezi ; aceştia au suferit o înfrîngere 
atît de cumplită, incit victoria austriecilor a fost aici evidentă. 
La centru însă s-a dovedit că dispozitivul trupelor era greşit. 
Pînă în cele din urmă, Solferino, poziţia-cheie a centrului, a 
rămas, după o luptă înverşunată, în mîinile francezilor, care 
au desfăşurat în acelaşi timp forţe superioare numericeşte îm
potriva flancului stîng al austriecilor. Aceste două împreju
·ră;i l-au determinat pe Franţ Iosif, care, de bună seamă, an
gajase în luptă toate forţele sale pînă la ultimul om, să dea 
ordin de retragere. Austriecii s-au retras, evident, în cea mai 
perfectă ordine şi fără a fi urmăriţi de nimeni, şi au trecut 
dincolo de Mincio fără a întîmpina vreo piedică. 

Amănuntele bătăliei nu ne-au parvenit la timp, aşa că nu 
le mai putem comenta în acest număr. Un lucru însă este 
sigur, şi anume că şi de data aceasta trupele austriece au lup
tat cu o vitejie deosebită. O dovedeşte faptul că au rezistat 
cu bărbăţie timp de 16 ore unui inamic superior numericeşte 
şi, în special, că s-au retras în ordine, fără să fie stingheriţi 
de inamic. Se pare că austriecii nu simt un respect deosebit 
pentru domnii francezi ; într-adevăr, Montebello, Magenta şi 
Solferino nu au făcut altceva decit să-i convingă că, în con
diţiile unor forţe egale, ar lichida-o nu numai cu francezii, dar 
şi cu prostia propriilor lor generali. Pierderea a 30 de tunuri 
şi, după cum se pretinde, 6 OOO de oameni făcuţi prizonieri 
reprezintă un rezultat foarte jalnic pentru învingător într-o 
bătălie atît de decisivă ; numeroasele lupte date prin sate 
nu-i puteau aduce rezultate mai neînsemnate. Dar, pe cit de 
strălucit s-au comportat trupele în faţa unui inamic superior 
numericeşte, pe atît de deplorabil s-a prezentat din nou con
duceea. Nehotărîrea, şovăiala, ordinele contradictorii, ca şi 

30 
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cum s-ar fi urmărit în mod intenţionat demoralizarea trupe
lor, - iată prin ce Franţ Iosif s-a discreditat definitiv, în 3 
zile, în ochii armatei sale. Greu de imaginat ceva mai jalnic 
decît acest băieţandru arogant care se încumetă să-şi asume 
comanda unei armate şi care, aidoma unei trestii bătute de 
vînt, cedează influenţelor celor mai contradictorii - astăzi 
urmează indicaţiile bătrînului Hess, pentru ca mîine să asculte 
din nou sfaturile diametral opuse ale d-lui Grinne, astăzi se  
retrage, iar mîine trece deodată la ofensivă şi, în genere, nici 
el singur nu ştie niciodată ce vrea. Acum însă i-ajunge şi, aco
perit de ruşine, se retrage ca o curcă ploată la Viena, unde 
îl aşteaptă o primire frumoasă. 

Războiul însă începe abia acum. Abia acum încep să ca
pete importanţă fortăreţele austriece. Pe măsură ce francezii 
vor trece dincolo de Mincio, vor trebui să se scindeze şi, o 
dată cu aceasta, va începe un şir de lupte pentru puncte şi 
poziţii izolate, un şir de lupte izolate, de importanţă secun
dară, în care austriecii, conduşi acum, în siîrşit, de bătrînul 
Hess, deşi dispun, în genere, de forţe mai puţine, au totuşi mai 
multe şanse de victorie. Cînd, datorită acestui fapt, precum şi 
datorită întăririlor pe care le vor primi, echilibrul de forţe din
tre părţile beligerante v a  fi restabilit, austriecii, concentrîn
du-şi forţele lor categoric superioare, se vor putea năpusti 
asupra forţelor scindate ale inamicului şi vor putea repeta, în 
proporţii de 10 ori mai mari, bătăliile de la Sommacampagna 
şi Custozza 244• Aceasta este misiunea lor pentru următoarele 
6 săptămîni. De altfel, austriecii îşi concentrează abia acum 
rezervele, care vor aduce armatei din Italia întăriri de cel pu
ţin 120 OOO de oameni, în timp ce Ludovic-Napoleon, de cînd 
cu mobilizările din Prusia, se află într-o situaţie grea, neştiind 
de unde să ia întăriri. 

Lupta de la Solferino nu a schimbat, prin urmare, decît 
foarte puţin şansele războiului. S-a obţinut însă un rezultat în
semnat : unul dintre remarcabilii noştri „părinţi ai poporului " 
s-a compromis definitiv, şi întregul său sistem vechi austriac 
se clatină. Pretutindeni în Austria lumea este nemulţumită de 
rînduielile stabilite prin concordat 245, de centralizare, de biro
craţie, iar poporul cere răsturnarea acestui sistem, care în 
interiorul ţării se caracterizează prin asuprire, iar în afara 
ţării - prin înfrîngeri. Starea de spirit care domneşte la Viena 
este de aşa natură, incit Franţ Iosif trebuie să pornească în 
mare grabă într-acolo pentru a face concesii. Dar, în acelaşi 
timp, spre marea noastră mulţumire, se compromit şi ceilalţi 
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„părinţi ai poporuluiu ; după ce prinţul regent al Prusiei, acest 
nobil cavaler, a dat dovadă, ca politician, de aceeaşi lipsă de 
fermitate şi de caracter de care a dat dovadă Franţ Iosif ca 
general, micile state de briganzi încep să se ciorovăiască din 
nou cu Prusia din pricina trecerii trupelor pe teritoriul lor, 
iar comisia militară a Confederaţiei germane declară că ea 
nu va putea prezenta raportul cu privire la propunerea Prusiei 
de a se înfiinţa corpuri federale libere în partea cursului su
perior al Rinului decît după un timp de gîndire de două săp
tămîni. Lucrurile se complică cum nu se poate mai bine. To
tuşi, de astă dată, domnii principi se pot compromite, fără ca 
aceasta să constituie un pericol pentru naţiunea noastră. Dim
potrivă, poporul german, care a devenit cu totul altul de la 
revoluţia din 1848, este acum destul de putenic pentru a 
sfîrşi nu numai cu francezii şi ruşii, ci, totodată, şi cu cei 33 de 
„părinţi ai poporuluiu .  

Scris d e  F. Engels l a  30 iunie 1859 

Publicat în „Das Volk" nr. 9 
din 2 iulie 1859 
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Friedrich Engels 

Justiţia istoriei 

Am publicat pînă acum toate dările de seamă oficiale, pri
mite de noi, asupra bătăliei de la Solferino, precum şi un mare 
număr de informaţii provenite din ambele tabere, printre care 
şi admirabila corespondenţă specială apărută în ziarul londo
nez „Times" .  Intruît aceste documente sînt cunoscute citito
rilor noştri, ar fi, poate, nimerit să facem o expunere limpede 
asupra adevăratelor cauze care au făcut ca Franţ Iosif să piardă 
bătălia şi s-o cîştige Napoleon al Iii-lea. 

Cînd a trecut din nou rîul Mincio cu scopul de a porni 
ofensiva, împăratul Austriei avea la dispoziţie 9 corpuri de 
armată, care - dacă scădem garnizoanele destinate cetăţi
lor - puteau să se prezinte pe cîmpul de luptă, în medie, cu 
cite 4 brigăzi de infanterie, adică, în total, cu 36 de brigăzi, 
efectivul mediu al unei brigăzi variind între 5 OOO şi 6 OOO de 
oameni. Aşadar, el dispunea pentru ofensivă de un efectiv de 
circa 200 OOO de infanterişti. Deşi aceste forţe erau cu totul 
suficiente pentru a permite începerea înaintării, armata au
striacă era totuşi inferioară, sau cel mult egală, celei a aliaţi
lor, care număra 10 brigăzi de infanterie piemonteze şi 26 
franceze. Incă din timpul bătăliei de la Magenta, francezii au 
primit importante întăriri, constînd din oameni aflaţi în con
cediu şi din recruţi instruiţi care au fost repartizaţi la regimen
tele lor, şi de aceea brigăzile francezilor erau, fără îndoială, 
mai tari decît cele austriece, ale căror întăriri constau din 
două corpuri de armată proaspete (corpurile 1 O şi 1 1 ) ,  datorită 
cărora a crescut numărul total al brigăzilor, dar nu şi efectivul 
lor. De aceea se poate considera cu toată certitudinea că ar
mata aliaţilor avea efectivul de infanterie complet ( 170 OOO de 
francezi şi 75 OOO de sarzi), minus pierderile suferite de la 
începutul campaniei, care se cifrau, să zicem, la 30 OOO de 
oameni, cu alte cuvinte număra vreo 215  OOO de infanterişti. 
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Şi, dat fiind că austriecii contau pe rapiditatea manevrelor 
lor şi pe surprindere, pe apriga dorinţă a trupelor de tt-şi 
lua revanşa pentru înfrîngerea suferită la Magenta şi de a 
dovedi că nu sînt cu nimic mai prej os decit inamicul, pre
cum şi pe poziţia favorabilă pe care înaintarea lor rapidă spre 
înălţimile de dincolo de Castiglione ar fi putut să le-o asigure 
din nou, ei aveau, fireşte, toate temeiurile pentru a începe 
o ofensivă, dar numai cu condiţia ca trupele lor să fie cit mai 
strîns grupate şi să înainteze repede şi cu toată energia. Ei 
n-au îndeplinit însă nici una din aceste condiţii. 

În loc să înainteze cu întreaga lor armată între Peschiera 
şi Volta, pentru a pune stăpînire pe tot şirul de înălţimi ce 
se întind pînă la Lonato şi Castiglione, şi să lase în seama 
cavaleriei şi, poate, a unui corp de infanterie şesul de la 
Guidizzolo, ei au lăsat un corp de infanterie - corpul 2 - la 
Mantua pentru paza acestei cetăţi în cazul unui atac prin sur
prindere din partea corpului de armată comandat de prinţul 
N apoleon, care, după cit se credea, se afla prin apropiere. Dar, 
dacă garnizoana de la Mantua nu era suficientă pentru a men
ţine, fără sprijinul unui corp suplimentar, una dintre cele mai 
puternice cetăţi din Europa împotriva unui atac nesistematic, 
înseamnă totuşi că era o garnizoană destul de ciudată. Se 
pare însă că nu aceasta a fost cauza care a impus ca corpul 2 
să fie ţinut la Mantua. Fapt este că alte două corpuri de ar
mată, corpurile 1 1  şi 1 0, fuseseră destinate pentru învăluirea 
flancului drept al aliaţilor la Asola, un oraş aşezat pe malul 
rîului Chiese, cam la şase mile sud-vest de Castelgoffredo, 
adică atît de departe de cimpul de luptă, incit, în orice caz, 
ele n-ar fi ajuns acolo decit prea tîrziu. 

Se prea poate ca corpul 2 să fi fost destinat să acopere, 
în cazul sosirii prinţului Napoleon, flancurile şi spatele trupe
lor care executau manevra şi să preîntîmpine posibilitatea de 
a fi ele însele învăluite. Intreg acest plan se bazează în ase
menea măsură pe ideile vechii şcoli austriece, este atît de 
complicat şi pare atît de ridicol în ochii unui om care e obiş
nuit să studieze planuri de bătălii, incit statul-major austriac 
trebuie, fără îndoială, să fie absolvit de orice răspundere pen
tru născocirea lui. Nimeni, în afară de Franţ Iosif şi de adju
tantul său, contele Grinne, nu putea să scornească un ase
menea anacronism. ln fel ul acesta, 3 corpuri de armată au fost 
cu succes puse la adăpost într-un loc sigur. Celelalte 7 corpuri 
au fost dispuse după cum urmează : unul, corpul 8 (al lui 
Benedek) , între Pozzolengo şi Lacul Garda, cu misiunea de a 
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menţine poziţia de pe creste, al cărei centru şi cheie era San 
Martino ; corpul 5 (al lui Stadion) ocupa Solferino ; corpul 7 
(al lui Zobel) - San Cassiano ; corpul 1 (al lui Clam-Gallas) 
- Cavriano. La sud, în şes, corpul 3 (al lui Schwarzenberg} 
înainta pe drumul mare care duce de la Goito la Castiglione, 
prin Guidizzolo, iar corpul 9 (al lui . Schaffgotsch) înainta mai 
la sud, spre Medole. Acest flanc era împins înainte pentru 
a face să dea înapoi flancul drept al aliaţilor şi a sprijini 
astfel corpurile 1 0  şi 1 1  în momentul cînd ele ar fi sosit 
pe cîmpul de bătălie, dacă în genere acest lucru s-ar fi în
tîmplat. 

Aşadar, cele 6 corpuri de armată efectiv angajate în luptă, 
care alcătuiau de fapt forţele combatante austriece, au fost 
înşirate de-a lungul unei linii de 12 mile, ceea ce înseamnă 
.că lăţimea frontului fiecărui corp era, în medie, de două 
mile, sau 3 540 de iarzi. Fiind atît de întinsă, poziţia nu putea 
să aibă o adîncime suficientă. Dar acesta nu era singurul ei 
neajuns serios. Corpurile 3 şi 9 înaintau din direcţia Goito, şi 
calea lor de retragere ducea tot spre acest loc ; calea de re
tragere a corpurilor celor mai apropiate de ele, corpurile 1 
şi 7, ducea spre Valeggio. O simplă privire asupra hărţii ne 
arată că de aici rezultă o retragere excentrică, şi fără îndoială 
:ă acestei împrejurări trebuie să-i atribuim în primul rînd 
rezultatul cu totul neînsemnat care a fost obţinut prin acţiu
nile celor două corpuri în cîmpie. 

Această ordine de bătaie defectuoasă elaborată pentru cele 
24 de briqăzi - iar dacă presupunem că corpul de armată al 
lui Benedek a fost întărit cu un anumit număr de trupe din 
garnizoana Peschierei, chiar pentru 25 sau 26 de brigăzi 
austriece - a devenit şi mai defectuoasă din cauza înceti
nelii cu care s-a executat înaintarea. Un marş rapid al ar
matei austriece la 23 iunie, cînd ea a trecut din nou rîul 
Mincio, ar fi făcut ca pe la amiază armata concentrată a 
austriecilor să vină în contact cu poziţiile înaintate ale alia
ţilor la Desenzano, Lonato şi Castiglione şi i-ar fi permis 
ca pînă la căderea nopţii să-i respingă spre rîul Chiese, 
aşa incit bătălia ar fi început în condiţiile unui succes pre
liminar al austriecilor. Dar, în realitate, cel mai îndepărtat 
punct atins în regiunea deluroasă a fost Solferino, situat la 
numai 6 mile de Mincio. In şes, unităţile înaintate austriece 
au ajuns pînă la Castelgoffredo, adică au făcut 1 0  mile de 
la Mincio, în timp ee, dacă li s-ar fi dat un ordin în acest 
sens, ar fi putut să ajungă pînă la Chiese. Apoi, în ziua de 24, 
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în loc să pornească în zorii zilei, li s-a fixat plecarea pentru 
orele 9 dimineaţa. Aşa s-a întîmplat că aliaţii, care porniseră 
la orele două noaptea, i-au atacat pe austrieci între orele 5 şi 
6 dimineaţa I Urmările care au decurs de aici erau inevitabile. 
Lupta dintre 33 de brigăzi puternice şi 25 sau 26 de brigăzi 
slabe (căci toate participaseră anterior la lupte şi suferiseră 
pierderi grele} nu se putea încheia decît cu înfrîngerea aus
triecilor. Singur Benedek, cu cele 5 sau 6 brigăzi ale sale, a 
rezistat toată ziua împotriva armatei piemonteze, ale cărei 
brigăzi au participat la bătălie toate 10, cu excepţia gărzii ; şi 
el şi-ar fi menţinut poziţia dacă retragerea generală a centru
lui şi a flancului stîng nu l-ar fi silit şi pe el să dea înapoi. La 
centru, corpurile 5 şi 1 (8 brigăzi) au menţinut Solferino 
pînă la orele 3 după-amiază, respingînd atacurile corpului 
li Baraguay d'Hilliers (6 brigăzi) şi ale gărzii (4 brigăzi} , 
în timp ce cele 4 brigăzi ale lui Mac-Mahon ţineau în loc 
corpul 7 (4 brigăzi) . Cînd, în cele din urmă, Solferino a fost 
cucerit, garda franceză a înaintat spre San Cassiano, silind 
astfel corpul 7 austriac să cedeze poziţiile sale. In sfîrşit, că
derea localităţii Cavriano pe la orele 5 după-amiază a hotărît 
soarta bătăliei la centru, silindu-i pe austrieci să se retragă. 
La flancul stîng al austriecilor, corpurile 3 şi 9 au dus lupte 
sporadice împotriva corpului lui Niel şi a unei divizii (a lui 
Renault} din corpul lui Canrobert pînă în momentul cînd, ceva 
mai tîrziu, după-amiază, a mai intrat în luptă încă o divizie 
(a lui Trochu) din acest corp şi i-a aruncat înapoi pe austrieci 
spre Goito. Deşi aceste 8 brigăzi austriece au avut de la 
început în faţa lor forţe aproximativ egale, ele ar fi putut să 
facă mult mai mult decît au făcut în realitate. Printr-o înain
tare energică dinspre Guidizzolo în direcţia Castiglione, ele 
ar fi putut să dezangajeze corpul 7 de la San Cassiano şi să 
dea astfel un sprijin indirect celor ce apărau Solferino ; dar, 
întrucît calea lor de retragere ducea spre Goito, fiecare pas 
înainte r fi expus pericolului această cale, şi de aceea ele 
au acţionat cl o prudenţă cu totul deplasată în astfel de bă
tălii ; vinovaţi de acest lucru sînt însă cei care le-au ordonat 
să se retragă spre Goito. 

Aliaţii au aruncat în luptă toate forţele lor, cu excepţia 
a 3 brigăzi, două din corpul de armată al lui Canrobert şi una 
din garda piemonteză. Prin urmare, dacă a fost nevoie să 
fie aruncate în luptă toate rezervele, în afară de aceste 3 
brigăzi, pentru a obţine u greu o victorie după care n-a 
avut loc o urmărire a inamicului, atunci care ar fi fost dez-
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nodămîntul bătăliei dacă Franţ Iosif ar fi ştiut să folosească 
cele 3 corpuri de armată ale sale, care rătăceau în acel timp 
pe undeva mult mai la sud ? Să presupunem că i-ar fi dat un 
corp de armată lui Benedek, că pe al doilea l-ar fi instalat ca 
rezervă în spatele localităţilor Solferino şi San Cassiano, iar 
pe al treilea l-ar fi ţinut ca rezervă generală în spatele locali
tăţii Cavriano, care ar fi fost în acest caz rezultatul bătăliei ? 
In această privinţă nu încape nici o îndoială. După repetate 
şi zadarnice încercări de a cuceri San Martino şi Solferino, 
frontul piemontezilor şi al francezilor ar fi fost rupt la centru 
printr-o ofensivă finală şi energică a întregii armate austriece, 
şi, în loc să se retragă spre Mincio, austriecii ar fi terminat 
bătălia pe malul rîului Chiese. Ei n-au fost înfrînţi de francezi, 
ci de imbecilitatea şi trufia propriului lor împărat. Infrînţi da
torită superiorităţii numerice a inamicului şi datorită incapa
cităţii propriului lor comandament, ei s-au retras menţinînd 
totuşi ordinea şi fără să-i cedeze inamicului nimic, în afară de 
cîmpul de bătălie. Ei au dovedit că nu se lasă cuprinşi de 
panică, nefiind în această privinţă mai prejos de orice armate 
pe care le-a cunoscut vreodată omenirea. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 6 iulie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 692 din 21 iulie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Enge!s 

Bătălia de la Solf erino 

Despre legătura directă dintre înfrîngerea sîngeroasă de 
la Solferino şi prostia evidentă a lui Franţ Iosif s-a vorbit deja 
în numărul trecut al ziarului „Volku *. Că noi am supraapre
ciat totuşi agerimea „tînărului erou u ,  o dovedesc comunicatele 
publicate ulterior cu privire la amănuntele acestei bătălii. Anul 
1859 a fost pentru învingătorii din 1849 un fel de examen de 
stat la care aceştia au căzut unul după altul. 

Armata austriacă număra la 23 iunie nu mai puţin de 9 
corpuri de armată, dintre care corpurile 1 ,  2, 3, 5, 1, 8 fuseseră 
dej a angajate în luptă, fie în întregime, fie parţial, iar corpu
rile 9, 10  şi 1 1  erau încă complet intacte şi nu dăduseră pînă 
atunci ochi cu inamicul. Primele 6 corpuri de armată numărau 
aproximativ 130 OOO de oameni, ultimele 3 - 15 OOO de oameni. 
Prin urmare, inamicul putea ti atacat cu un efectiv de cel pu
ţin 200 OOO de oameni. Ce a făcut Franţ Iosif ? A trimis corpu
rile 10 şi 1 1  de la Mantua la Asola (pe Chiese) ca să cadă în 
spatele francezilor şi să acopere această mişcare a trupelor 
împotriva unui eventual atac al corpului 5 armată al francezi
lor (al prinţului Napoleon) , despre care se presupunea că se 
afla în apropiere, a lăsat corpul 2 la Mantua. După aceea nu 
i-au mai rămas decit 6 corpuri de armată, adică 24 de brigăzi, 
cu care intentiona să atace frontul armatei franco-piemonteze. 
Dar înaintarea se făcea atît de încet, incit în seara zilei de 
23 iunie armata se afla în bivuac la o distantă de numai 6 
mile engleze de Mincio. Atacul a fost fixat abia pentru dimi
neaţa, la iorele 9 a doua zi. Faptul că pe 23 iunie unitătile 
înaintate ale aliatilor au fost silite să se retragă pe tot frontul, 
precum şi informaţiile aduse de cercetaşii lor au alarmat, fi
reşte, tabăra franceză, astfel incit austriecii, în loc să por-

* Vezi volumul de faţă, pag, 43--441 . - Nota red. 



Friedrich Engels 

nească atacul la orele 9, s-au pomenit ei atacaţi la orele 5. 
Impotriva celor 24 de brigăzi austriece, care numărau în total 
aproximativ 136 OOO de oameni, aliaţii au aruncat, una după 
ialta, nu mai puţin de 33 de brigăzi (9 piemonteze, ci un 
efectiv de 45 OOO oameni, şi 24 franceze ', cu un efectiv de 
150 OOO oameni} , cu alte cuvinte nu mai puţin de 1 95 OOO de 
oameni ; în afară de aceasta, aliaţii mai ţineau în rezervă o 
brigadă piemonteză (de gardă) şi două brigăzi franceze (divi
zia Bourbaki) . Ei aveau deci pe cîmpul de bătălie nu mai pu
ţin de 210 OOO oameni. Cu o asemenea superioritate de forţe 
victoria aliaţilor era sigură. Totuşi, generalul Benedek, în 
fruntea corpului 8 austriac, a respins cu succes atacul întregii 
armate piemonteze, repurtînd la flancul drept o victorie de
plină, deşi propriul său corp de armată era format doar din 
4 brigăzi, iar din partea garnizoanei de la Peschiera se poate 
să fi primit, ca întărire, cel mult încă o brigadă, o a cincea. 
Centrul, ocupat de 12 brigăzi austriece slabe, a fost atacat de 
14 brigăzi franceze puternice şi respins. Flancul stîng, 8 bri
găzi, a fost şi el respins, după o luptă îndelungată, de forţele 
superioare a 1 0  brigăzi franceze, cărora li s-a mai alăturat 
numeroasa cavalerie şi artilerie franceză. Ar fi fost cazul ca 
atît pe acest flanc cît şi în centru să fie concentrată o mare 
parte din artileria austriacă. Franţ Iosif însă a preferat să lase 
nefolosite la Valeggio, fără să tragă o singură salvă, 13 ba
terii din artileria de rezervă (104 piese de artilerie) . In felul 
acesta, superioritatea focului artileriei franceze are o explica
ţie foarte simplă, şi anume nu superioritatea tunurilor cu ţeavă 
ghintuită, ci zăpăceala neputincioasă şi încîkeala din capul 
împăratului Austriei, care nu a folosit de loc în luptă rezer
vele sale de artilerie. 

Dar unde se aflau corpurile 1 0  şi 1 1  ? In timp ce lupta se 
dădea între Lacul Garda şi Guidizzolo, ele rătăceau mult mai 
la sud, în cîmpie ; corpul 1 1 ,  cică, ar fi văzut de la distanţă 
cîteva detaşamente inamice, corpul 1 0  însă - nici atît. Şi 
cînd rezultatul bătăliei era hotărît, nu numai că cele două 
corpuri de armată nu reuşiseră să tragă o singură împuşcă-

* Piemontezi : divizia Mollard, divizia Fanti, divizia Duraido - fie
care formată din două brigăzi şi brigăzile savoiarde. Francezi : 4 brigăzi 
de gardă, corpul 1 ,  Baraguay - 6 brigăzi ; corpul 2, Mac-Mahon - 4 
brigăzi 1 corpul 3, Canrobert - 4 brigăzi, 2 brigăzi în rezervă ; corpul 
4, Niel - 6 brigăzi. In total - 33 de brigăzi angajate în luptă, 3 bri
găzi lăsate în rezervă. Toate aceste date sînt luate din raportul oficial 
al lui Napoleon cel Mic. De altfel, dăm numai datele referitoare la 

fofnterie 
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tură, dar se aflau încă atît de departe, încît Canrobert, care 
trebuia să împiedice această mişcare de învăluire - de care 
francezii luaseră cunoştinţă dinainte -, şi-a putut arunca toate 
trupele, pînă la ultima divizie, împotriva forţelor principale 
ale austriecilor, cîştigînd astfel bătălia la flancul stîng al 
austriecilor. 

In ace�t timp corpul 2 ocupa o poziţie la Mantua, pregă
tindu-se să respingă un atac imaginar al prinţului Plon-Plon, 
care în aceeaşi zi benchetuia cu armata sa la Parma, la o dis
tanţă de 8 zile de marş de cîmpul de bătălie I 

Avem în faţa noastră un exemplu extrem de grăitor de 
ceea ce se întîmplă cînd comanda se află în mîinile unui în
născut „comandant de oşti " german. Două corpuri de armată 
(50 OOO de oameni) rătăceau fără ţintă departe de cîmpul de 
bătălie, un al treilea corp de armată (20 OOO de oameni) ţinea 
frontul la Mantua împotriva unui inamic imaginar, iar 104 
piese de artilerie erau orînduite inutil în convoi la Valeggio, 
adică mai bine de o treime din totalul forţelor, toate rezer
vele şi artileria erau intenţionat ţinute departe de dmpul de 
bătălie, pentru ca celelalte două treimi să fie zdrobite fără 
rost de forţele superioare ale inamicului, - o asemenea pros
tie fără pereche o poate comite numai „un părinte" german 
„al poporului" I 

Trupele austriece au luptat atît de vitejeşte, încît aliaţii, 
care aveau o dată şi jumătate pe atîtea trupe, au izbutit nu
mai după eforturi extrem de mari să le respingă de pe două 
poziţii din trei, şi nici măcar avînd această superioritate nu
merică nu au fost în stare să dezorganizeze rîndurile austrieci
lor sau să încerce să-i urmărească. Care ar fi fost rezultatul 
luptei dacă cei 70 OOO de oameni şi cele 104 piese de artilerie, 
pe care Franţ Iosif le-a lăsat nefolosite, ar fi fost ţinute ca 
rezervă între Volta şi  Pozzolengo ? Francezii ar fi fost fără 
doar şi poate înfrînţi, şi frontul ar fi fost astfel mutat de la 
Mincio şi Chiese din nou la Ticino. Nu de aliaţi au fost zdro
bite trupele austriece, ci de prostia şi impertinenţa propriului 
lor împărat. Cînd un soldat austriac dintr-o poziţie înaintată 
comite cea mai mică greşeală, primeşte drept pedeapsă 50 de 
lovituri. Pentru a-şi ispăşi într-o oarecare măsură greşelile 
grosolane şi acţiunile nesăbuite, Franţ Iosif ar trebui să facă 
cel puţin atîta lucru : să se prezinte generalului Hess pentru 
a primi cele 50 de lovituri meritate cu vîrf şi îndesat. 

Războiul se desfăşoară acum pe teritoriul dintre fortăreţele 
aşezate în formă de patrulater, şi primele rezultate ale influ-
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enţei acestor fortăreţe asupra manevrelor aliaţilor au ş1 m
ceput să se facă simţite : ei sînt nevoiţi să-şi f rac/ioneze for
/ele. Un detaşament a fost lăsat la Brescia pentru a supra
veghea trecătorile din Tirol. Corpul 5 francez (al lui Plon
Plon) a fost dispus la Goito împotriva oraşului Mantua şi a 
primit încă o divizie ca întărire. O bună parte din armata pie
monteză a fost destinată asedierii localităţii Peschiera. Se 
spune că Peschiera, cîndva o mică fortăreaţă, a devenit cu 
începere din 1 849, prin construirea unor forturi înaintate dis
puse în semicerc, o tabără întărită (vezi „Revue des deux 
Mondes" 246 din 1 aprilie 1859) . Dacă lucrurile stau astfel, pie
montezii vor avea mult de urcă, iar pentru „operaţiile " împo
triva Veronei, anunţate cu atîta pompă de Ludovic Bonaparte, 
nu mai rămîne decît o divizie şi ceea ce a mai rămas din ar
mata franceză în urma pierderilor suferite la Solferino (25 de 
brigăzi, adică ceva mai mult de 130 OOO de oameni) . Dacă în
tr-adevăr Hess a preluat în prezent comanda şi a fost învestit 
cu puteri nelimitate, el va găsi, probabil, în curînd prilejul 
să dea cîteva lupte izolate, încununate de succes, pregătind 
astfel o victorie mai mare. Francezii primesc ca întăriri cele 
trei divizii ale armatei din Lyon şi, după cum se spune, încă o 
divizie a armatei din Paris, în total vreo 50 00060 OOO de 
oameni. Austriecii - corpul 6 din Tirolul de sud, corpul 4 din 
Triest şi în plus batalioanele 4 de cîmp ale regimentelor care 
se află în Italia, adică cel puţin 54 de batalioane de soldaţi cu 
experienţă, astfel că toate întăririle austriecilor se ridică la 
aproximativ 100 OOO de oameni. In ultimă instanţă însă, pen
tru austrieci important este ca echilibrul de forţe pe cîmpul 
de bătălie să fie restabilit nu atît prin întăriri proaspete, cit 
printr-o comandă unitară şi înţeleaptă, iar acest lucru se poate 
realiza numai în cazul că incapabilul Franţ Iosif va fi înlăturat, 
iar Hess va prelua întreaga comandă. 

Scris de F. Engels Ia 7 iulie 1859 
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Karl Marx 

Erfurtovismul în 1859 m 

Reacţiunea înfăptuieşte programul revoluţiei. Această con
tradicţie aparentă explică forţa napoleonismului, care se mai 
consideră şi astăzi mandatar al revoluţiei din 1189, explică 
succesul politicii duse de Schwarzenberg în Austria, care a 
cristalizat visurile nebuloase din 1848 despre unitate, dindu-le 
o formă clară, pozitivă, explică spectrul unei reforme parla
mentare a ConFederaţiei germane, care acum, din iniţiativa 
Prusiei, cutreieră Germania Mică şi execută, împreună cu 
cetăţenii Jakob Venedey şi Zais, un dans macabru grotesc pe 
mormintele revoluţiei din 1848. Desigur, acest program al  re
voluţiei se va transforma în mîinile reacţiunii într-o satiră la 
adresa strădaniilor revoluţionare amintite, devenind astfel 
arma cea mai ucigătoare în mîinile unui duşman implacabil. 
Reacţiunea înfăptuieşte revendicările revoluţiei tot aşa cum 
înfăptuieşte Ludovic Bonaparte revendicările partidului na
ţional italian. Tragicomic în acest proces este faptul că bieţii 
păcătoşi, care trebuie să fie spînzuraţi din pricina propriilor 
lor pălăvrăgeli şi nerozii, strigă din răsputeri „bravo ! "  şi, în 
timp ce călăul le trece ştreangul în jurul gîtului, ei aplaudă 
cu frenezie propria lor executare. 

Aşa cum în 1848 cunoscutele revendicări din martie, for
mulate de partidul numit pe atunci „revoluţionar" şi a căror 
răspîndire fusese organizată într-un mod foarte abil 248, au 
făcut ocolul tuturor Landtagurilor, al tuturor adunărilor fur
tunoase şi gălăgioase, tot aşa îşi face acum intrarea triumfală 
în Germania centrală şi de sud o „Declara/ieu 249 care pare 
să fie mot d'ordre * al regentului pentru mult dorita „miş
care populară" în folosul mediaţiei armate. Acest program, 
inspirat de regent, care poartă numele foarte caracteristic de 

* - cuvintul de ordine. - Nota trad. 
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„declara/ia din Nassauu *, deoarece primii care l-au adoptat 
au fost părinţii din Nassau ai patriei, conduşi de vechiul nos
tru cunoscut, d-l Zais, proclamă : 

„Austria nu trebuie lăsată singură în actualul război, întrucît acest 
război poate ameninţa chiar ir.teresele Germaniei. Dimpotrivă, Germania 
este obligată" (chemată - ar spune d-l von Schleinitz) „să ceară Austriei 
reforme, în special asigurarea în Italia a unei rînduieli corespunzătoare 
cerinţelor actuale. Conducerea militară şi politică în apropiata luptă va 
trebui trecută Prusiei. Dar, acordîndu-se Prusiei această conducere, tot 
nu este încă ( I) satisfăcută necesitatea permanentă a unui guvern federal 
puternic ; poporul german nu mai poate fi lipsit, pe de o parte, de reorga
nizarea puterii centrale germane şi, pe de altă parte, de elaborarea unei 
constituţii care să-şi găsească desăvîrşirea" (să culmineze - cum i-ar 
place să se exprime d-lui von Gagern) „într-o reprezentanţă populară 
Jermană" .  

Această declaraţie din Nassau, intitulată ş i  „comunicat" , 
a şi fost adoptată de notabilităţile constituţionaliste şi demo
crate din Darmstadt, Frankfurt, Wurttemberg, unde a fost sem
nată într-o dezordine armonioasă de Reyscher, Schott, Vischer, 
Duvernoy, Ziegler etc. şi este predicată de presa „liberalău 
din sud-vestul Germaniei, Franconia şi Turingia ca evanghelia 
miraculoasă, menită să salveze Germania, să radă de pe faţa 
pămîntului Imperiul francez, să redea d-lui Venedey diurnele 
sale de deputat şi să dea greutate politică cetăţeanului Zais . 

„Acesta fost-a aşadar ascunsul sîmbure al cînelui I "  * * Iată 
prin ce tertipuri meschine, care speculează abrutiz.rea com
pletă a filistinilor Reichului, căzuţi în mintea copiilor, urmă
reşte „chemarea prusiană" să smulgă Bundestagului laurii de 
la Bronzell, dobîndiţi atît de cava1ereşte şi plătiţi atît de 
scump I Trebuie să recunoaştem că avem foarte puţin respect 
pentru eroii „chemării u ,  care, în loc să-i pălmuiască în public 
pe domnii din Eschenheimer-Gasse 250 - şi ar face-o cu plă
cere, dar nu îndrăznesc -, îi insultă, asmuţind împotriva lor, 
de la o distanţă respectabilă, pe domnii Schott, Zais şi Rey
scher. Dacă înţelepciunea oficialităţilor de la Berlin nu cu
noaşte alt mijloc de „a salva Germania" în afară de a cum
păra second-hand *** moştenirea răposatului domn von Rado
witz şi a nefericitului **** său partid de la Gotha, atunci n-are 

* n original joc de cuvinte : cuvîntul „nassauisch • - „din Nassau• 
se aseamănă cu cuvîntul „Nassauer" - „lingău" .  - Nota red. 

** Goethe. Faust. Partea întîi, scena a 3-a, Odaia de studiu a lui Faust, 
E.S.P.L.A. 1 955, pag. 83. - Nota red. *** - din a doua mină. - Nota trad. 

**** In original j oc de cuvinte : cuvîntul „selig" înseamnă „răposat•, 
„unselig" înseamnă „nefericit". - Nota red. 
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decît să se împace cu orice situaţie şi să se supună fără îm
potrivire dictaturii franco-ruse, deoarece habar n-are de se
riozitatea luptei începute prin campania pentru eliberarea 
Italiei. 

Că mai există încă notabilităţi patriotarde, a căror medio
critate reiese destul de clar din „declaraţia de la Nas sau u şi 
care se consolează cu iluzia că, printr-o copie slabă a jocului 
de-a parlamentarismul imperial din 1848, vor putea provoca o 
mişcare populară, destul de puternică pentru a pomi lupta îm
potriva despotismului unit al Rusiei şi Franţei, toate acestea 
nu fac decît să arate cită dreptate are H. Heine cînd spune 
că „adevărata nebunie e ceva tot atît de rar ca şi adevărata 
înţelepciuneu .  Pentru că nebunia autorilor declaraţiei de la 
Nassau este de la un cap la altul simulată, falsă şi  laşă, o 
mască de arlechin pe care aceşti domni şi-o pun pentru a fi 
luaţi drept nişte alienaţi iresponsabili, pentru că ei înşişi se 
ruşinează de jalnica lor nehotărîre şi inactivitate şi pentru 
că speră să scape astfel de răspundere, implorînd ca nişte ne
norociţi mila publică. 

„Putere centrală reorganizată" cu „reprezentanţă popu
larău - ce minunată armă împotriva bonapartismului dement 
şi a ţarismului ajuns la desperare, silit să lupte pe pămîntul 
Germaniei pentru existenţa lui ameninţată în propria-i ţară t 
Mă gîndeam că în 1848 şi 1849 am gustat îndeajuns şi din 
una şi din alta, pentru a înţelege că orice mişcare populară 
care îşi cheltuieşte forţa revoluţionară în discuţii despre o 
reprezentanţă populară constituţională este condamnată la 
pieire. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 9 iulie 1859 
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Ce a cîştigat Italia ? 

Războiul din Italia a luat sfîrşit. Napoleon i-a pus capăt 
tot atît de brusc şi pe neaşteptate cum I-au început austrie
cii 251• Deşi nu a durat mult, acest război a costat scump. El a 
concentrat în cele cîteva săptămîni cît a durat nu numai fap
tele eroice, invaziile şi contrainvaziile, marşurile, bătăliile, cu
ceririle şi înfrîngerile, ci şi pierderile în vieţi omeneşti şi 
bani, care caracterizează războaiele mult mai îndelungate. 
Cîteva din consecinţele lui sînt destul de palpabile. Austria 
a avut pierderi teritoriale ; reputaţia ei sub aspectul vitejiei 
militare i-a fost serios ştirbită, mîndria - adînc rănită. Ne 
temem însă că, dacă ea a şi tras cumva unele învăţăminte, ele 
sînt mai degrabă de ordin militar lecît politic şi că schimbă
rile, la care o vor sili rezultatele acestui război, vor fi mai 
degrabă schimbări în instrucţia militară, în disciplină şi în 
armament decît în sistemul ei politic sau în metodele ei de 
guvernare. Se prea poate ca ea să se fi convins de eficacitatea 
tunurilor cu ţeavă ghintuită. E posibil ca ea să introducă în 
armata ei ceva împrumutat de la zuavii francezi. Toate aces
tea sînt mult mai probabile decît o schimbare esenţială în 
modul de a guverna provinciile italiene care i-au mai rămas. 

In plus, Austria a pierdut cel puţin pentru momentul de 
faţă şi acel protectorat asupra Italiei în a cărui menţinere a 
persistat cu toate protestele şi plîngerile Sardiniei şi care a 
servit drept pretext pentru izbucnirea ultimului război. Dar, 
cu toate că în prezent Austria a fost nevoită să renunţe la 
funcţia de protector, se pare că postul respectiv nu a rămas 
vacant. Foarte semnificativ este faptul că noua înţelegere cu 
privire la treburile Italiei a fost încheiată în cursul unei scurte 
întrevederi între împăratul Franţei şi cel al Austriei, adică 
între doi străini, fiecare în fruntea unei armate străine. La fel 
de semnificativ este şi faptul că această înţelegere a fost în-
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cheiată nu numai fără să se respecte formalitatea consultării, 
măcar fictive, a părţilor în cauză, dar şi fără ştirea respecti
velor părţi, care nu bănuiau că în spatele lor se încheiau 
tranzacţii şi că alţii dispuneau de ele. Două armate venite de 
peste Alpi se întîlnesc şi se înfruntă în cîmpiile Lombardiei. 
După o luptă de şase săptămîni, suveranii străini din fruntea 
acestor armate străine se apucă să reglementeze şi să rezolve 
treburile Italiei, fără să  admită nici un italian la consfătuirile 
lor. Regele Sardiniei, redus din punct de vedere militar la 
situaţia de general francez, nu a avut, după cit se pare, o 
contribuţie mai mare sau mai hotărîtoare la înţelegerea finală 
decît dacă ar fi fost într-adevăr un simplu general francez. 

Plîngerea formulată într-un mod atît de insistent de Sar
dinia împotriva Austriei sublinia nu numai faptul că Austria 
pretindea controlul general asupra treburilor Italiei, ci şi f ap
tul că ea susţinea toate abuzurile care se săvîrşeau, că poli
tica ei se reducea la menţinerea vechii stări a lucrurilor, că se 
amesteca în treburile interne ale vecinilor ei italieni şi re
clama dreptul de a înăbuşi prin forţa armelor orice încercare 
a locuitorilor acestor ţări de a-şi schimba sau de a-şi îmbu
nătăţi situaţia politică. In noua ordine se acordă oare mai 
multă atenţie decît în cea veche sentimentelor şi dorinţelor 
italienilor sau dreptului la revoluţie pe care îl apără Sardi
nia î Deşi ajutorul oferit în timpul războiului de ducatele 
italiene de la sud de Pad a fost primit, se pare că, prin trata
tul de pace, ele sînt înapoiate principilor lor expulzaţi. In 
nici o parte a Italiei nu s-au auzit atîtea plîngeri din pricina 
proastei administrări ca în Statul Papal. Proasta administrare 
a acestui stat, precum şi faptul că Austria a încurajat şi a 
sprijinit această proastă administrare au apărut în mod evident 
ca una din trăsăturile negative, dacă nu chiar cea mai nega
tivă, a stării de lucruri din Italia din ultimul timp. Dar, deşi 
Austria a fost nevoită să renunţe la protectoratul ei armat 
asupra Statului Papal, nefericiţii locuitori i acestui ţinut n-au 
avut nimic de cîştigat de pe urma acestei schimbări. Franţa 
sprijină puterea laică a Sfîntului Scaun în aceeaşi măsură în 
care a sprijinit-o şi Austria ; şi cum patrioţii italieni consi
deră abuzurile săvîrşite de cîrmuirea Statului Papal indiso
Jubil legate de caracterul lui sacerdotal, se pare că nu există 
nici o speranţă de îmbunătăţire. In situaţia ei actuală de unic 
protector al papei, Franţa este de fapt mult mai răspunzătoare 
de toate abuzurile săvîrşite de cîrmuirea Statului Papal decît 
a fost vreodată Austria. 

�1 - Marx-nels, Opere, voi. 13 
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In ceea ce priveşte confederaţia italiană, care constituie 
o parte din noua ordine, trebuie să remarcăm următoarele : 
sau această confederaţie va fi o realitate politică, avînd o 
oarecare putere şi influenţă, sau nu va fi decît o înşelăciune. 
In cel de-al doilea caz, unificarea, libertatea şi dezvoltarea 
Italiei nu vor avea nimic de cîştigat. Dacă însă va deveni o 
realitate, la ce lucru bun ne putem aştepta de la ea, ţinînd 
seama de elementele din care este compusă ? Austria (care 
intră în confederaţie pentru că deţine provincia sau rega
tul Veneţiei) , papa şi regele Neapolelui, legaţi prin interesele 
comune ale despotismului, vor înfrînge uşor Sardinia, chiar 
dacă celelalte state mai mici i se vor alătura. Austria poate 
chiar profita de această nouă situaţie, pentru a-şi asigura con
trolul asupra celor·lalte state italiene, control tot atît de puţin 
dorit, ca s ă  nu spunem mai mult, ca şi cel pe care îl reclama 
nu de mult în virtutea unor tratate speciale încheiate cu ele. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 12 iulie 1859 
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nr. 5 697 di: 27 iulie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba engleză 



457 

Karl Marx 

Pacea 

Ştirile primite cu vasul „Europa u ne fac să presupunem 
că confederaţia italiană, anunţată de Napoleon al III-lea ca 
unul din elementele de b ază ale păcii sale cu Franţ Iosif, este 
ceva cit se poate de confuz şi problematic. Ea nu este deocam
dată decît un proiect aprobat de Austria, dar care abia tre
buie supus spre examinare guvenelor italiene. Avem toate 
motivele să presupunem că nici măcar Sardinia, al cărei rege, 
în treacăt fie spus, n-a fost, pare-se, consultat la încheierea 
păcii, nu a acceptat acest proiect, deşi regele trebuie să facă, 
fireşte, ceea ce i se spune. Totodată, circulă zvonul că papa, 
propus ca preşedinte de onoare al confederaţiei, i-a scris lui 
Ludovic-Napoleon că va cere ocrotirea statelor catolice -
soluţie destul de discutabilă în acest moment, cînd tocmai 
Franţa este ţara împotriva căreia caută ocrotire. In ce-i pri
veşte pe monarhii Toscanei, Modenei şi Parmei, nu demult 
exilaţi, ei îşi vor recăpăta, după toate aparenţele, tronurile, 
şi nu încape îndoială că în asemenea condiţii ei vor fi oricînd 
gata să se alăture oricărei confederaţii care le-ar fi indicată. 
Nu se ştie însă nimic despre poziţia adoptată de regele Neapo
lelui *, actualmente singurul suveran independent din Italia ; 
nu este exclusă posibilitatea ca el să fie categoric împotrivă. 
Prin urmare, este foarte problematic dacă în general se va 
forma vreo confederaţie, şi, presupunînd totuşi că se va ajunge 
la formarea ei, nu se poate şti de loc de ce natură va fi ea. 

Un fapt important care i s-a lămurit abia acum este acela 
că Austria păstrează toate cele patru mari fortăreţe, Mincio 
devenind graniţa de vest a posesiunilor ei. In felul acesta, ea 
continuă să deţină cheia Italiei de nord şi se poate folosi de 
orice concurs fericit de împrejurări pentru a-şi lua înapoi ceea 

* - Frncisc al Ii-lea. - Nota re. 
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ce a fost nevoită să cedeze acum. Chiar şi acest singur fapt 
arată cit de neîntemeiată este pretenţia lui Napoleon că el 
şi-ar fi atins în fond scopul de a alunga Austria din Italia. 
Intr-adevăr, se poate spune fără exagerare că, dacă el a în
vins Austria în război, ea l-a învins incontestabil la încheie
rea păcii. Austria n-a renunţat decit la ceea ce i-a fost cuce
rit, atît, şi nimic mai mult. Franţa, cu preţul a citorva sute de 
milioane de dolari şi aproape a 50 OOO de vieţi ale fiilor ei, a 
ciştigat controlul asupra Sardiniei, glorie pentru soldaţii ei, 
iar pentru împărat - renumele de comandant militar foarte 
norocos, dar ale cărui acţiuni nu prea sînt încununate de suc
ces. Pentru el, aceasta înseamnă mult, dar pentru Franţa, care 
a suportat toate cheltuielile şi a suferit toate aceste pierderi, 
înseamnă puţin, şi nu este de mirare că la Paris domneşte 
nemulţumirea. 

Motivul adus de Napoleon pentru a explica de ce s-a pus 
atît de brusc capăt războiului constă în faptul că acest război 
începuse să ia nişte proporţii incompatibile cu interesele 
Franţei. Cu alte cuvinte, tindea să se transforme într-un răz
boi revoluţionar, care făcea posibilă izbucnirea unei insurecţii 
la Roma şi a unei răscoale în Ungaria. Este ciudat că tocmai 
înainte de bătălia de la Solferino, acelaşi Napoleon realmente 
l-a îndemnat pe Kossuth, care, la invitaţia lui, venise să-l vadă 
în tabără, să întreprindă o diversiune revoluţionară în favoa
rea aliaţilor. Atunci, înainte de această bătălie, Napoleon nu 
se temea de primejdiile care au început să-l înspăimînte ime
diat după bătălie. Că împrejurările schimbă o situaţie, nu este 
o observaţie nouă, dar în cazul de faţă se aplică. De altfel 
n-avem nevoie să aducem mai multe argumente pentru a do
vedi că acest om este pe cit de egoist, pe atît de lipsit de 
scrupule şi că, după ce a vărsat sîngele a 50 OOO de oameni 
pentru a-şi satisface ambiţia sa personală, este gata să se de
zică acum chiar şi de recunoaşterea ipocrită a principiilor în 
numele cărora el i-a dus la măcel. 

Unul din primele rezultate ale actualei înţelegeri este că
derea guvernului Cavour în Sardinia, care a fost nevoit să-şi 
prezinte demisia. Deşi unul din oamenii cei mai abili ai Italiei 
şi cituşi de puţin implicat în încheierea păcii, contele Cavour 
n-a putut totuşi ţine piept indignării şi dezamăgirii publice. 
Va trece, probabil, mult timp pînă cind va putea veni din nou 
la putere. Va trece, de asemenea, mult timp pînă cind Ludo
vic-Napoleon va putea insufla din nou, chiar şi celor senti-
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mentali şi entuziaşti, iluzia că este un luptător pentru liber
tate. De acum încolo italienii îl vor urî mai mult decît pe 
toţi ceilalţi reprezentanţi ai tiraniei şi ai trădării, şi nu va fi 
de mirare dacă pumnalele teroriştilor italieni vor ameninţa 
din nou viaţa acelui om care, pretinzînd că i-a cucerit Italiei 
independenţa, în pofida promisiunilor făcute, a lăsat Austria 
să stea pe grumazul Italiei aproape tot atît de neclintită ca şi 
mai înainte. 

Scris de K. Marx la 15 iulie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 698 din 28 iulie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Tratatul de la Villafranca 

Dacă războiul dezlănţuit de Ludovic-Napoleon sub pre
textul fals al eliberării Italiei a provocat o confuzie generală 
de idei, o schimbare de poziţii şi o degradare a oamenilor şi a 
lucrurilor fără precedent în istoria Europei, atunci pacea de 
la Villafranca a spulberat vraja fatală. Orice s-ar spune despre 
perspicacitatea lui Ludovic-Napoleon, această pace i-a distrus 
prestigiul şi chiar a înstrăinat de el poporul francez şi armata 
franceză, a căror atragere de partea dinastiei constituia prin
cipalul său scop. Atunci cînd declară acestei arnate că a în
cheiat pacea atît de frica Prusiei, cit şi a fortăreţelor austriece 
aşezate în formă de patrulater, el îi spune exact ceea ce nu 
poate trezi decît dezgust în rîndurile ei. Şi cînd spune acestui 
popor, format numai din revoluţionari înnăscuţi, că în drumul 
său victorios, el a fost oprit doar de faptul că următorul pas 
înainte ar fi fost nevoit să-l facă în alianţă cu revoluţia, poate 
U încredinţat că acest popor va simţi mai multă neîncredere 
în el şi mai multă aversiune împotriva lui chiar decît împo
triva sperietorii cu care caută el să-l înspăimînte. Pe tot în
tinsul Europei zilelor noastre, nimeni n-a suferit un asemenea 
eşec ca Ludovic-Napoleon cu războiul său din Italia. Inşelă
ciunea a ieşit la iveală la Villafranca. Speculanţii de bursă 
jubilează, demagogii dezamăgiţi sînt uluiţi, italienii înşelaţi 
tremură de furie, „puterile mediatoare" au o figură jalnică, 
iar englezii şi americanii care au crezut în misiunea demo
cratică a lui Ludovic Bonaparte îşi ascund ruşinea în spatele 
unor proteste lipsite de sens şi al unor explicaţii complicate. 
Aşa cum s-a dovedit acum, numai aceia care au avut îndrăz
neala să se opună torentului de autoamăgire, chiar şi cu riscul 
de a fi învinuiţi că simpatizează cu Austria, s-au situat pe o 
poziţie justă. 



Tratatul de la Villafrnca 461 

Să examinăm, în primul rînd, modul în care a fost încheiat 
tratatul. Are loc întrevederea dintre cei doi împăraţi ; Franţ 
Iosif cedează Lombardia lui Bonaparte, care i-o dăruieşte lui 
Victor Emanuel, iar acesta, la rîndul lui, deşi în aparenţă fi
gura centrală în acest război, nu este nici măcar admis la 
conferinţa la care se hotărăşte problema păcii. Ideea de a 
consulta, fie şi numai de dragul aparenţelor, părerea acestei 
mărfi omeneşti negociate fără nici o jenă este luată în rîs de 
ambele părţi contractante. Franţ Iosif dispune de proprietatea 
sa, şi tot astfel procedează şi Napoleon al III-lea. Dacă ar fi 
fost vorba de predarea unei proprietăţi, ar fi fost necesară 
prezenţa unui funcţionar judecătoresc şi îndeplinirea unor 
formalităţi juridice. Dar nimic de felul acesta nu este necesar 
atunci cînd sînt predaţi pe alte mîini 3 OOO OOO de oameni. 
Nu este cerut nici măcar consimţămîntul lui Victor Emanuel, 
omul căruia, la urma urmei, i-a fost predată această proprie
tate. Pentru un ministru, o asemenea umilire era de nesupor
tat, şi Cavour şi-a dat demisia. Fireşte că un rege poate spune 
despre o ţară anexată acelaşi lucru pe care l-a spus cîndva 
împăratul roman despre banii obţinuţi de el : Non olet * . Pro
babil că aceasta nici nu-i miroase a insultă. 

ln limbajul „ideilor napoleoniene ",  cele întîmplate poartă, 
pare-se, denumirea de „restauraţia naţionalităţilor" .  Pînă şi 
Congresul de la Viena, dacă am compara protocoalele lui cu 
tranzacţia de la Villafranca, poate fi suspectat fără frică de 
principii revoluţionare şi de simpatie faţă de popor. Apariţia 
naţiunii italiene este însoţită de o insultă subtilă adusă ei de 
această înţelegere care declară în mod public că Italia n-a 
luat parte la războiul împotriva Austriei şi deci nu are nici 
un cuvînt de spus în încheierea păcii cu Austria. Garibaldi cu 
muntenii săi' neînfricaţi, insurecţiile din Toscana, Parma, Mo
dena şi Romagna, însuşi Victor Emanuel cu ţara lui invadată, 
cu finanţele ruinate şi cu armata decimată - toate acestea 
nu înseamnă nimic. Războiul a avut loc între un Habsburg şi 
un Bonaparte. N-a fost nici un război italian. Victor Emanuel 
nu poate pretinde nici măcar atenţia acordată unui aliat se
cundar. El nu a fost parte beligerantă ; nu a fost decît n 
instrument şi, de aceea, nu se poate bucura de nici unul din 
drepturile acordate, potrivit dreptului internaţional, fiecărui 
cobeligerant, oricît de neînsemnat ar fi el. Lui nu i se arată 
nici măcar atenţia acordată principilor mediatori germani la 

* Nu miroase (cuvinte rostite de împăratul roman Vespsian u pri
vire la taxa pe closetele publice). - Nota red. 
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încheierea păcii din 1815 252• O rudă modestă şi sărmană, 
care mestecă în tăcere fărîmiturile căzute de la masa vărului 
ei bogat şi puternic. 

Dacă trecem acum la conţinutul - ne referim la conţinutul 
oficial - al tratatului de la Villafranca, vedem că acesta co
respunde întru totul modului în care a fost încheiat. Lombar
dia trebuie să fie cedată Piemontului ; aceeaşi ofertă, dar în 
condiţii mai favorabile şi fără neajunsurile actualului tratat, 
a fost făcută în 1 848 de către Austria lui Carol Albert şi lor
dului Palmerston 253• Pe vremea aceea nici o putere străină 
nu pusese încă sechestru pe mişcarea naţională italiană. Ce
darea de teritoriu urma să fie făcută în favoarea Sardiniei, şi 
nu a Franţei ; Veneţia, de asemenea, urma să se desprindă 
de teritoriile austriece şi să se constituie într-un stat italian 
independent, avînd în fruntea lui nu pe împăratul Austriei, 
ci pe un arhiduce austriac. Mărinimosul Palmerston a respins 
pe atunci cu dispreţ aceste condiţii, stigmatizîndu-le drept un 
final prea jalnic pentru războiul italian de independenţă. In 
prezent, aceeaşi Lombardie este predată, sub forma unui dar 
din partea Franţei, dinastiei de Savoia, în timp ce Veneţia 
cu fortăreţele ei aşezate în formă de patrulater, inclusiv cele 
două de pe Mincio, trebuie să rămînă în ghearele Austriei. 

Independenţa Italiei s-a transformat astfel în dependenţa 
Lombardiei de Piemont şi a Piemontului de Franţa. Dacă mîn
dria Austriei a avut, probabil, de suferit de pe urma cedării 
Lombardiei, puterea ei reală însă mai degrabă a crescut prin 
evacuarea unui teritoriu care înghiţea o parte din forţele ei 
militare, fără să se poată totuşi apăra împotriva unei invazii 
străine şi fără să suporte cheltuielile necesitate de întreţine
rea acestor forţe. Banii cheltuiţi fără rost în Lombardia vor 
putea fi întrebuinţaţi acum cu folos în altă parte. Austria con
tinuă să deţină o poziţie militară dominantă, de unde în orice 
moment favorabil se poate arunca asupra vecinului ei slab ,  
care de  fapt s-a ales doar c u  o sporire a slăbiciunii sale, cîşti
gînd o frontieră expusă invaziilor, un teritoriu cu o populaţie 
neliniştită, nemulţumită şi neîncrezătoare şi pierzînd în ace
laşi timp pînă şi dreptul de a fi reprezentantul intereselor 
Italiei. Piemontul a încheiat o tranzacţie dinastică, dar a re
nunţat la misiunea lui naţională. Dintr-un stat independent, 
Sardinia s-a transformat într-un stat tolerat, care, pentru a se 
împotrivi inamicului din est, trebuie să se ploconească în fata 
protectorului din vest. 
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Şi aceasta nu e încă totul. In virtutea condiţiilor tratatului1 
Italia trebuie să se constituie, după modelul confederaţiei ger' 
mane, într-o confederaţie italiană sub preşedinţia de onoare l 
papei. Pare-se că în momentul de faţă există unele dificultăţi 
în înfăptuirea acestei „idei napoleonieneu ,  şi mai trebuie vă• 
zut şi cum o va scoate la capăt Napoleon al III-lea cu piedi
cile care se vor ivi în calea marotei sale. Căci, oricum se vor 
desfăşura lucrurile, nu încape nici o îndoială că o asemenea 
confederaţie, avînd în fruntea ei pe papă, constituie marota 
lui Napoleon. Dar răsturnarea puterii papale de la Roma a 
fost considerată întotdeauna o conditio sine qua non pentru 
eliberarea Italiei. Incă Machiavelli în lucrarea sa „Istoria Flo
renţei" 254 a văzut în dominaţia papală cauza decăderii Ita
liei. Iar acum Ludovic-Napoleon intenţionează ca, în locul 
eliberării Romagnei, să supună întreaga !talie puterii nomi
nale a papei. Şi într-adevăr, dacă această confederaţie va lua 
totuşi vreodată fiinţă, tiara papală nu va i decît emblema do
minaţiei austriece. Ce urmărea Austria prin tratatele ei sepa
rate cu Neapole, Roma, Toscana, Parma şi Modena ? O con
federaţie a principilor italieni sub conducerea Austriei. Tra
tatul de la Villafranca cu confederaţia lui italiană, în care 
papa, Austria şi ducii restauraţi - dacă în general pot fi 
restauraţi - reprezintă una din părţi, iar Piemontul cealaltă, 
întrece cele mai îndrăzneţe aşteptări ale Austriei. Ea se stră
duieşte încă din 1815 să constituie o confederaţie a princi
pilor italieni îndreptată împotriva Piemontului. Acum ea poate 
supune chiar acest Piemont. Ea poate distruge forţa vitală a 
acestui mic stat, încadrîndu-1 într-o confederaţie condusă no
minal de papă, cel care a excomunicat Sardinia 255, iar în 
realitate 1 - de duşmanul necruţător al Sardiniei. In felul 
acesta s-a produs nu eliberarea Italiei, ci zdrobirea Piemon
tului. Infruntînd Austria, Piemontului îi este destinat rolul 
Prusiei, cu deosebirea că el nu dispune de aceleaşi mijloace 
care i-au dat acesteia din urmă posibilitatea să-şi paralizeze 
rivalul în Bundestagul german. Franţa, la rîndul ei, se poate 
lăuda u faptul că ocupă faţă de Italia poziţia pe care o are 
Rusia faţă de confederaţia germană, numai că influenţa Rusiei 
în Germania are la bază echilibrul de forţe dintre Habsburgi 
şi Hohenzollerni. Singurul mijloc prin care Piemontul îşi poate 
restabili prestigiul este foarte clar indicat de protectorul său. 
In proclamaţia către soldaţii săi, Ludovic-Napoleon spune : 

„Alipirea Lombardiei la Piemont ne oferă" (adică pentru familia Bona
parte) „un aliat putenic, care ne va fi îndatorat pentu independenţa sa". 
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In felul acesta, Napoleon declară că, în locul Piemontului 
independent, a apărut o satrapie napoleoniană. Victor Ema
nuel nu dispune de nici un fel de mijloace pentru a se smulge 
din această situaţie umilitoare. Nu poate decît să apeleze la 
Italia, a cărei încredere a înşelat-o, sau la Austria, de ale că
rei prădăciuni s-a săturat. Este foarte posibil totuşi să inter
vină o revoluţie italiană pentru a schimba înfăţişarea întregii 
peninsule şi pentru a aduce încă o dată pe scenă pe Mazzini 
şi pe republicani. 

Scris de K. Marx la 19 iulie 1859 

Publicat ca articol de iond 
în „New York D aily Tribune" 
nr. 5 704 din 4 august 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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„Generalul secret" şi-a trimis în grabă garda la Paris, pen
tru ca să-şi facă,  în fruntea ei, intrarea triumfală şi apoi să  
primească în  piaţa Carroussel defilarea trupelor sale victo
rioase. Intre timp să mai trecem o dată în revistă principalele 
evenimente militare, pentru a examina adevăratele merite ale 
maimuţei lui Napoleon 256. 

La 19 aprilie contele Buol a comis puerila imprudenţă de 
a-l anunţa pe ambasadorul englez că la 23 aprilie va acorda 
piemontezilor un răgaz de trei zile, după care însă vor începe 
acţiunile militare şi va da ordin să se intre în Piemont. Buol 
ştia bine că Malmesbury nu era Palmerston, dar el uita că 
se apropia perioada alegerilor generale şi că mărginiţii toryi, 
de frică să nu fie porecliţi „austrieci" ,  în realitate au devenit 
bonapartişti vrînd-nevrînd. La 20 aprilie guvernul englez i-a 
adus în grabă la cunoştinţă d-lui Bonaparte această ştire, fapt 
după care s-a trecut imediat la concentrarea trupelor franceze 
şi s-a dat ordin să se formeze batalioanele patru din cei aflaţi 
în concediu. La 23 aprilie - chiar în ajunul alegerilor gene
rale din Anglia - austriecii dau într-adevăr ultimatum Sar
diniei. Derby şi Malmesbury se grăbesc să declare această 
faptă o „crimă",  împotriva căreia protestează în modul cel 
mai energic. Bonaparte ordonă trupelor s ale să treacă graniţa 
piemonteză înainte de a expira termenul ultimatumului ; la 
26 aprilie francezii intră în Savoia şi  Genova. Austriecii însă, 
reţinuţi de protestele şi ameninţările guvernului tory, mai 
pierd două zile şi intră în Piemont abia la 29, în loc de 27 
aprilie. 

Astfel „generalul secret" a avut cunoştinţă de intenţiile 
austriecilor încă cu 9 zile înainte de intrarea acestora în Pie
mont şi, datorită trădării comise de guvernul englez, a putut 
să  le-o ia înainte cu 3 zile. Dar „generalul secret" avea aliaţi 
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nu numai în guvernul englez, ci chiar în cadrul comandamen
tului armatei austriece. Toată lumea se aştepta, şi pe bună 
dreptate, ca comanda supremă a armatei din Italia să-i fie în
credinţată lui Hess. In loc de aceasta, comanda i-a fost în
credinţată lui Gyulay, un om total incapabil, nepriceput şi 
nehotărît, care în 1848 şi 1849 n-a dat niciodată piept cu ina
micul. Hess este de origine modestă şi nu se bucură de sim
patia clicii aristocrate, reacţionare şi proiezuite, care formează 
camarila lui Franţ Iosif. Triumviratul Grinne-Thun-Bach l-a 
întărîtat împotriva bătrînului strateg pe slabul Franţ Iosif, 
care a elaborat împreună cu Grinne un plan de operaţii foarte 
ciudat, criticat cu asprime de Hess ; în felul acesta, imbecilul 
de viţă nobilă, Gyulay, a rămas comandant suprem, iar planul 
lui de operaţii - invadarea Piemontului - a fost adoptat. 
Hess recomandase deja insistent să rămînă în apărare şi să se 
evite orice fel de bătălie pînă la Mincio. Armata austriacă, pe 
deasupra oprită şi de ploi torenţiale, a apărut pe Pad şi Sesia 
abia la 3 sau 4 mai, cînd, fireşte, era prea tîrziu pentru a mai 
cuteza să execute un atac împotriva Torinoului sau împotriva 
uneia dintre fortăreţele piemonteze. Francezii erau concen
traţi în număr mare pe cursul superior al Padului, ceea ce 
i-a oferit incapabilului Gyulay un pretext binevenit pentru a 
nu întreprinde nimic. Ca o dovadă a neputinţei sale, el a în
treprins o acţiune de cercetare prin luptă la Montebello. Bă
tălia astfel angajată a fost susţinută onorabil de 13 batalioane 
austriece împotriva a 16 franceze, pînă cînd pe cîmpul de 
luptă au apărut diviziile a 2-a şi a 3-a din corpul de armată al 
lui Baraguay d'Hilliers, după care austriecii, atingîndu-şi 
scopul, s-au retras. Cum însă după această acţiune de cerce
tare austriecii n-au mai întreprins nimic, rezultă că întreaga 
expediţie ar fi putut tot atît de bine să nu fie pornită de loc. 

Intre timp, „generalul secret" a fost nevoit să-şi aştepte 
materialele de război şi cavaleria şi şi-a petrecut, probabil, 
timpul instruindu-l pe favoritul său Bilow. Perfect informaţi 
asupra poziţiei şi forţelor austriecilor, francezilor le-a fost 
uşor să elaboreze un plan de ofensivă. In general nu există 
decît trei modurt de a ataca : ori direct frontal, pentru a face 
o breşă în centru, ori prin învăluirea flancului drept sau a 
celui stîng. „Generalul secret" s-a hotărît să învăluiască 
flancul drept al inamicului. Austriecii erau dispuşi pe o linie 
întinsă, de la Biella pînă la Pavia, după ce, prin rechiziţii, 
pustiiseră nestingheriţi întregul ţinut dintre Sesia şi Dora 
Baltea. La 21 mai piemontezii atacă linia Sesia şi cîteva zile 
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în şir desfăşoară lupte mărunte între Casale şi Vercelli, în 
timp ce Garibaldi, strecurîndu-se cu vînătorii săi din Alpi 
chiar pînă la ţărmul Lacului Maggiore, porneşte o insurecţie 
la Varesotto şi pătrunde pînă în Comasco şi Brianza. Gyulay 
lasă trupele sale risipite, ca şi mai înainte, şi chiar trimite 
unul din cele 6 corpuri de armată ale sale (corpul 9) pe malul 
de sud al Padului. In sfîrşit, la 29 mai pregătirile ajunseseră 
într-un stadiu cînd ofensiva putea începe. Luptele de la Pa
lestro şi Vinzaglio, la care a participat cea mai mare parte 
a armatei piemonteze împotriva unei părţi a corpului 1 armată 
(al lui Zobel) , au deschis aliaţilor drumul spre Novara, pe care 
Gyulay a părăsit-o fără să opună vreo rezistenţă. De îndată 
au fost trimişi într-acolo piemontezii, corpurile de armată 
franceze 2, 3 şi 4 şi garda ; ele au fost urmate de corpul 1 .  
Flancul drept al  austriecilor era învăluit, iar drumul care duce 
direct spre Milano era deschis. 

In felul acesta, armata se afla pe aceleaşi poziţii datorită 
cărora Radetzky a repurtat în 1849 victoria de la Novara. 
Dispuşi în coloane lungi, aliaţii se îndreptau spre Ticino pe 
cîteva drumuri paralele. Marşul nu se putea desfăşura decît 
încet. Chiar şi fără corpul 9, care era risipit, Gyulay avea sub 
comanda sa 5 corpuri de armată. De îndată ce ofensiva pie
montezilor a luat un caracter serios, şi aceasta s-a întîmplat 
la 29 şi 30 mai, Gyulay a fost nevoit să-şi concentreze trupele. 
Nu are aproape nici o importanţă punctul în care s-a făcut 
această concentrare, deoarece nu se poate trece pe lingă 
140 000-150 OOO de oameni concentraţi într-un singur loc ; în 
afară de aceasta, ei nu trebuiau să se limiteze la o apărare 
pasivă, ci trebuiau să-l lovească pe inamic a tempo *. Dacă 
Gyulay şi-ar fi concentrat, la 31 mai şi 1 iunie, trupele între 
Mortara, Garlasco şi Vigevano, ar fi putut, pe de o parte, ca 
în timp ce i se învăluia flancul său drept prin Novara, el 
însuşi să-l lovească pe inamic în flanc, să-i taie în două coloa
nele de marş, o parte din ele să le împingă spre Alpi şi să 
pună astfel stăpînire pe drumul spre Torino, iar, pe de altă 
parte, dacă inamicul ar fi trecut Padul mai jos de Pavia, 
Gyulay ar mai fi putut, totuşi, ajunge la timp pentru a-i bara 
drumul spre Milano. 

Concentrarea de trupe într-adevăr a început. Dar înainte 
de a duce la bun sfîrşit acest lucru, Gyulay a fost derutat de 
ocuparea Novarei. Inamicul se afla mai aproape de Milano 

* - la timp, la momentul oportun. - Nota trad. 
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decît el I Dar tocmai aceasta era de dorit ; acum sosise mo
mentul de a da o lovitură a tempo, deoarece inamicul tre
buia să lupte în condiţiile cele mai nefavorabile. Dar Gyulay, 
oricît de viteaz ar fi în ceea ce-l priveşte pe el însuşi, din 
punct de vedere moral era laş. In loc să înainteze rapid, el 
s-a retras, pentru ca, prin marşuri' forţate, amata sa să de
scrie un arc de cerc în jurul inamicului şi să-i bareze din 
nou la Magenta drumul direct spre Milano. La 2 iunie trupele 
au fost puse în mişcare, iar cartierul general a fost mutat la 
Rosate, în Lombardia. Aici a sosit la 3 iunie, ora 5 şi jumă
tate dimineaţa, Feldzeugmeisterul Hess. El i-a cerut lui Gyulay 
explicaţii asupra greşelii de neiertat pe care a comis-o şi a 
ordonat să fie imediat oprite toate trupele, întrucît mai con
sidera posibilă o lovitură în direcţia Novara. Două corpuri de 
armată întregi, corpul 2 şi 7, se aflau dej a pe teritoriul Lom
bardiei şi se îndreptau de la Vigevano la Abbiategrasso. 
Corpul 3 a primit ordin să se oprească chiar în momentul 
cînd trecea podul de la Vigevano ; s-a întors şi a ocupat o 
poziţie pe malul piemontez. Corpul 8 a trecut prin Bereguardo, 
corpul 5 prin Pavia. Corpul 9 tot se mai afla prea departe şi, 
în general, în afara raionului de operaţii. 

Cînd Hess a cunoscut în amănunţime dislocarea trupelor, 
şi-a dat seama că era prea tîrziu ca să mai sconteze pe un 
succes în direcţia Novarei : nu mai rămînea decît direcţia 
Magenta. La orele 10 dimineaţa coloanelor li s-a trimis ordi
nul să continuie marşul spre Magenta. 

Gyulay pune pierderea bătăliei de la Magenta tocmai pe 
seama acestei intervenţii a lui Hess şi a faptului că, prin opri
rea coloanelor, s-au pierdut 4 ore şi jumătate. Cit de neînte
meiat este acest pretext reiese din următoarele fapte : podul 
de la Vigevano se află la o distanţă de 10 mile engleze de 
Magenta, adică la n scurt marş de o zi. Corpurile 2 şi 1 
se aliau dej a în Lobardia cînd au primit ordinul să se 
oprească, prin urmare trebuiau să străbată în medie cel mult 
7-8 mile. Cu toate acestea, numai o divizie din corpul 1 a 
ajuns la Corbetta şi 3 brigăzi din corpul 2 au ajuns la Ma
genta. Divizia a 2-a din corpul 1 nu a ajuns pe data de 3 decît 
la Castelletto, lingă Abbiategrasso, iar corpul 3, care a primit 
cel tîrziu la orele 1 1  dimineaţa ordinul de a porni de pe podul 
de la Vigevano, avînd deci înaintea sa încă o bună parte din 
zi, pare să nu fi parcurs nici măcar cele 6 mile engleze 
pînă la Abbiategrasso, întrucît a doua zi a putut intra în luptă 
abia pe la ora 4 după-amiază la Robecco (la 3 mile de Abbia-
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tegrasso) . Aici deci drumurile au fost tixite de coloane, ceea 
ce, din pricina proastei organizări, a încetinit marşul. Dacă un 
corp de armată are nevoie de 24 de ore şi mai bine pentru a 
străbate --10 mile, 4-5 ore în plus, fireşte, nu mai contează. 
Corpul 8, trimis prin Bereguardo şi Binasco, trebuia să facă 
un asemenea ocol, încît, chiar dacă ar fi folosit cele 4 ore şi 
jumătate pierdute, tot n-ar fi putut apare la timp pe cîmpul 
de luptă. Corpul 5, care sosise din Pavia făcînd într-adevăr 
două marşuri forţate, a reuşit să intre în luptă în seara zilei 
de 4 iunie cu încă o brigadă 257• Ceea ce a pierdut în timp a 
cîştigat în intensitatea mişcării. Aşadar, încercarea de a-l face 
pe Hess răspunzător de fărîmiţarea armatei nu are absolut 
nici un temei. 

Prin urmare, preludiul strategic al victoriei de la Magenta 
conţine, în primul rînd, o greşeală efectiv comisă de însuşi 
Ludovic Bonaparte prin faptul că a executat un marş de flanc 
în raza de acţiune a inamicului, şi, în al doilea rînd, o gre
şeală a lui Gyulay, care, în loc să atace cu forţe concentrate 
lungile coloane de marş ale inamicului, şi-a fărîmiţat complet 
armata printr-un contramarş (pe deasupra şi prost conceput) 
şi o retragere şi şi-a trimis trupele în luptă extenuate şi flă
mînzite. Aceasta a fost prima fază a războiului. Despre cea 
de-a doua vom vorbi în numărul viitor. 

L-am lăsat pe „adevăratul şi secretulu nostru Napoleon pe 
cîmpul de bătălie de la Magenta. Gyulay i-a făcut cel mai 
mare serviciu pe care il poate face un general adversarului 
său : el a trimis la Magenta trupe atît de dispersate, încît 
chiar în momentul bătăliei s-a aflat într-o minoritate numerică 
considerabilă şi nici seara nu dispunea încă de toate trupele. 
Corpul 1 şi 2 s-au retras spre Milano, corpul 8 a pornit din 
Binasco, corpul 5 - din Abbiategrasso, iar corpul 9 fusese 
trimis să se plimbe departe, în josul Padului. Aici se crease 
o situaţie pentru un adevărat general ; aici trebuia ca, folo
sind considerabilele forţe proaspete sosite în cursul nopţii, să 
te năpusteşti asupra coloanelor austriece fărîmiţate, pentu 
a repurta o victorie adevărată şi a sili să capituleze unităţi 
întregi cu steaguri şi artilerie I Aşa a acţionat Napoleon cel 
obişnuit la Montenotte şi Millesimo, la Abensberg şi Regens
burg 258• Nu tot aşa procedează Napoleon „cel sublim".  El se 
află mult deasupra unui empirism atît de grosolan. El ştie din 
lectura lui Bilow al său, că o retragere excentrică este cea 
mai avantajoasă. De aceea el a considerat desăvîrşită măiastra 
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tactică de retragere a lui Gyulay şi, în loc să pornească împo
triva austriecilor, a telegrafiat la Paris : armata se odihneşte 
şi se reorganizează. El era oricum încredinţat că lumea nu 
va fi atît de nepoliticoasă încît să-i denumească stîngacele 
sale exerciţii de la Magenta altfel decît o „mare victorie " I 

Drăguţul de Gyulay, care mai încercase o dată cu atîta 
succes manevra de a-l învălui pe inamic descriind un arc de 
cerc în jurul lui, a repetat această experienţă, numai că de 
astă dată pe o scară mai largă. El a ordonat armatei sale s-o 
pornească mai întîi la sud-est, spre Pad, apoi să înainteze în 
3 coloane pe 3 drumuri paralele, de-a lungul Padului pînă la 
Piadena pe Oglio, pe urmă din nou la nord, spre Castiglione. 
Şi unde mai pui că nu se grăbea cîtuşi de puţin. Drumul pe 
care îl avea de parcurs pînă la Castiglione se întindea pe 
aproximativ 120 de mile engleze, ceea ce însemna 10 zile de 
marş obişnuit, sau 8 zile de marş forţat. Prin urmare, el ar 
fi putut ocupa poziţiile de la Castiglione pe 14, cel tîrziu pe 
15 iunie ; în realitate însă, abia pe 19 o parte mai mare a 
armatei se afla pe înălţimile de la sud de Lacul Garda. To' 
odată, încrederea trezeşte încredere. Dacă austriecii înaintau 
în marş lent, Napoleon „cel sublim" le-a dovedit că el îi depă
şeşte pînă şi în această privinţă. Napoleon cel obişnuit s-ar 
fi grăbit, în primul rînd, să-şi ducă trupele în marş forţat spre 
Castiglione pe cel mai scurt şi mai direct drum, care n-avea 
mai mult de 1 00 de mile engleze, pentru a sosi înaintea aus
triecilor pe poziţiile de la sud de Lacul Garda şi pe Mincio, 
iar acolo unde era posibil, să atace din nou în flanc coloa
nele de marş austriece. Nu tot aşa a procedat desăvîrşitul 
Napoleon. Deviza sa este : „Mereu înainte fără grabă" .  El 
a avut nevoie de un interval de timp din 5 pînă în 22 pentru 
a-şi concentra trupele pe Chiese, adică 17  zile pentru 100 de 
mile sau vreo două ore de mişcare pe zi I 

Acestea sînt grozavele eforturi la care au fost supuse coloa
nele franceze şi care au insuflat corespondenţilor de presă 
englezi o asemenea admiraţie pentru perseverenţa şi nesecata 
voioşie de care au dat dovadă pioupious *. O singură dată 
s-a făcut o încercare de luptă de ariergardă. Era vorba ca o 
divizie austriacă (Berger} să fie alungată din Melegnano. O 
brigadă menţinea oraşul, iar cealaltă era gata pregătită din
colo de rîul Lambro pentru a acoperi retragerea celei dintîi, 
şi aproape că nici n-a participat la bătălie. Aici a demonstrat 

* - poreclă dată infanteriştilor francezi. - Nota trad. 
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„generalul" nostru „secretu că, dacă e cazul, se pricepe şi el 
la strategia napoleoneană : forţele principale în sectorul deci
siv I In concluzie, el a trimis împotriva acestei unice brigăzi 
două corpuri de armată sau 1 0  brigăzi ; atacată de 6 brigăzi 
franceze, brigada austriacă (Roden) a rezistat timp de -4 
ore şi, abia după ce a pierdut o treime din efectivul ei, s-a 
retras fără să fie urmărită peste rîul Lambro ; cea de-a doua 
brigadă (Boer) era absolut suficientă pentru a opri forţele 
franceze, colosale ca număr. De aici se vede că francezii au 
dus războiul cu cea mai mare eleganţă. 

La Castiglione îşi face apariţia pe scenă un alt erou -
Franţ Iosif al Austriei. Doi adversari demni unul de altul I Pri
mul a căutat să răspîndească pretutindeni părerea că el ar fi 
mintea cea mai luminată a tuturor timpurilor ; celuilalt îi 
place să apară în postura de cavaler. Primul n-are încotro şi 
trebuie să reprezinte pe cel mai mare comandant de oşti al 
secolului său, deoarece este chemat să-l joace în travesti pe 
adevăratul Napoleon - şi-a luat doar cu el în campanie cupa 
autentică şi alte relicve ale acestia. Celălalt trebuie să-şi 
lege victoria de steagurile sale, pentru că el este „un coman
dant de oşti înnăscut" al armatei sale I Nici că se putea ca 
domnia epigonilor, care s-a extins în antractele dintre revo
luţiile secolului al XIX-lea, să fie mai bine reprezentată pe 
cîmpul de bătălie. 

Franţ Iosif şi-a început cariera de comandant suprem ordo
nînd mai întîi trupelor sale să ocupe poziţiile de la sud de 
Lacul Garda, pentru ca apoi să le retragă imediat dincolo de 
rîul Mincio ; abia au trecut trupele dincolo de acest rîu, că 
le-a şi trimis din nou la ofensivă. O asemenea manevră l-a 
surprins chiar şi pe un Napoleon „desăvîrşit" ,  care a fost 
destul de amabil să recunoască deschis acest lucru în bule
tinul său. Intrucît  chiar în aceeaşi zi se îndrepta şi el cu 
armata sa spre Mincio,  s-a produs o ciocnire între cele două 
armate, şi anume bătălia de la Solferino. Renunţăm să mai 
insistăm aici asupra amănuntelor acestei bătălii, întrucît am 
făcut acest lucru într-unul din numerele anterioare ale aces
i ziar *, cu atît mai mult cu cit comunicatul austriac oficial 
este intenţionat extrem de confuz, pentru a ascunde uluitoa
rele gafe ale „comandantului de oşti înnăscut" .  Un lucru re
zultă însa cu certitudine, şi anume că de pierderea bătăliei 
sînt vimovaţi ân special Franţ Iosif şi camaria sa. !n primul 

* Vezi volmul de faţă, pag. 447450. - Nota red. 
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rînd, Hess a fost ţinut pe planul al doilea în mod intenţionat 
şi sistematic. In al doilea rînd, Franţ Iosif a pretins pentru 
sine locul lui Hess. In al treilea rînd, sub influenţa camarilei, 
în posturile de comandă importante au fost puşi o grămadă de 
oameni incapabili şi fiecare în parte de un curaj îndoielnic. 
Toate aceste împrejurări, fără să mai vorbim de planul ini
ţial, au iscat o asemenea zăpăceală în ziua bătăliei, că nici 
pomeneală nu mai putea fi de conducerea trupelor, de coordo
narea deplasărilor, de ordine şi de continuitatea manevrelor. 
ln special în centru se pare că a domnit o derută fără mar
gini. Cele 3 corpuri de armată care se aflau aici ( 1 ,  5 şi 7) 
au efectuat acţiuni atît de contradictorii şi de necoordonate, 
iar în momentul hotărîtor au pierdut în aşa măsură legătura 
între ele, în timp ce altminteri s-au împiedicat într-atît unul 
de altul, incit din raportul austriac reiese un singur lucru, dar 
cu toată certitudinea : aici bătălia a fost pierdută nu atît din 
pricina inferiorităţii numerice, cit din pricina conducerii ruşi
nos de proaste. Niciodată unul dintre corpuri nu l-a sprijinit 
la timp pe celălalt ; rezervele se aflau pretutindeni, în afară de 
locul unde erau necesare. Aşa au căzut unul după altul Sol
ferino, San Cassiano şi Cavriano, în timp ce toate trei la n 
loc, apărate cu îndirjire şi iscusinţă, reprezentau o poziţie 
inexpugnabilă. In felul acesta însă Solferino, punctul-cheie, a 
fost pierdut încă la ora 2, şi o dată cu el şi bătălia. Solferino 
a căzut în urma unui atac concentric, care putea fi zădărnicit 
numai prin contraatacuri, dar tocmai acestea au lipsit. După 
Solferino au căzut celelalte localităţi tot în urma unor atacuri 
concentrice, cărora li s-a răspuns printr-o apărare pasivă insu
ficientă. Şi totuşi austriecii mai dispuneau de forţe proaspete, 
deoarece listele cu cei căzuţi dovedesc că, din 25 de regimente 
da linie angajate în bătălie, 8 (Rossbach, Arhiducele Joseph, 
Hartmann, Mecklenburg, Hess, Griber, Wernhardt, Wimpf
fen) , deci o treime, au pierdut mai puţin de 200 de oameni de 
regiment ; de unde reiese că doar o parte neînsemnată dintre 
ele a fost angajată în luptă I 3 din aceste 8 regimente, ca şi 
regimentul de grăniceri din Gradisca, n-au pierdut mai mult 
de 100 de oameni de regiment, iar dintre vînători majoritatea 
batalioanelor (5) au pierdut sub 70 de oameni de batalion. 
Cum, dată fiind superioritatea numerică a inamicului, flancul 
drept (Benedek, corpul 8) a trebuit să-şi angajeze serios în 
luptă toate trupele, regimentele şi batalioanele de care am vor
bit, angajate doar parţial în bătălie, au atacat centrul şi flancul 
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stîng, iar o bună parte dintre ele trebuie să se fi aflat în cen
tru. Aceasta dovedeşte cit de deplorabilă a fost aici condu
cerea. Lucrurile au, de altfel, o explicaţie foarte simplă : aici 
se afla Franţ Iosif în persoană împreună cu camarila sa, prin 
urmare aici totul trebuia să se desfăşoare fără nici un plan. 
Cele 13 baterii ale artileriei de rezervă n-au tras nici o lovi
tură I Se pare că şi flancul stîng a fost lipsit de orice condu
cere. Aici, în special cavaleria a fost aceea care, sub condu
cerea unor muieri bătrîne, n-a luat parte la luptă. Unde se 
arăta un regiment de cavalerie austriac, cavaleria franceză 
făcea cale întoarsă, dar din 8 regimente la atac au participat 
n singur regiment de husari şi parţial două regimente de 
dragoni şi unul de ulani. Husarii prusieni au pierdut 1 10 oa
meni, cele două regimente de dragoni au pierdut împreună 
96 de oameni ; pierderile suferite de ulanii sicilieni nu sînt 
cunoscute, celelalte 4 regimente au pierdut împreună numai 
23 de oameni I Artileria a pierdut în total nwnai 180 de oa
meni. 

Aceste cifre dovedesc mai mult ca orice nesiguranţa şi ne
hotărîrea cu care comandanţii austrieci, de la împărat pînă 
la  comandantul de corp de armată, au condus trupele împo
triva inamicului. Dacă mai ţinem seama şi de superioritatea 
numerică, precum şi de avîntul moral pe care francezii îl 
datorau succeselor lor anterioare, atunci înţelegem de ce aus
triecii n-au putut învinge. Singurul comandant de corp de 
armată care nu s-a lăsat intimidat a fost Benedek. El a coman
dat complet independent aripa dreaptă şi Franţ Iosif n-a avut 
timp să se amestece. Rezultatul a fost că el i-a bătut zdravăn 
pe piemontezi, deşi aceştia dispuneau de un efectiv de două 
ori mai mare. 

Napoleon „cel sublimu nu era tot atît de novice în ducerea 
războiului ca Franţ Iosif. El arătase ce poate încă de la Ma
genta şi ştia din experienţă cum trebuie să se comporte pe 
cîmpul de bătălie. El l-a lăsat pe bătrînul Vaillant să calcu
leze lungimea frontului care trebuia ocupat, după care repar
tizarea diferitelor corpuri s-a făcut de la sine ; apoi a lăsat 
totul pe seama comandanţilor de corpuri de armată, deoarece 
ei îşi cunoşteau meseria şi în privinţa aceasta putea să nu-şi 
facă prea multe griji. El însuşi a pornit-o spre acele poziţii 
de pe care ar fi arătat cel mai bine în pozele din numărul de 
sîmbătă al revistei pariziene „Illustration u 259 ; de aici tri
mitea ordine mărunte grozav de melodramatice, dar cu totul 
neînsemnate. 

32* 
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Cu mulţi ani în urmă se afla la Academia din Disseldorf 
un pictor rus care mai tîrziu a fost trimis în Siberia din pricina 
leneviei şi a lipsei lui de talent. Bietul om îl iubea la nebunie 
pe Nicolaie, împăratul său, şi avea obiceiul să spună, plin de 
încîntare : „Impărat om foarte mare I Impărat poate tot I Im
părat ştie să şi picteze, dar nu au timp să picteze ; împărat 
cumpără peisaje şi după aia pictează în ele soldaţi. Impărat 
e om foarte mare I Dumnezeu e mare, dar împărat e încă 
tînăr ! "  * 

Napoleon „cel sublim" ,  ca şi Nicolaie, e de părere că pei
sajele există numai pentru ca să pictezi pe ele soldaţi. Dar 
fiindcă nu are timp nici măcar să picteze soldaţi pe peisajele 
gata făcute, se mulţumeşte să pozeze pentru portrete. 11 
pose **. Magenta, Solferino şi întreaga !talie nu sînt pentru e1 
decît fondul, decît un pretext pentru a-şi expune din nou în 
„lllustration" şi în  „lllustrated London News" 260, într-o poză 
melodramatică, interesanta sa figură. Şi deoarece pentru treaba 
asta nu-i trebuiau decît niscaiva parale, a reuşit să se descurce 
de minune. El le-a spus milanezilor : 

„Chiar dacă există omeni care nu-şi inţeleg secolul • (secolul recla
mei şi l blufului) , „eu unul lU fac parte dintre aceştia• .  

Bătrînul Napoleon a fost mare, iar „desăvîrşitul " Napoleon 
nu mai e tînăr I 

Şi tocmai pentru că şi-a dat seama că nu mai e tînăr s-a 
gîndit că a venit, poate, timpul să încheie pace. Tot ce se 
putea obţine exclusiv prin succes d'estime * ** , el obţinse. 
„In 4 lupte şi două bătălii " ,  în care a pierdut peste 50 OOO de 
oameni numai pe cîmpul de luptă, fără a mai pune la soco
teală bolnavii, el nu a cucerit decît teritoriul din faţa cetăţilor 
austriece, adică o regiune în privinţa ăreia chiar Austria, 
construind cetăţile de la Mincio, dăduse de înţeles lumii în
tregi că nu are de gînd s-o apere în mod serios în caz că 
inamicul este superior numericeşte, şi care, de data asta, a 
fost totuşi apărată numai pentru a-i face în necaz mareşalului 
Hess. Via sacra 261 pe care Napoleon „cel sublim" şi-a condus 
pînă acum armata cu o indolenţă atît de clasică şi cu succese 
atît de îndoielnice s-a dovedit deodată că e barată. De partea 

* In textul original, germana vorbită de pictorul rus lasă mult de 
dorit. - Nota trad. 

** - EI pozează. - Nota trad. 
*** - succesul datorat reputaţiei. - Nota trad. 
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cealaltă se afla pămîntul făgăduinţei, pe care mei actualei 
„armate din Italia" ,  şi poate, nici chiar nepoţilor ei nu le va fi 
dat să-l vadă. Rivoli şi Areole nu figurau în program. Verona 
şi Mantua se pregăteau să-şi spună cuvîntul, şi singura cetate 
în care Napoleon „cel sublim" a reuşit pînă acum să intre u 
suită militară este castelul Ham - şi a fost cit se poate de 
bucuros cind a putut să-l părăsească fără nici un fel de onoruri 
militare 262• El n-a prea avut parte de succese răsunătoare ; ce-i 
drept, a purtat grandes batailles * , dar că a avut grandes 
victoires * *, asta n-au crezut-o nici firele de telegraf. Un 
război pentru tabere întărite, un război împotriva bătrînului 
Hess, un război cu sorţi schimbători şi cu şanse din ce în ce 
mai reduse, un război care cerea eforturi serioase, un război 
adevărat - aşa ceva nu era pentru Napoleon, pentru acest 
erou de la Porte Saint Martin 263 şi de la Amfiteatrul Astley. 
La aceasta se mai adaugă faptul că încă un pas din partea lui 
ar fi provocat un război şi pe Rin, şi atunci s-ar fi ivit com
plicaţii care ar fi pus imediat capăt grimaselor eroice şi melo
dramaticelor poses plastiques ***. Napoleon „cel sublim" nu 
este însă amator de asemenea lucruri, aşa că a încheiat pace 
şi şi-a înghiţit programul. 

Cînd a început războiul, „sublimul" nostru Napoleon s-a 
apucat îndată să evoce campaniile din Italia ale lui Napoleon 
cel obişnuit, via sacra Montenotte, Dego, Millesimo, Monte
bello, Marengo, Lodi, Castiglione, Rivoli şi Areole. Să com
parăm deci copia cu originalul. 

Napoleon cel obişnuit a luat comanda a 30 OOO de soldaţi 
pe jumătate flămînzi, desculţi şi zdrenţăroşi, într-un moment 
cind Franta, cu finanţele dezechilibrate şi în imposibilitate de 
a căpăta un împrumut, trebuia să întreţină nu numai două 
armate în Alpi, ci şi alte două în Germania. Sardinia şi cele
lalte state italiene nu erau alături de el, ci împotriva lui. 
Armata pe care trebuia s-o înfrunte era superioară armatei 
sale atît din punct de vedere numeric, cit şi organizatoric. 
Şi, cu toate acestea, el a atacat, a dat austriecilor şi piemon
tezilor 6 lovituri, care s-au succedat repede, reuşind de fiecare 
d ată să-şi asigure superioritatea numerică, a silit Piemontul 
să încheie pace, a trecut Padul, a forţat rîul Adda la Lodi şi 
a asediat Mantua. Prima armată austriacă venită în ajutorul 

* - bătălii mari. - Nota trad. 
** - victorii mari. - Nota trad. 

*** - poze teatrale. - Nota trad. 
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asediaţilor a fost zdrobită de el la Lonato şi Castiglione, iar 
atunci cind aceasta a pornit a doua oară la ofensivă a silit-o, 
printr-o manevră îndrăzneaţă, să se închidă în interiorul ce
tăţii. A doua armată venită în ajutorul asediaţilor de la Man
tua a fost oprită de el la Areole şi ţinută timp de două luni în 
şah, pînă cind, întărită, a reluat înaintarea, pentru ca să se 
lase bătută la Rivoli. După aceea a silit Mantua să capituleze, 
iar pe cirmuitorii din sudul Italiei să ceară pace şi a pătruns, 
prin Alpii Iuliei, pînă la poalele Semmeringului, unde a impus 
pacea. 

Aşa a procedat Napoleon cel obişnuit. Dar cum procedează 
Napoleon „cel sublim" ? El găseşte cea mai bună şi mai puter
nică armată pe care a avut-o vreodată Franţa şi o situaţie 
financiară care, în orice caz, îi permite să acopere cu uşu
rinţă, cu ajutorul împrumuturilor, cheltuielile de război. El are 
la dispoziţie 6 luni de zile pentru a se pregăti, în condiţii de 
pace deplină, în vederea campaniei sale. Are de partea lui Sar
dinia cu fortăreţele ei puternice şi cu o armată numeroasă şi 
excelentă. Roma este în mîinile lui. Italia centrală nu aşteaptă 
decit semnalul lui pentru a intra în luptă şi a i se alătura. 
Baza lui de operaţii nu se află lingă Alpii Maritimi, ci pe 
cursul mijlociu al Fadului, la Alessandria şi Casale. Acolo 
unde predecesorul său a avut poteci de munte, el are căi fe
rate . Şi ce face el ? Aruncă în Italia S corpuri de armată 
puternice, cu efective atît de mari, incit, împreună cu sarzii, 
armata lui depăşeşte tot timpul considerabil, din punct de 
vedere numeric, pe austrieci, îi depăşeşte atît de mult, incit 
mai poate ceda un al şaselea corp pentru armata de turişti 
a vărului său în vederea unei plimbări militare. Cu toate că 
dispune de căi ferate, îi trebuie o lună întreagă pentru a-şi 
concentra trupele. In sfîrşit începe să înainteze. Incapacitatea 
lui Gyulay îi face un dar prin bătălia de la Magenta, încheiată 
nedecis, care se transformă într-o victorie a lui, în virtutea 
condiţiilor strategice accidentale în care s-au pomenit cele 
două armate după bătălie, condiţii pentru care Napoleon „cel 
sublim" nu are absolut nici o vină şi de care este răspunzător 
exclusiv Gyulay. Drept mulţumire, în loc să-i urmărească pe 
austrieci, Napoleon îi lasă s-o tulească. La Solferino, Franţ 
Iosif aproape că-l sileşte să învingă şi, cu toate acestea, rezul
tatul obţinut abia dacă a fost ceva mai bun decit cel de la 
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Magenta. Tocmai acum se creează o situaţie în care Napoleon 
cel obişnuit şi-ar fi arătat toate aptitudinile. Războiul se des
făşoară într-un ţinut unde se poate face ceva apreciabil şi 
capătă o amploare în care o mare ambiţie poate găsi satis
facţie. Ajuns în punctul unde abia începe via sacra a lui Na
poleon cel obişnuit, unde abia se deschide o perspectivă gran
dioasă, Napoleon „cel sublim" cere pace I 
Scris de F. Engels la 20, 28 iulie 
şi aproximativ 3 august 1 859 

Publicat în „Das Volk" nr. 12, 13, 
.şi 14 din 23, 30 iunie şi 6 august 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Un adevăr confirmat 

Undeva în cartea sa despre campania italiană din 1796 ş.. 
1797, Clausewitz observă că, în ultimă instanţă, războiul nu 
este un spectacol atît de dramatic cum e înclinată lumea să 
şi-l închipuie, şi că, privite prin prisma ştiinţei, victoriile şi 
înfrîngerile reprezintă cu totul alt tablou decît cel imaginat 
de cei ce flecăresc despre politică 264• Cunoaşterea acestui ade
văr ne-a dat putinţa să suportăm cu o oarecare indiferenţă. 
furia zgomotoasă pe care aprecierea noastră asupra evenimen
telor militare din ultimul război a provocat-o din cînd în cînd 
în rîndul diverselor ziare bonapartiste din ţara noastră, ze
loase, deşi nu prea inteligente, indiferent dacă apăreau în 
limba franceză sau în cea engleză. In prezent am aflat u 
satisfacţie că părerea noastră despre aceste evenimente a fost 
confirmată mult mai curînd decît ne-am fi putut aştepta, şi 
încă chiar de principalii beligeranţi - Franţ Iosif şi Ludovic
Napoleon. 

Lăsînd la o parte amănuntele, în ce a constat esenţa apre
cierilor noastre critice ? Pe de o parte, noi nu m atribuit în
frîngerile suferite de austrieci nici vreunei genialităţi de care 
ar fi dat dovadă aliaţii, nici acţiunii miraculoase a tunurilor 
cu ţeavă ghintuită, nici necredinţei imaginare a regimentelor 
maghiare şi nici vitejiei mult lăudate a soldaţilor francezi, ci 
pur şi simplu greşelilor strategice comise de generalii aus
trieci, pe care Franţ Iosif şi consilierii săi personali i-au pus 
în locul unor oameni ca generalul Hess. Şi această strategie 
defectuoasă nu numai că a reuşit să opună inamicului în fie
care punct forţe mai slabe numericeşte, dar chiar şi pe cîmpul 
de bătălie a fost în stare să dispună forţele existente în modul 
cel mai absurd cu putinţă. Pe de altă parte, rezistenţa îndîr
jită opusă de armata austriacă chiar şi în aceste împrejurări, 
bătăliile soldate cu succese aproape egale de ambele părţi, 
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în pofida inegalităţii de forţe, greşelile strategice grosolane 
comise de francezi şi pasivitatea lor de neiertat, care a dimi
nuat victoria şi aproape că i-a lipsit de roadele ei datorită 
faptului că s-a neglijat posibilitatea urmăririi inamicului -
toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că, dacă comanda 
supremă a armatei austriece ar fi fost trecută din mîinile unor 
oameni incompetenţi în mîinile unor oameni capabili, fără 
doar şi poate că situaţia părţilor beligerante ar fi fost inver
sată. Al doilea moment, şi cel mai important, asupra căruia 
am insistat încă înainte de izbucnirea războiului a fost urmă
torul : din clipa în care austriecii vor trece de la ofensivă 
la apărare, războiul se va împărţi în două - unul melodra
matic, care va fi purtat în Lombardia, şi unul serios, care va 
începe dincolo de linia Mincio, în reţeaua îngrozitoare a celor 
patru fortăreţe. Am spus că toate victoriile francezilor nu 
aveau nici o importanţă în comparaţie cu încercările prin care 
mai trebuiau să treacă în poziţia a cărei cucerire i-a cerut 
nouă luni chiar şi adevăratului Napoleon, deşi pe vremea lui 
Verona, Legnago şi Peschiera erau ca şi inexistente din punct 
de vedere militar, şi singură Mantua trebuia să ţină piept în
tregii ofensive. După cum aflăm acum din ziarele vieneze, 
generalul Hess, care, fireşte, cunoştea mai bine decît noi statu
quo-ul conducerii militare austriece, a propus încă de la în
ceputul războiului să nu se pătrundă în Piemont, ci mai de
grabă să fie evacuată Lombardia şi bătălia să se dea numai 
dincolo de Mincio. Să vedem acum în ce fel se scuză Franţ 
Iosif şi Ludovic Bonaparte - unul, pentru că a părăsit o parte 
dintr-un teritoriu, iar celălalt, pentru că a schimbat planul de 
acţiune pe care l-a întocmit la începutul războiului. 

Franţ Iosif, vorbind despre război, menţionează două fapte 
împotriva cărora „Moniteuru nu obiectează. In apelul său către 
armată 265 el spune că trupelor austriece li s-au opus întot
deauna forţe superioare numericeşte. „Moniteuru nu îndrăz
neşte să contrazică această afirmaţie care, la drept vorbind, 
aruncă cea mai mare vină chiar pe umerii împăratului aus
triac. Oricum ar fi, putem socoti drept meritul nostru că am 
desprins din informaţiile cele mai contradictorii ale „propriilor 
corespondenţi " ,  din minciunile francezilor şi din exagerările 
austriecilor, ceea ce caracteriza adevărata stare a lucrurilor, 
şi că, dispunînd de un material sărac şi nu prea sigur, am sta
bilit în analizele noastre asupra fiecărei bătălii în parte, înce
pînd cu Montebello şi sfîrşind cu Solferino, forţele relative 
ale părţilor beligerante. Franţ Iosif pune un mare accent pe 
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un alt moment, care trebuie să sune destul de ciudat unei 
anumite categorii de ziarişti. Reproducem propriile lui cuvinte : 

„Un fapt asupra căruia, de asemenea, nu încape nici o îndoială este 
acela că inamicul nostru, cu toate eforturile lui maxime şi îri pofida folo
sirii depline a tuturor resurselor lui extrem de însemnate, pregătite vreme 
îndelungată în vederea luptei pe care intenţiona să o dea, nu a fost în 
stare, nici chiar cu preţul unor sacrificii uriaşe, să repurteze o victorie 
decisivă. Tot ceea ce a reuşit să obţină în luptă au fost succese de ordin 
secundar. ln acelaşi timp, armata austriacă, cu o forţă şi o bărbăţie de 
nezdruncinat, şi-a păstrat o poziţie care ii oferă şanse de succes în toate 
încercările ei viitoare de a-şi recîştiga teritoriul pierdut" . 

Ceea ce Franţ Iosif nu îndrăzneşte să spună în manifestele 
sale, şi anume că el şi camarila sa au ratat tot războiul, dind 
conducerea lui pe mina favoriţilor lor, impunîndu-şi capriciile 
şi punînd piedici absurde în calea generalilor competenţi, deşi 
plebei, chiar şi acest păcat este acum recunoscut deschis, dacă 
nu în vorbe, cel puţin în fapt. Generalul Hess, ale cărui sfa
turi n-au fost luate în seamă în tot cursul campaniei şi care 
a fost privat de o situaţie ce i s-ar fi cuvenit în virtutea tre
cutului său, a vîrstei sale şi chiar a locului pe care îl deţinea 
în ierarhia austriacă, a fost numit acum feldmareşal, i s-a în
credinţat comanda supremă a forţelor din Italia, şi priml lu
cru pe care l-a făcut Franţ Iosif cînd a sosit la Viena a fost o 
vizită ostentativă la soţia bătrînului general. Intr-un cuvînt, 
întreaga atitudine adoptată acum de autocratul habsburgic faţă 
de omul a cărui origine plebeie, ale cărui simpatii liberale, 
sinceritate brutală şi geniu militar au jignit pretenţiile cercu
rilor aristocratice de la Schonbrunn 266 nu înseamnă altceva 
decît o mărturisire umilitoare pentru oamenii din toate stra
turile sociale şi cu atît mai mult pentru stăpînitorii ereditari 
ai omenirii. 

Să examinăm acum varianta franceză a manifestului aus
triac, şi anume scuzele lui Bonaparte 267• Impărtăşeşte el oare 
iluzia prostească a admiratorilor săi că a cîştigat o serie de 
bătălii decisive ? Işi închipuie el oare că pe viitor nu poate 
fi vorba de o schimbare radicală a situaţiei ? Lasă el măcar 
să se înţeleagă că evenimentele au ajuns la un moment hotă
rîtor şi că pentru obţinerea unei victorii depline era nevoie 
doar de perseverenţă ? Dimpotrivă I El recunoaşte că partea 
melodramatică a luptei a luat sfîrşit, că aspectul războiului 
urma să se schimbe în mod inevitabil, că pe viitor îl aşteaptă 
insuccese, că era înspăimîntat nu numai de primejdia revolu
Uei, ci şi de forţa „inamicului care-i stătea în faţă, întărit în 
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tranşeele din spatele unor mari fortăreţeu .  El vedea în faţa sa 
doar un „război îndelungat şi steril u .  Iată textual cuvintele 
sale : 

„Cînd războiul a ajuns să se desfăşoare sub zidurile Veronei, lupta 
trebuia să-şi schimbe în mod inevitabil caracterul atît din punct de vedere 
militar, cit şi politic. Silit să atace frontal un inamic întărit în spatele 
nor mari fortăreţe şi care avea lancurile acoperite datorită inaccesibili
tăţii teritoriului înconjurător, fiind pe punctul de a începe un război înde
lungat şi steril, m-am pomenit faţă în faţă cu o Europă înarmată, gata 
fie să ne dispute succesele, fie să agraveze înfrîngerile care ne aşteptau• .  

Cu alte cuvinte, Ludovic-Napoleon a încheiat pacea nu nu
mai pentru că se temea de Prusia, de Germania şi de revoluţie, 
dar şi pentru că se temea de cele 4 mari fortăreţe. Potrivit 
unui articol semioficial din „Independance belge " ,  asediul Ve
rnnei necesita întăriri de 60 OOO de oameni ; un asemenea 
efectiv el nu-l putea aduce din Franţa, lăsînd în acelaşi timp 
acolo forţele necesare armatei din nord de sub comanda lui 
Pelissier ; şi după ce ar fi terminat cu Verona, ar mai fi tre
buit să lupte pentru Legnago şi Mantua. Pe scurt, Napoleon 
al III-lea şi Franţ Iosif confirmă întru totul după război ceea 
ce noi am spus înainte de începerea lui şi în timpul desfăşu
rării lui atît despre resursele militare ale celor două ţări, cit 
şi despre caracteristicile campaniei. Cităm ambele aceste măr
turii, deoarece ele pledează în mod involuntar în favoarea 
ju�ecăţii sănătoase şi a adevărului istoric, împotriva toren
tului de exagerări stupide şi de iluzii prosteşti care în ulti
mele două luni au luat o asemenea amploare cum, probabil, 
nu se va mai întîmpla atît de curînd. 

Scris de K. Marx la 2 iulie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 704 din 4 august 1859 

Se tioăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Invazie ! 

Dintre toate dogmele politicii bigote a zilelor noastre, nici 
una n-a adus mai multe nenorociri ca dogma potrivit căreia 
„dacă vrei pace, pregăteşte-te de războiu . Acest mare adevăr, 
care se distinge în special prin faptul că în el este cuprinsă 
o mare minciună, reprezintă strigătul de luptă care a chemat 
la arme întreaga Europă şi a dat naştere unui asemenea fana
tism de mercenari, incit fiecare nou tratat de pace este con
siderat o nouă declaraţie de război şi devine obiectul unor 
speculaţii corespunzătoare. In timp ce statele europene s-au 
transformat în tot atîtea tabere militare, ai căror mercenari 
ard de dorinţa de a se arunca unul asupra celuilalt pentru a-şi 
tăia reciproc beregata în cinstea păcii, de fiecare dată cînd 
izbucneşte un nou război, nu e nevo' e să se elucideze decît 
o singură problemă extrem de neîr semnată : de partea cui 
să fii. De îndată ce parlamentarii diplomatici rezolvă, cu aju
torul verificatului dicton 11si vis pacem, para bellum" ' această 
problemă secundară, începe unul din acele războaie în numele 
civilizaţiei care, prin dezlănţuirea lor de barbarie, aparţin 
epocii de înflorire a tagmei cavalerilor jefuitori, iar prin per
fidia lor rafinată ţin exclusiv de perioada cea mai modernă 
a burgheziei imperialiste. 

In asemenea condiţii nu e de mirare dacă tendinţa gene
rală spre barbarie devine metodă, imoralitatea - sistem, anar
hia îşi găseşte legiuitori, iar dreptul pumnului e justificat de 
coduri de legi. De aceea, dacă acum se revine atît de des la 
1 1idees napoleoniennes" ,  motivul este că aceste fantezii ab
surde ale fostului deţinut de la Ham au devenit pentateucul 
religiei moderne a şarlatanilor şi revelaţia politicii imperiale 
de speculaţii militare şi de bursă. 

* „Dacă vrei pace, pregăteşte-te de război". - Nota trad. 
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Pe vremea cînd se afla la Ham, Ludovic-Napoleon a de
clarat : 

„Rareori o acţiune mare reuşeşte din prima lovitură• 268• 

Convins de acest adevăr, el cunoaşte arta de a se retrage 
la momentul potrivit, pentru ca la scurtă vreme după aceea 
să se pregătească de un nou salt, şi să repete această manevră 
pînă cînd vigilenţa adversarului scade, iar mots d'ordre * lan
sate de el însuşi devin banale şi ridicole, dar tocmai de aceea 
periculoase. Această artă de a sta în expectativă pentru a 
înşela opinia publică, de a se retrage pentru a înainta apoi 
cu atît mai nestînjenit, într-un cuvînt secretul lozincii : ordre, 
contre-ordre, desordre ** a fost cel mai puternic aliat al său 
în lovitura de stat. 

In ce priveşte ideea napoleoniană a unei invazii în Anglia 
se p are că el intenţionează să urmeze aceeaşi tactică. Această 
idee, de atîtea ori dezaprobată, de atîtea ori ridiculizată, de 
atîtea ori înecată în valuri de şampanie de Compiegne revine 
iară şi iarăşi, în ciuda tuturor înfrîngerilor suferite în aparenţă, 
pe ordinea de zi a trăncănelii politice europene. Nimeni nu 
ştie din ce sursă a provenit pe neaşteptate, dar fiecare simte 
că simpla ei existenţă reprezintă o putere încă de neînfrînt. 
Oameni serioşi ca lordul Lyndhurst, în vîrstă de 84 de ani, 
sau Ellenborough, căruia categoric că nu-i lipseşte curajul, se 
dau înapoi de teamă în faţa puterii tainice a acestei idei. 
Dacă o simplă frază poate produce o impresie atît de puter
nică asupra guvernului, parlamentului şi poporului, aceasta nu 
dovedeşte decît că istinctiv se simte şi se ştie că în spatele 
acestei fraze se află o armată de 400 OOO de oameni împotriva 
căreia trebuie să lupţi pe viaţă şi pe moarte, altminteri nu 
poţi scăpa de această idee sinistră. 

Articolul din „Moniteur" care, comparînd bugetul flotei 
engleze cu cel al flotei franceze, prezintă Anglia drept cea 
care a iniţiat şi, deci, poartă răspunderea înarmărilor costisi
toare, tonul iritat al introducerii şi încheierii acestui docu
ment, scris de o mină augustă 269, comentarul oficios din 
„Patrie " ,  care conţine de-a dreptul o ameninţare plină de ne
răbdare, ordinul de demobilizare a forţelor armate franceze 
dat imediat după aceea, toate acestea reprezintă momente atît 
de caracteristice ale tacticii bonapartiste, incit este lesne de 

* - lozincile. - Nota trad. 
* * - ordin, contraordin, dezordine. - Nota trad. 
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înţeles de ce presa engleză şi opinia publică acordă o atenţie 
deosebită problemei invaziei. Dacă Franţa „nu se înarmează", 
cum ne-a declarat cu emfază înainte de izbucnirea războiului 
din Italia d-l Walewski, cu conştiinţa nevinovăţiei sale nere
cunoscute, urmează un război de eliberare de 3 luni ; dar, dacă 
Franţa îşi dezarmează armata încă neînarmată, ne putem 
aştepta la un coup * cu totul neaşteptat. 

Nu încape îndoială că d-l Bonaparte nu şi-ar fi putut îm
pinge hoardele sale de pretorieni 270 la o acţiune mai populară 
atît în Franţa cit şi pe o mare parte a continentului european 
decît o invazie în Anglia. Cînd, în timpul vizitei sale în An
glia, Blicher străbătea călare străzile Londrei, într-un moment 
de încîntare involuntară, proprie naturii sale de soldat, a 
exclamat : „Doamne, ce oraş bun de jefuit I "  Pretorienii împă
ratului ştiu să preţuiască puterea de seducţie a acestei excla
maţii. Dar ideea invaziei s-ar bucura de popularitate şi în 
rîndurile burgheziei dominante, şi anume tocmai din motivele 
pe care „Times" le aduce în favoarea menţinerii lui „entente 
cordiale" 271, spunînd : 

„Ne bucură să vedem că Franţa e putenică. Atîta timp cît acţionăm 
mină în mină ca apărători ai ordinii şi prieteni ai civilizaţiei, forţa ei 
este forţa noastră şi prosperitatea el este tăria noastră". 

Cu o flotă de 449 de vase, dintre care 265 sînt vase de 
război cu aburi, cu o armată de 400 OOO de oameni, care a 
simţit în Italia gustul sîngelui şi al gloriei, cu testamentul 
de pe Sf. Elena în buzunar şi avînd în faţa ochilor o cata
strofă iminentă, d-l Bonaparte este tocmai omul în stare să 
mizeze totul pe o invazie în Anglia. El trebuie să joace va 
banque I ** Mai1 devreme sau mai tîrziu, dar trebuie să joace. 

Scris de K. Marx la 28 iulie 1859 

Publicat în „Das Vlk" nr. 13 
din 30 iulie 1859 

* - lovitură. - Nota trad. 
** - riscind totul. - Nota trad. 
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Karl Marx 

Franţa dezariează 

Declaraţia făcută de Napoleon al III-lea în ziarul său „Mo
niteur" că intenţionează să demobilizeze armata şi marina nu 
pare prea convingătoare dacă ne gîndim la faptul că, chiar 
înainte de izbucnirea războiului, acelaşi potentat a declarat 
solemn în acelaşi „Moniteur" că din 1856 armata şi marina sa 
nu au fost niciodată mobilizate 272• Intenţia sa de a opri pentru 
moment înarmarea marinei şi armatei engleze printr-un articol 
iscusit, publicat în organul său oficial, este prea străvezie pen
tru a mai fi discutată. Ar fi totuşi o mare greşeală să consi
derăm înştiinţarea din „Moniteur" drept un simplu truc. Napo
leon al III-iea este nevoit să fie sincer ; el pur şi simplu face 
doar ceea ce nu poate evita. 

După încheierea tratatului de la Villafranca, Ludovic-Na
poleon s-a văzut silit să-şi reducă armata şi marina la un 
efectiv corespunzător unui buget din timp de pace. Aventura 
din Italia a costat Franţa aproximativ 200 OOO OOO de dolari şi 
60 OOO de soldaţi de elită, fără a-i aduce altceva în schimb 
decît o oarecare glorie militară de o natură foarte îndoiel
nică. Să sporească dezamăgirea provocată de o pace nepopu
lară printr-o nouă ridicare a impozitelor de război ar fi o expe
rienţă foarte periculoasă. Să săvîrşească periodic incursiuni 
dincolo de graniţele Franţei şi să caute să înlăture ostilitatea 
populaţiei, îmbătînd-o cu succese militare, reprezintă o con
diţie vitală a imperiului restaurat. Să pozeze în salvator al 
Franţei de la un război european general, după ce a împins-o 
pînă în pragul unui asemenea război, reprezintă o a doua con
diţie vitală a eroului loviturii din decembrie. După întrerupe
rea silită a activităţii industriale şi comerciale provocată de 
război, pacea, în orice condiţii, nu numai că apare ca o bine
facere, dar are şi farmecul noutăţii. Plictiseala, care sub dom
nia monotonă a zuavului şi a spionului face din pace o povară, 
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se transformă, după schimbarea de decor provocată de război, 
într-o plăcută bucurie. Puternicul sentiment de umilire care 
de bună seamă că apasă sufletul poporului francez cînd îşi 
aminteşte că a fost supus de un aventurier lipsit de caracter, 
deşi abil, se atenuează pe măsură ce vede că naţiuni străine 
şi potentaţi străini se supun aceleiaşi forţe supreme, dacă nu 
în fapt, cel puţin în aparenţă. Producţia, serios redusă, capătă 
acum, datorită legii elasticităţii, un nou impuls ; toate tran
zacţiile, brusc întrerupte, sînt reluate cu un zel îndoit ; spe
culaţiile, paralizate pe neaşteptate, ating proporţii nemaicu
noscute pînă acum. Astfel, pacea care urmează după un război 
napoleonian asigură din nou dinastiei acel răgaz vital necesar 
care, cu puţin timp înainte, părea că nu poate fi obţinut decît 
declarînd război. După un anumit timp, vechile elemente de 
descompunere vor duce, fireşte, din nou la declanşarea unui 
război. Antagonismul fundamental dintre societatea civilă şi 
coup d'etat * va apărea din nou, şi, de îndată ce luptele intes
tine vor atinge un anumit grad de intensitate, se va recurge 
la un nou intermezzo războinic ca unica supapă de siguranţă 
folosibilă. Este evident că condiţiile în care „salvatorul socie
tăţii" trebuie să se salveze pe sine însuşi devin din ce în ce 
mai periculoase. Aventura din Italia a fost cu mult mai peri
culoasă decît cea din Crimeea. In comparaţie cu aventura de 
pe Rin sau cu o aventură şi mai îndepărtată - invadarea An
gliei -, ambele, fără îndoială, mereu prezente în mintea lui 
Napoleon al III-lea şi aşteptate cu ardoare de cei mai nesă
buiţi dintre supuşii săi, acest război din Italia nu apare decît 
ca un simplu joc de copii. 

Va mai trece totuşi un anumit timp pînă cînd aceste noi 
acţiuni vor fi întreprinse. Intre războiul Crimeii şi războiul 
din Italia a fost un interval de timp de 4 ani, dar este foarte 
puţin probabil că un răgaz atît de lung poate interveni acum, 
cit tră"ieşte şi cîrmuieşte Ludovic-Napoleon. Necesitatea fatală 
datorită căreia se menţine la putere se va întoarce la inter
vale tot mai scurte împotriva lui. Dorinţele nesăţioase ale 
armatei şi în special degradarea la care supune poporul îl vor 
sili să facă pasul următor mai curînd decît ultima oară. Răz
boiul reprezintă condiţia în virtutea căreia se menţine la tron, 
dar cum, în ultimă instanţă, el nu este decît un fals Bona
parte, - întotdeauna va fi, de bună seamă, vorba de un război 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 
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steril, pornit sub pretexte false, care va costa sînge şi bani, 
fără a aduce vreun folos supuşilor săi. Aşa a fost războiul 
Crimeii, aşa a fost şi războiul sfîrşit de curînd. Numai în 
asemenea condiţii Franţa se poate bucura de avantajul de a fi 
cîrmuită de acest om. Ea trebuie să recurgă mereu, ca să 
zicem aşa, la reeditarea zilelor din decembrie, numai că baia 
de sînge se mută de pe bulevardele Parisului în cîmpiile Lom
bardiei sau la Herson, în Crimeea, iar jalnicii urmaşi ai marii 
revoluţii nu trebuie să-şi ucidă compatrioţii, ci popoare care 
vorbesc alte limbi. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 30 iulie 1 859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 7 1 1  din 12  august 1 859 

33 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 
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Quid pro Quo 273 

I 

Intr-o lucrare a sa cu privire la campania austro-franceză 
din 1796, generalul Clausewitz arată că înfrîngerile suferite 
de Austria au fost atît de frecvente, deoarece, atît din punct 
de vedere strategic, cît şi din punct de vedere tactic, planurile 
ei de luptă nu urmăreau repurtarea reală a victoriei, ci mai 
degrabă exploatarea victoriei, pe care o anticipau 274• Invă
luirea inamicului din ambele flancuri, încercuirea acestuia, 
dispersarea propriilor forţe în punctele cele mai îndepărtate, 
pentru a bara inamicului - zdrobit în închipuire - orice 
ieşire, asemenea măsuri şi altele la fel, luate în scopul exploa
tării unei victorii imaginare, au fost de fiecare dată mijlocul 
cel mai practic pentru asigurarea înfrîngerii. Această cara
teristică a modului austriac de a duce războiul este întru totul 
valdbilă şi pentru diplomaţia prusiană. 

Prusia a urmărit în mod incontestabil să joace un rol mare 
cu cheltuieli de producţie mici. Un anumit instinct îi şoptea 
că momentul era favorabil ascensiunii mediocrităţilor. Prin
tr-un simplu decret, Franţa tratatelor de la Viena, Franţa lui 
Ludovic-Filip a fost botezată, din regat, imperiu 275, fără să fi 
fost mutată o singură piatră de hotar din Europa. In locul 
campaniei din 1796 din Italia şi al expediţiei din Egipt, au fost 
suficiente înfiinţarea societăţii de escroci 10 decembrie şi pa
rada militară cu cîmaţi de la Satory, pentru a face din 2 decem
brie o parodie a lui 1 8  brumar 2i6• Prusia ştia că iluziile ţăra
nilor francezi în ceea ce priveşte reînvierea adevăratu!ui 
Napoleon nu erau întru totul împărtăşite de marile puteri. Ele 
căzuseră în mod tacit de acord asupra faptului că aventurierul, 
care trebuia să-l joace în Franţa pe Napoleon, îşi asumase un 
rol periculos şi, prin urmare, putea deveni în orice moment 
periculos pentru Europa oficială. Franţa putea suporta impe
riul contrafăcut numai atîta timp cît se părea că Europa crede 
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în această farsă. De aceea era nevoie să i se uşureze come
diantului rolul, iar la parter şi la galerie să se asigure o gaşcă 
de nădejde care să-l aplaude. Ori de cite ori situaţia internă 
a Franţei începea să se clatine - şi doi ani par a fi perioada 
maximă de rotaţie a acestui imperiu rococo în jurul axei 
sale -, fostului prizonier de la Ham trebuia să i se îngăduie 
o aventură în afara ţării. Atunci, la ordinea zilei Europei 
apărea parodia unui articol din programul napoleonian, care 
putea fi înfăptuit în afara graniţelor Franţei. Fiul Hortensiei 
avea voie să poarte război, dar numai sub lozinca lui Ludovic
Filip : „La France est assez riche pour payer sa gloire" *. 
Bătrînul regele al Prusiei **, omul cu capul sec, spunea o dată 
că Prusia sa se deosebeşte de Prusia lui Frederic cel Mare 
prin faptul că aceasta din urmă se afla într-o opoziţie abstractă 
cu creştinismul, în timp ce prima depăşise epoca insipidului 
iluminism, epocă de trecere, şi ajunsese la înţelegerea inte
rioară profundă a revelaţiei. Tot aşa se crampona şi bătrînul 
Napoleon de prejudecata raţionalistă vulgară potrivit căreia 
un război este avantajos pentru Franţa numai atunci cînd 
cheltuielile acestui război sînt suportate de alte ţări, iar Franţa 
se alege de pe urma lui doar cu profiturile. Melodramaticul 
său succesor, dimpotrivă, a ajuns la profunda concluzie că 
Franţa trebuie să-şi plătească singură gloria militară, că men
ţinerea vechilor ei graniţe este o lege naturală şi că toate 
războaiele ei trebuie să fie „localizate" ,  adică trebuie să se 
desfăşoare într-un spaţiu limitat, pe care Europa binevoieşte 
să i-l rezerve de fiecare dată pentru ca el să-şi poată juca 
rolul. De aceea războaiele sale nu sînt în realitate pentru 
Franţa decît nişte vărsări periodice de sînge, care o îmbogă
ţesc cu o nouă datorie de stat şi o lipsesc de una din vechile 
ei armate. Totuşi, după fiecare război de felul acesta se ivesc 
anumite neajunsuri. Franţa este nemulţumită, dar Europa face 
tot ce poate pentru a o îmbuna pe capricioasa belle France ***.  
Ea joacă rolul lui Barnum faţă de Dutchfish ****.  După războiul 
împotriva Rusiei, nu l-a înzestrat oare Europa pe Napoleon 
al III-lea cu toate atributele teatrale ale unui arbitru ? Nu 
s-a plimbat oare baronul von Seebach încoace şi încolo, de la 

* - „Franţa este destul d e  bogată pentru a-şi plăti gloria " .  - Nota 
trad. 

• •  - Frederic Wilhelm al III-iea. - Nota red . 
• „ - frumoasă Franţă. - Nota trad. 

• • • •  - textual : „peştele olndez",  figurat „bădăranul olandez". Nota 
trad. 
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Dresda la Paris şi de la Paris la Dresda 277 ? N-au făcut oare 
Orlov, otrăvitorul, şi Brunnow 2iB, falsificatorul, sluj în faţa lui 
Ludovic-Napoleon ? N-au crezut oare principele Muntenegru
lui şi Jacobus Venedey 279 în atotputernicia lui ? Nu i s-a dat 
oare posibilitatea de a satisface pretenţiile Rusiei sub firma 
infidelităţii faţă de Anglia ? Pacea cu Rusia, pe care Palmer
ston a consfinţit-o prin trădarea de la Kars şi prin reclama 
proastă pe care a făcut-o propriului său general Williams 280, 
nu a fost oare prezentată de „Times" ca o trădare a lui Bona
parte faţă de Anglia ? Nu a avut el oare faima de cel mai 
abil om din Europa ? N-a ocupat el oare în timpul războiului 
toate capitalele lumii antice dacă nu ale lumii moderne 281 ? 
Şi faptul că a evacuat de bunăvoie Dardanelele nu a con
stituit un indiciu că avea anumite planuri ascunse ? Bătrînul 
Napoleon se ocupa, de obicei, de sarcinile cele mai impe
rioase. Aparenta resemnare a proaspătului Napoleon indică o 
inaccesibilitate machiavelică. El respingea ceea ce-i bun nu
mai pentru că tindea la ceva şi mai bun. In sfîrşit, tratatul de 
pace de la Paris n-a fost oare încununat printr-un „Avis " al 
Europei adresat gazetarilor antibonapartişti ai unui „stat gi
gantic " ca Belgia ? 282 

Intre imp, cei doi ani de rotaţie normală a Franţei pseudo
napoleoniene în jurul axei sale se scurgeau. Reprezentanţii 
oficiali ai Europei credeau că, deocamdată, făcuseră destul 
pentru măreţia acestui om. I s-a îngăduit să navigheze spre 
China în suita englezilor şi să-l înscăuneze, din însărcinarea 
Rusiei, pe colonelul Cuza în Principatele dunărene 288• Dar, 
de îndată ce încerca, fie şi numai de probă, să treacă graniţa 
imperceptibilă dintre erou şi paiaţă, care joacă rolul de erou, 
Ludovic-Napoleon se vedea nevoit să se întoarcă, în urma 
unui ordin sarcastic, la cîmpul de activitate ce-i fusese indicat. 
Intrigile sale împotriva Statelor Unite ale Americii de Nord, 
încercarea sa de a reînvia comerţul cu sclavi, melodramati
cele sale ameninţări la adresa Angliei, demonstraţia sa anti
rusă în legătură cu problema Canalului de Suez, demonstraţie 
pe care s-a obligat s-o întreprindă, din ordinul Rusiei, pentru 
a justifica în faţa lui John Bull opoziţia lui Palmerston, inspi
rată de Rusia, faţă de .cest proiect - toate acestea au eşuat. 
Numai faţă de mica Portugalie i s-a îngăduit să aibă o atitu
dine ameninţătoare, să apară măreţ, pentru a fi astfel scoasă 
în evidenţă atitudinea sa Jalnică faţă de marile puteri. Pînă şi 
Belgia a început să-şi construiască fortificaţii, pînă şi Elveţia 
a început să-l declame pe Wilhelm Tell 284• Puterile care guver-
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nează oficial Europa s-au lovit, evident, de ceea ce îi deruta 
odinioară atît de des pe astronomi - calcularea greşită a 
timpului de rotaţie a planetelor. 

Intre timp, cei doi ani de rotaţie a lui „lesser Empire" • 
in jurul axei sale s-au scurs. In timpul primei rotaţii - din 
1 852 pînă în 1 854 - a avut loc o descompunere fără zgomot, 
care putea fi adulmecată, dar nu auzită. Războiul cu Rusia i-a 
servit drept safety valve **.  Altfel s-au prezentat lucrurile în 
timpul celei de-a doua rotaţii - din 1 856 pînă în 1 858. Dez
voltarea internă a Franţei l-a dat la o parte pe pseudo-Bona
parte în momentul loviturii de stat. Bombele lui Orsini au 
prevestit furtuna. Nefericitul amant al 1ui miss Coutts a fost 
nevoit să renunţe la putere în favoarea generalilor săi. Franţa 
- eveniment fără precedent - a fost împărţită, după obiceiul 
spaniol, în cinci general-căpitănii 285, operaţie efectuată sub 
steaua Eugeniei, care suferă de meteorism. Instituirea nei 
regenţe a trecut de fapt puterea din mîinile unui Quasimodo 
imperial în mîinile lui Pelissier, specialistul orleanist în pră
jirea arabilor 286• Dar reînnoita terreur*** nu mai inspira 
teamă. In loc să pară înfricoşător, nepotul olandez al bătăliei 
de la Austerlitz părea grotesc. N'est pas monstre qui veut I **** 
Montalembert l-a putut juca la Paris pe Hampden 287, iar 
Proudhon a proclamat la Bruxelles louis-filipismul cu un Acte 
additionnel 288• Răzvrătirea de la Châlons 289 a demonstrat că 
însăşi armata vedea în imperiul restaurat o pantomimă a cărei 
scenă finală se apropia. 

Ludovic Bonaparte a ajuns din nou la momentul fatal cînd 
Europa oficială trebuia să înţeleagă că pericolul revoluţiei 
putea fi înlăturat numai printr-o parodie la un nou articol a! 
vechiului program napoleonian. Parodia a început cu sfîrşitul 
lui Napoleon - cu campania din Rusia. De ce să nu fie con· 
tinuată cu ceea ce a început Napoleon - cu campania din 
Italia ? Dintre toate persoanele europene, Austria era cea 
mai puţin grata *****. Prusia avea să se răfuiască cu ea pentru 
Congresul de la Varşovia, pentru bătălia de la Bronzell şi 
pentru campania de la Marea Nordului. Palmerston îşi dove
dise de demult tendinţele civilizatoare prin ura pe care o 
nutrea împotriva Austriei. Rusia s-a înspăimîntat de decla-

* - „micului Imperiu• .  - Nota trad. 
** - supapă de sigurnţă. - Nota trad. 

*** - teroare. - Nota trad. 
* * * *  - Nu oricine vrea poate i un monstru. - Nota trad. 

" * *** - agreată. - Nota trad. 
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raţia Austriei că Banca ei va relua plăţile în numerar. In 1846, 
cînd pentru prima oară din timpuri imemoriale, tezaurul As
triei n-a avut nici un deficit, Rusia a dat semnalul pentru revo
luţia de la Cracovia. In sfîrşit, Austria era la bete noire * a 
Europei liberale. Prin urmare, cea de-a doua campanie tea
trală, în maniera lui Atila, a lui Ludovic Bonaparte trebuia 
să fie îndreptată împotriva Austriei dar în condiţiile cunos
cute : nici un fel de cheltuieli de război, nici o extindere a 
graniţelor Franţei, „localizarea" războiului în limitele cerute 
de o raţiune sănătoasă, adică în limitele teritoriului necesar 
pentru o a doua vărsare de sînge glorioasă pe care avea s-o 
îndure Franţa. 

In aceste împrejurări, cum comedia totuşi s-a jucat, Prusia 
a socotit că şi pentru ea a sosit momentul ca, avînd aprobarea 
autorităţilor şi garanţii bune, să joace un rol de seamă. Trasă 
pe sfoară, ea a fost ţintuită la stîlpul infamiei în faţa întregii 
Europe de pacea de la Villafranca. Date fiind marile ei succese 
în ceea ce priveşte constituţionalismul, care şi-au găsit expre
sia în creşterea în progresie geometrică a datoriei ei de stat, 
ea a crezut nimerit să-şi aplice pe rană, sub formă de plasture, 
un blue book of its own make 290• In articolul următor vom 
vedea propria ei apologie. 

I 

Cînd Prusia regenţei vorbeşte aşa cum scrie, se manifestă 
cu uşurinţă talentul ei, recent confirmat în „comedia" euro
peană „a erorilor" ,  nu numai de a înţelege pe dos, dar şi de a 
fi înţeleasă pe dos. In această privinţă, ea se aseamănă întru
cîtva cu Falstaff, care nu numai că era el însuşi glumeţ, dar 
constituia şi un subiect de glumă pentru alţii. 

La 14 aprilie, arhiducele Albrecht a sosit la Berlin, unde 
a rămas pînă la 20 aprilie. El avea să-i împărtăşească regen
tului un secret şi să-i facă o propunere. Secretul îl reprezenta 
iminentul ultimatum pe care Austria avea să i-l dea lui Victor 
Emanuel. Propunerea se referea la un război pe Rin. Arhi
ducele Albrecht împreună cu 260 OOO de austrieci şi cu corpul 
de armată federal din sudul Germaniei trebuiau să acţioneze 
pe malul de vest al cursului superior al Rinului, în timp ce 
corpul de armată prusian şi cel din nordul Germaniei, sub 

* - textual, „animal negru•,  adică obiectul urii. - Nota trad. 
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comanda supremă prusiană, urmau să formeze o armată de 
nord pe Rin. In locul unui „comandant suprem federal " ,  Franţ 
Iosif şi prinţul regent trebuiau să conducă în comun, dintr-un 
singur cartier general. 

Prusia nu numai că a respins de îndată, abia stăpînindu-şi 
indignarea, planul de război, dar chiar „i-a făcut arhiducelui 
Albrecht reproşuri violente pentru prezentarea inopinată a 
ultimatumului " .  

Cînd Prusia începe s ă  facă uz de donkeypower * (după 
cum se ştie, forţa motrice a mari!or maşini este calculată în 
horsepower **) ai limbutei ei viclenii, nimeni nu i se mai poate 
împotrivi, şi cu atît mai puţin un austriac. Regentul şi cei 
patru sateliţi ai săi - Schleinitz, Auerswald, Bonin şi d-l dr. 
Zabel - erau „convinşi " că au „convins " Austria. 

„La 20 aprilie - se spune într-o declaraţie prusiană semioficială -, 
cînd arhiducele Albrecht a părăsit Berlinul, se credea că îndrăzneţul plan 
la ordinea zilei a fost amînat... Dar - alas I .. „ - la cîteva ore după ple
carea lui, telegraful de la Viena anunţa că ultimatumul a fost dat I" 

După izbucnirea războiului, Prusia a refuzat să-şi declare 
neutrali lalea. Intr-o „Depeşă adresată misiunilor prusiene de 
pe lîngă cur/ile germane",  datată „Ber lin, 24 iunie" ,  Schlei
nitz ne dezvăluie secretul acestei hotărîri eroice. 

„Prusia - spune el nedesluşit - n-a renunţat niciodată la poziţia ei 
de putere mijlocitoare" (inlr-o altd depeşă se spune putere mediatoare). 
„Mai mult încă, din momentul izbucnirii războiului, principala ei pre
Jcupare a fost să-şi păstreze această poziţie şi de aceea a refuzat să-şi 
garanteze neutralitatea şi s-a ferit să se angajeze faţă de vreuna din părţi, 
rămînind astfel absolut imparţială şi liberă pentru a putea acţiona ca 
mijlocitoare" .  

Cu alte cuvinte : Austria şi  Franţa, cele două părţi beli
gerante, îşi vor epuiza reciproc forţele în războiul „localizat" 
deocamdată pe arena Italiei, în timp ce Anglia, ca ţară neu
tră ( ! ) ,  stă deoparte, pe planul al doilea. Puterile neutre s-au 
paralizat singure, iar părţile beligerante au mîinile legate, 
deoarece în luptă trebuie să folosească pumnii. Deasupra aces
tor două categorii de state planează Prusia „absolut impar
ţială şi liberă" ,  asemenea unui deus ex machina euripidean. 
Dintotdeauna mijlocitorul a obţinut mai mult decît părţile 
între care mijlocea. Hristos a obţinut mai mult decît Iehova, 

• - măgari-putere. - Nota trad. 
u - cai-putere. - Nota trad. 

•u - vai I - Nota trad. 
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sfîntul Petru - mai mult decît Hristos, popa - mai mult 
decît sfinţii, iar Prusia, mediatoare armată, va obţine mai 
mult decît ţările beligerante şi cele neutre. S-ar putea ca la 
un moment dat Rusia şi Anglia să dea semnalul pentru înce
tarea comediei. Atunci ele vor strecura pe furiş în buzunarul 
Prusiei instrucţiunile lor secrete, în timp ce aceasta îşi va 
pune pe faţă masca lui Brennus 291 • Franţa nu va şti dacă 
Prusia nu mediază în favoarea Austriei, Austria nu va şti dacă 
Prusia nu mediază în favoarea Franţei, iar ambele nu vor şti 
dacă Prusia nu mediază cumva împotriva amîndurora, în fa
voarea Rusiei şi a Angliei. Ea va avea dreptul să ceară încre
dere „tuturor părţilor" şi să inspire neîncredere tuturor păr
ţilor. Faptul că ea nu va fi legată de nimeni îi va lega pe toţi . 
Dacă Prusia s-ar declara neutră, Bavaria şi alte state membre 
ale Confederaţiei germane n-ar putea fi împiedicate să ia partea 
Austrier. In calitate de mediatoare armată, bazîndu-se pe marile 
puteri neutre pentru a-şi acoperi flancurile şi spatele, şi avînd 
perspectiva nebuloasă a marii sale fapte de arme „germane " ,  
care constituia o permanentă ameninţare, Prusia, făcînd de
mersuri pe cit de misterioase, pe atît de profund chibzuite 
pentru salvarea Austriei, avea dreptul să spere că, prin diverse 
maşinaţii, va reuşi cîndva să sconteze poliţa ei asupra hege
moniei Germaniei. In calitate de purtătoare de cuvînt a Angliei 
şi Rusiei, Prusia a putut insufla respect Confederaţiei ger
mane, iar în calitate de împăciuitoare a Confederaţiei germane 
a reuşit să cîştige încrederea acestor două puteri. 

Prusia nu este numai o mare putere germană, dar şi o mare 
putere europeană, şi încă o „putere mediatoare " ,  ba mai mult 
- tiranul Confederaţiei germane I In cursul desfăşurării eve
nimentelor se va vedea că Schleinitz se încurcă din ce în ce 
mai mult în acest raţionament pe cit de abil, pe atît de sublim. 
Pînă acum, a cincea roată la căruţa statelor europene, mare 
putere „by courtesy" ,  personalitate europeană „on suffe
rance" - acelaşi prusian este învestit acum cu grandioasa 
împuternicire de „quos ego I H  292• Şi toate acestea fără să 
scoată spada, c i  doar punîndu-şi puşca pe umăr, ş i  fără să 
verse altceva decît lacrimile regentului şi cerneala acoliţilor 
săi. Prusia nu poartă, într-adevăr, nici o vină pentru faptul 
că nu s-a bucurat nici măcar de gloria lui „Mittler" din ro
manul lui Goethe „Afinităţile elective" .  

Prusia a înţeles c ă  î n  actul întîi rolul e i  era s ă  s e  încrunte 
la Austria, să-i spulbere lui Ludovic Bonaparte şi cea mai 
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vagă bănuială şi, în primul rînd, să se recomande printr-o 
bună comportare Rusiei şi Angliei. 

„Atingerea acestui ţel, atît de important pentru interesele noastre, 
nu era un lucru uşor - recunoaşte Schleinitz în depeşa citată mai 
înainte -, dată fiind agitaţia care domnea în multe state germane. ln 
plus, aproape că nu mai e nevoie să amintim că, în această privinţă, poli
tica noastră a urmat altă linie decît politica unei părţi considerabile a gu
vernelor gemane şi că în special Austria nu a fost de acord cu ea". 

In pofida tuturor acestor dificultăţi, Prusia şi-a jucat cu 
succes rolul de jandarm al Confederaţiei germane. De la sfîr
şitul lunii aprilie şi pînă la sfîrşitul lunii mai ea şi-a desfăşu
rat activitatea de mijlocitoare, silind pe celelalte state membre 
ale Confederaţiei germane să rămînă inactive. 

„Eorturile noastre - spune Schleinitz pe un ton eufemistic - au 
urmărit în primul rînd să preîntîmpine atragerea prematură a Confedera
ţiei în război •.  

Totodată, guvernul de la Berlin a dat frîu liber presei 
liberale, care i-a demonstrat cetăţeanului negru pe alb că, 
dacă Bonaparte s-a îndreptat spre Italia, el a făcut-o numai 
pentru a elibera Germania de Austria şi pentru a făuri uni
tatea Germaniei sub egida eroului care aparţine, fără doar şi 
poate, naţiunii, deoarece a fost declarat încă mai înainte „pro
prietate naţională '' .  

Ceea ce a îngreuiat într-o oarecare măsură activitatea Pru
siei era faptul ci ea avea menirea nu numai de a fi „la timpul 
ei" o mediatoare, dar de a fi o mediatoare „armată" . Ea tre
buia, pe de o parte, să tempereze pasiunile războinice, iar pe 
de altă parte să cheme la arme. Impărţind armele, ea trebuia 
totodată să atragă atenţia să nu fie cumva folosite. 

„Nu te juca cu arma de foc, 
Căci ea simte durerea, ca şi tine". 

„Dacă însă - spune Schleinitz - am fi luat, în acelaşi timp, toate 
măsurile necesare pentru apărarea Germaniei, situată între cele două 
mari puteri beligerante, şi dacă, cu concursul nostru, organele Confede
raţiei r i luat şi ele fără preget măsuri de apărare, atunci am i avut de 
îndeplinit o nouă datorie, şi anume de a veghea ca aceste măsuri să nu 
se transforme pe neaşteptate în mijloace de atac, compromiţînd astfel 
serios atît poziţia Confederaţiei, cit şi propria noastră poziţie". 

Se-nţelege totuşi că „puterea mediatoare" n-a putut acţiona 
întotdeauna unilateral în una şi aceeaşi direcţie. In plus au 
apărut unele simptome periculoase. 
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„Spre marea noastră părere de rău - spune Schleinitz -, existau 
indicii că se puneau la cale acorduri speciale, a căror linie era cu totul 
alta decit cea urmată de politica noastră, iar seriozitatea situaţiei trebuia 
să ne trezească teama că, dat fiind acest fapt, în mod involuntar se 
putea manifesta tot mai insistent tendinţa de destrămare a Confede
raţiei". 

Pentru a preîntîmpina aceste „neajunsuri" şi pentru a în
cepe actul al doilea al „mediaţiei" a fost trimis în misiune la 
Viena generalul Willisen. Rezultatele acestei misiuni sînt con
semnate în depeşa lui Schleinitz trimisă din Berlin la 14 iunie 
şi adresată lui Werther, ambasadorul Prusiei la Viena. Cînd 
le scrie numai membrilor Confederaţiei germane, Schleinitz 
foloseşte in ordinary * cunoscutul stil de cancelarie prusian. 
Cînd le scrie marilor puteri străine, se exprimă, din fericire, 
într-o limbă pe care n-o cunoaşte. Dar depeşele sale adresate 
Austriei I Fraze kilometrice, încurcate ca nişte tenii, muiate 
în mentalitatea leşioasă a celor de la Gotha, presărate cu 
nisip uscat de cancelarie din Uckermark 298 şi pe jumătate 
înecate în şuvoaiele perfidei treacle** berlineze. 

III 

Dacă analizăm mai amănunţit o parte a blue book * * *-ului 
berlinez, apărut încă acum trei săptămîni, nu o facem nici 
dintr-un capriciu de anticar şi nici din interes pentru istoria 
Brandenburgului. Este vorba mai degrabă de nişte documente 
despre care, în momentul de faţă, liberalii şi democraţii ger
mani trîmbiţează că ar constitui o dovadă a menirii Prusiei de 
a deveni imperiu. 

Ultima depeşă a lui Schleinitz către generalul Willisen a 
sosit la Viena la 27 mai. Depeşele lui Werther către Schleinitz 
cu privire la primirea făcută lui Willisen de guvernul imperial 
erau datate 29 şi 3 1  mai. Ele au rămas fără răspuns timp de 
două săptămîni. Pentru a ascunde toate contradicţiile dintre 
„misiunea" iniţială şi „interpretarea" ei ulterioară, din blue 
book-ul prusian au fost omise atît depeşele lui Schleinitz că
tre Willisen, cît şi cele ale lui Werther către Schleinitz, tot 
aşa cum nu se aminteşte nimic nici despre toate tratativele 
care au avut loc între prinţul regent şi Boustrapa 294• Rech
berg, ministrul de externe al Austriei, n-a putut reconstitui în 

* - de regulă. - Nota trad. 
* *  - textual - melasă, în sens figurat dulcegărie. - Nota /rad. 

*** - cărţii albastre. - Nota trad. 
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nici un chip textul iniJial, întrucît Willisen şi Werther nu tre
buiau să-i comunice conţinutul depeşelor prusiene în scris, ci 
doar să i le citească. Ne putem imagina în ce situaţie este pus 
un ministru care, în loc să citească, trebuie doar să asculte 
o construcţie de frază ca aceasta : 

„Călăuzit de dorinta - spune Schleinitz - de a clarifica pe deplin 
o chestiune atit de importantă, am avut grijă ca în misiva mea către 
generalul von Willisen să mentionez cu toată precizia care este punctul 
nostru de vedere atît sub raportul a ceea ce noi, la rindul nostru, avem 
ie gînd să întreprindem în anumite împrejurări, cit şi sub raportul pre
miselor care trebuie să stea în mod necesar la baza actiunii pe care o 
avem în perspectivă" .  

Inainte ca Schleinitz să se  f i  pregătit pentru interpretarea 
oficială a misiunii lui Willisen la Viena, el, cu prudenţa care-l 
caraclerizează, a lăsat evenimentele să-şi urmeze cursul lor. 
Armata austriacă a pierdut bătălia de la Magenta, a părăsit 
toate fortăreţele lombarde şi se afla în plină retragere dincolo 
de Chiese. Circulara lui Gorceakov către micile state ger
mane, în care, sub ameninţarea cu cnutul, le impunea să păs
treze o strictă neutralitate, a apărut în presă �95. Bănuit că 
simpatizează în taină cu Austria, Derby a demisionat în fa
voarea lui Palmerston. In sfîrşit, la 14 iunie - cît e datată 
depeşa lui Schleinitz către Werther -, „Preussischer Staats
Anzeiger" 206 a publicat un ordin de mobilizare a 6 corpuri de 
armată prusiene. Misiunea lui Willisen la Viena, urmată de 
această mobilizare I Intreaga Germanie deborda de prudenţa 
eroică prusiană şi de eroismul prudent prusian. 

Să revenim, în sfîrşit, la depeşa lui Schleinitz către amba
sadorul Prusiei la Viena. Buzele regentului au rostit „cuvinte 
mărinimoase" .  Willisen, în chip de oracol, a prezis „cele mai 
cinstite intenţii" ,  „cele mai dezinteresate planuri" şi „cea mai 
sinceră încredere" ; contele Rechberg „s-a pronunţat de acord 
cu punctul de vedere adoptat de noi " .  Dar acelaşi Rechberg, 
un Socrate vienez, şi-a exprimat dorinţa ca discuţia să fie, în 
sfîrşit, mutată de pe înălţimile frazeologiei abstracte pe tere
nul faptelor concrete. El acorda o „deosebită importanţă" fap
tului „de a vedea formulate intenţiile prusiene" .  Prin urmare, 
Prusia încearcă „să precizeze" cu ajutorul penei lui Schleinitz 
„intenţiile" „misiunii" lui Willisen. De aceea, el „rezumă în 
continuare intenţiile pe care le-am adus la cunoştinţă în 
schimbul de idei de la Viena" ,  iar acest „rezumat în conti
nuare" îl reproducem aici pe scurt. Sensul misiunii lui Wil
lisen era următorul : Prusia are „intenţii bine stabilite, por-
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nind de la o premisă precisă" .  Schleinitz ar fi trebuit să spună 
mai degrabă că Prusia are intenţii neprecise pornind de la o 
premisă bine stabilită. Premisa de la care se pornea era, că 
Austria lasă Prusiei iniţiativa în cadrul Confederaţiei ger
mane ; că renunţă la tratatele separate cu curţile germane, pe 
scurt că-i cedează vremelnic Prusiei hegemonia în Germania ; 
intenţia consta în a garanta Austriei „posesiunea asupra ţi
nuturilor italiene pe care le deţine în virtutea tratatelor din 
1815" şi în „a obţine pe această bază încheierea păcii " .  Re
laţiile dintre Austria şi celelalte state italiene şi „relaţiile 
dintre acestea din urmă" Prusia le consideră „o problemă des
chisă".  Dacă „posesiunile din Italia" ale Austriei „vor fi se
rios ameninţate" ,  Prusia va încerca „să întreprindă o mediaţie 
armată" şi, 

„in funcţie de succesul acestei mediaţii, va acţiona mai departe pentru 
atingerea scopului menţionat mai sus, aşa cum o cer îndatoririle ei de 
putere europeană şi înalta i menire de naţiune germană" .  

„Propriul nostru interes - spune dezinteresatul Schleinitz - ne cere 
să nu intervenim prea tîrziu. Dar alegerea momentului atît pentru media
ţie cit şi pentru acţiunile ulterioare ale Prusiei care vor decurge de aici 
trebuie să rămînă la libera apreciere a cur/ii regale", 

Schleinitz afirmă, în primul rînd, că acest „schimb de 
idei " transmis de Willisen a fost caracterizat de Rechberg 
drept un „schimb de păreri" ; în al doilea rînd, că inten
ţiile şi premisele Prusiei „trebuiau să fie aprobate de 
curtea imperială" şi, îu al treilea rînd, că Rechberg, fiind, 
după cum se pare, un adversar al gîndirii pure, a vrut să 
transforme „schimbul de idei" într-un „schimb de note diplo
matice" ,  într-o „înţelegere între cele două guverne atestată 
prin documente scrise" ,  pe scurt a vrut să vadă „constatate" 
negru pe alb „premisa" prusiană şi „intenţia"  prusiană. Aici 
însă, nobila conştiinţă a lui Schleinitz se revoltă. Ce urmă
reşte pretenţia lui Rechberg ? Realmente transformarea efec
tivă a „celor mai secrete idei politice ale noastre, comunicate 
cu încredere, în promisiuni care să ne oblige" .  

Schleinitz execută adevărate exerciţii secrete de gîndire 
politică, iar Rechberg doreşte să lege ideea inabordabilă de 
nişte note mărunte. Quelle horreur pentru un gînditor berli
nez I In plus, un asemenea schimb de note ar echivala cu o 
„garantare" a posesiunilor austriece din Italia. Ca şi cum Pru
sia ar vrea să garanteze ceva I Apoi sacrilegiul de a trans
forma schimbul de idei într-un schimb de note diplomatice 
„putea fi interpretat imediat şi în mod absolut logic de Franţa 



şi Rusia drept un engagement formei . şi o intrare în război H .  
C a  şi cum Prusia ar fi avut vreodată d e  gînd s ă  intre într-un 
război sau ar fi vrut să se compromită în faţa cuiva, şi mai 
u seamă în faţa Franţei şi a Rusiei I In sfîrşit, şi acesta este 
principalul, un asemenea schimb de note 1 1ar fi făcut, evident, 
irealizabilă proiectata tentativă de mediere" .  Austria trebuie 
însă să înţeleagă că nu este vorba de posesiunile ei din Italia, 
nici de tratatele din 1815, nici de uzurparea franceză, nici de 
dominaţia mondială a Rusiei şi, în nici un caz, de interese mă· 
runte, ci, mai degrabă de faptul că complicaţiile din Europa 
au fost create numai pentru ca Prusia să poată deţine noua 
„poziţie" înaltă de „putere mediatoare" .  Vagabondul lui Shake
speare, care adoarme căldărar şi se trezeşte lord 297, nu vor· 
beşte mai emfatic decît Schleinitz cînd ajunge la ideea fixă 
despre menirea de „putere europeană mediatoare armată" a 
Prusiei. 1 1Uneasy conviction, that he ought to act up to his 
newborn sublimity of character" ** îl pişcă şi îl sîcîie ca o 
tarantulă .  

„Increderea" cu care Schleinitz îi şopteşte la ureche lui 
Rechberg ideea fixă despre menirea de putere mediatoare a 
Prusiei îi permite „să spere - după cum spune el -, că va 
întîlni la curtea imperială o încredere corespunzătoare încre
derii noastre" .  La rîndul său, Rechberg cere o copie după 
această notă ciudată a lui Schleinitz. Pentru a confirma prin· 
tr-un document încrederea Prusiei, declară Werther, el a fost 
împuternicit, „conform instrucţiunilor primite" ,  să dea citire 
notei, dar în nici un caz să nu predea acest corpus delicti ***· 
Atunci Rechberg i-a cerut lui Werther să plece împreună cu 
el la Verona, la Franţ Iosif, pentru ca acesta „să obţină cel 
puţin oral, informaţii precise şi complete cu privire la con
cepţiile Prusiei" .  Numai că încrederea prusiană se ridică şi 
împotriva acestei pretenţii, şi Rechberg remarcă cu o resem· 
nare ironică că, „dacă cumva în răspunsul său nu va putea 
urmări absolut exact tot firul ideilor cuprinse în depeşa de la 
Berlin" ,  aceasta se va datora faptului că nu cunoaşte construc
ţia frazelor lui Schleinitz decît din auzite. 

Răspunsul trimis de Rechberg lui Koller, ambasadorul Aus· 
triei la Berlin, e datat Verona, 22 iunie. Acest răspuns ne 
face să ne îndoim de faptul că rostul misiunii lui Willisen la 

* - angajament formal, oficial. - Nota trad. 
** - „Convingerea alarmantă că trebuie să acţioneze potrivit proas

petei măreţii a caracterului său " .  - Nota trad. 
* * *  - corpul dlict. - Nota trad. 
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sfîrşitul lunii mai şi felul cum a fost interpretată la Berlin la 
mijlocul lunii iunie concordă între ele. 

11lu urma convorbirilor mele anterioare cu dînsul" (cu Werther) şi 
cu generalul von Willisen - spune Rechberg -, n-am crezut că guvernul 
de la Berlin va continua să păstreze faţă de noi o rezervă atît de mare, 
incit va evita orice atestare în scris a intenţiilor sale" .  

Misiunea lui Willisen l-a pregătit însă şi mai puţin pe 
Rechberg să recunoască înalta menire de putere mediatoare 
armată a Prusiei în Europa. După cum spune Rechberg, în rea
litate nu este vorba decît de „independenţa Europei faţă de 
supremaţia Franţei" .  Chiar evenimentele au dat în vileag su
perficialitatea şi nimicnicia „pretextelor" 

„pe care le-au invocat adversarii noştri pentru a-şi ascunde în mod 
onorabil adevăratele lor intenţii pînă în momentul cînd acestea se vor 
contura mai precis" .  

,,în afară d e  aceasta, c a  membră a Confederaţiei germane, Prusia 
are anumite obligaţii cu care menţinerea rolului ei de mediatoare ar putea 
deveni în orice moment incompatibilă".  

In sfîrşit, Austria a nădăjduit să vadă în Prusia „un aliat" 
al ei şi, de aceea, de la bun început, a refuzat să recunoască 
menirea de „mediator" a acesteia. Deci , dacă încă din mo
mentul cînd au început complicaţiile din Italia, Austria s-a 
pronunţat împotriva „tentativelor" Prusiei „de a ocupa o pozi
ţie mediatoare" ,  cu atît mai puţin va aproba ea vreodată, 
evident, o „mediaţie armată a Prusiei" .  

„O mediaţie armată - spune Rechberg - cuprinde în însăşi esenţa 
acestei noţiuni posibilitatea unui război împotriva ambelor părţi. Din feri
cire, între Prusia şi Austria o asemenea eventualitate nu este psibilă, 
şi de aceea nu ne putem imagina în relaţiile dintre aceste două state o 
mediaţie armată a Prusiei. Evident că atît denumirea cit şi ceea ce 
ascunde ea vor trebui să fie excluse pentru totdeauna din relaţiile dintre 
aceste două puteri n .  

Aşadar, Rechberg obiectează împotriva depeşei lui Schlei
nitz şi a interpretării pe care această depeşă o dă misiunii lui 
Willisen. El consideră că de la sfîrşitul lunii mai Prusia şi-a 
schimbat tonul şi neagă chiar faptul că Austria ar fi recunos
cut vreodată înalta menire de putere mediatoare armată a 
Prusiei. Lui Schleinitz îi revine sarcina de a lămuri această 
neînţelegere nr. 2 (neînţelegerea nr. 1 a avut loc între arhi
ducele Albrecht şi prinţul regent) , dind publicităţii depeşele 
sale către Willisen şi depeşele adresate lui de Werther. 
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De altfel, Rechberg răspunde în calitate de austriac, şi de 
ce şi-ar schimba austriacul natura lui în faţa prusianului 1 De 
ce să nu-i „garanteze" Prusia Austriei posesiunile ei din Ita
lia ? O asemenea garanţie, întreabă Rechberg, nu este oare 
în spiritul tratativelor de la Viena ? 

„In epoca de după Congresul de la Viena şi pină-n zilele noastre ar 
fi putut oare nădăjdui Franţa să găsească izolat cel puţin pe unul din 
inamicii ei, dacă ar fi vrut să răstoane o parte importantă a ordinii 
europene stabilite prin tratate ? Franţei nici nu-i putea trece prin gind 
ca, printr-un război localizat, să atenteze la graniţele stabilite ale pose
siunilor". 

De altfel, „un schimb de note" nu înseamna mcă o „ga
ranţie bazată pe un tratat" .  După cum spune Rechberg, Aus
tria „nu voia decît să ia cunoştinţă" de bunele intenţii ale 
Prusiei. Totuşi, de dragul lui Schleinitz, ea va ţine strict se
cret ideile politice strict secrete ale acestuia. In ceea ce pri
veşte pacea, remarcă Rechberg, Prusia poate face Franţei cite 
propuneri de pace pofteşte, 

„cu condiţia ca aceste propuneri să nu atingă statu-quo-ul teritorial din 
1815  şi drepturile suverane ale Austriei şi ale principilor italieni".  

Cu alte cuvinte, Austria, în „comunicările ei confidenţiale 
făcute Prusiei" ,  ca putere mediatoare, nu e dispusă să iasă 
din limitele locurilor comune, lipsite de orice semnificaţie. 
Dimpotrivă, de îndată ce Prusia 

„ar interveni în calitate de aliat activ, de formularea condiţiilor de pace 
nu va putea fi vorba în general decît dacă ambele puteri vor cădea de 
comun acord asupra acestui lucru". 

In sfîrşit, Rechberg pune degetul pe cicatricele rănilor pru
siene. Potrivit afirmaţiilor sale, Austria s-a declarat de acord 
cu „intenţia"  Prusiei de a avea iniţiativa în Bundestag, ple
cînd de la „premisa" transformării schimbului de idei prusian 
într-un schimb de note. Dar o dată cu premisa cade şi con
cluzia. Pînă şi Schleinitz, cu capacitatea de a pricepe, care-i 
este proprie, „va pricepe" că, întrucît Berlinul „nu şi-a asu
mat în nici o privinţă vreo obligaţie care să-l lege" ,  întrucît 
chfar Berlinul „a amînat" la calendele greceşti „momentul ho
tărîrilor sale cu privire la mediaţia armată şi şi-a rezervat 
dreptul de a alege acest moment" ,  Viena, la rîndul ei, „a tre
buit să-şi păstreze neştirbită libertatea în domeniul relaţiilor 
din cadrul Confederaţiei germane" .  
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Prin urmare, încercarea Prusiei de a determina prin vicle
şuguri Austria să-i recunoască supremaţia în Germania şi îm
puternicirea pentru sublimul rol de putere mediatoare euro
peană s-a încheiat cu un eşec categoric. In acest timp a avut 
loc mobilizarea celor 6 corpuri de armată prusiene. Prusia îi 
datora Europei explicaţii. De aceea, în nota sa „circulară din 
1 9  iunie către ambasadele prusiene de pe lingă guvernele pu
terilor europene" ,  Schleinitz declară : 

„Prin mobilizarea pe care a efectuat-o, Prusia a adoptat o poziţie 
mai corespunzătoare situaţiei actuale, fără să fi renunţat la principiile 
moderaţiei.„ Politica Prusiei este aceeaşi politică pe care a urmat-o de 
cînd au început complica/iile în problema italiană. Acum însă Prusia a 
pus şi mijloacele ei, menite să contribuie Ia rezolvarea acestei probleme, 
de acord cu situaţia creată•.  

Şi ca să nu mai rămînă nici o îndoială nici în ceea ce pri
veşte politica, nici mijloacele folosite, nota se încheie cu de
claraţia că „intenţia Prusiei este să preîntîmpine dezmembra
rea Germanieiu .  Regenţa a considerat necesar să atenueze 
pînă şi această declaraţie pocăită prin comunicări „strict con
fidenţiale" făcute Franţei. Incă în ajunul izbucnirii războiului, 
un amic comun al lui Boustrapa şi al regentului, pictorul ba
talist G. *, a fost trimis de primul cu o misiune la Berlin. La 
reîntoarcere, a adus cu sine cele mai depline asigurări de prie
tenie. In timpul mobilizării însă au fost trimise la Paris asigu
rări oficiale şi oficioase cu următorul conţinut : 

„In nici un caz Franţa nu trebuie să interpreteze greşit măsurile mili
tare luate de Prusia. Noi nu ne facem nici un fel de iluzii, ştim cit de 
necugetat ar fi un război împotriva Franţei şi ce consecinţe grave ar 
avea. Fie ca împăratul să-şi dea seama în ce situaţie grea ne aflăm. 
Asupra guvernului prinţului regent se exercită presiuni din toate părţile. 
Ne aflăm în faţa unei circumspecţii pline de suspiciune şi sîntem nevoiţi 
să ţinem seama de ea•. 

Sau : 

„Noi vom mobiliza, dar în nici n caz să nu se creadă că aceasta 
este o măsură ofensivă împotriva Franţei. In calitatea sa de quasi-con
ducător al Confederaţiei germane, regentul nu are numai datoria de a 
apăra interesele acesteia, dar şi de a adopta în interior o poziţie care 
sa-i permită să preîntîmpine orice acţiune necugetată şi să impună celor
lalte state germane politica sa de moderaţie. Fie ca împăratul să apre
cieze acest lucru şi să nu precupeţească nici un efort pentru a uşura 
�arcina noastră• .  

* - după c i t  se pare, este vorba d e  Ginain. - Nota red. 
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Tertipurile Prusiei ajung să fie comice cînd aceasta îi cere 
guvernului francez ca 

„ziarle guvernamentale s ă  n u  laude peste măsură Prusia î n  detrimentul 
Bavariei, Saxoniei etc. ; acest lucru n-ar face decit să compromită Prusia" . 

Aşadar, Walewski a declarat pe bună dreptate în nota sa 
circulară din 20 iunie : 

„Noile măsuri militare luate de Prusia nu ne inspiră nici o teamă„. 
Mobilizind o parte din armata sa, guvernul prusian declară că nu are 
nici o aUă intenţie decit să apere securitatea Germaniei şi să creeze o 
situaţie în care să poată exercita o influenţă j ustă pe linia încheierii unui 
acord cu celelalte două mari puteri".  

Inalta menire a Prusiei de putere mediatoare armată deve
nise atît de proverbială în rîndul marilor puteri, încît Wa
lewski şi-a permis să facă gluma proastă cum că Prusia ar 
mobiliza nu împotriva Franţei, ci împotriva „celorlalte două 
mari puteri 1 ,  care vor s-o lipsească de influenţa „justă u asu
pra „încheierii unui acord 1 •  

Astfel s-a încheiat actul al doilea al mediaţiei prusiene. 

IV 

Actul întîi al mediaţiei prusiene - de la sfîrşitul lunii 
aprilie pînă la sfîrşitul lunii mai - a dat Germaniei sentinţa : 
„La mort sans phrase" 298• In actul al doilea - de la sfîrşitul 
lunii mai pînă la 24 iunie -, paralizia „măreţei patrii" este 
gătită cu fraza referitoare la misiunea lui Willisen şi cu ara
bescurile mobilizării prusiene. Scena finală a actului al doilea 
se joacă la micile curţi germane, care primesc o notă din 
partea lui Schleinitz, căreia i se dă citire, iar ele nu pot decît 
să o asculte. Lui Schleinitz, ca şi lui Stieber, îi place o proce
dură orală „amestecată" .  Din nota sa de care am amintit mai 
sus, datată Berlin, 24 iunie, şi adresată „misiunilor prusiene 
de pe lîngă guvernele curţilor germane" ,  reproducem aici doar 
două pasaje. De ce a refuzat Prusia să împlinească dorinţa 
Austriei de a transforma „schimbul de idei " într-un „schimb 
de noteu ? 

„Implinirea acestei dorinţe - şopteşte Schleinitz curţilor germane 
- ar echivala cu o «garantare» a stăpinirii austriece asupra Lombardiei. 
A-şi asuma o asemenea obligaţie cu privire la nişte eventualităţi nepre
cise ar i pentru Prusia ceva absolut irealizab il " .  

34 
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Aşadar, din punctul de vedere al Berlinului, pierderea Lom
bardiei nu reprezenta „o ameninţare serioasă pentru posesiu
nile austriece din Italia" şi nici „eventualitatea precisă" care 
pîndea sabia prusiană pentru a ieşi din teacă. 

„Mai trebuia apoi - continuă Schleinitz - să ne abţinem chiar de 11 
orice angajament formal care ar putea atinge poziţia noastră de putere 
mediatoare•.  

Prin urmare, mediaţia prusiană nu urmărea să atingă „even
tualităţile neprecise" în interesul Austriei ; mai curînd in
vers, rostul tuturor eventualităţilor posibile era de a nu atinge 
„poziţia de putere mediatoare a Prusiei" .  In timp ce Prusia 
îi cere categoric Austriei să-i lase ei iniţiativa în Confederaţia 
germană, tot ea îi oferă Austriei un echivalent îndoielnic sub 
forma bunăvoinţei prusiene garantată de bunele intenţii pru
siene. Supă de ceapă cu sos de stafide, cum spune zilerul 
berlinez 299• 

In actul al treilea al mediaţiei, Prusia apare, în sfîrşit, în 
rolul de mare putere europeană, iar Schleinitz întocmeşte o 
depeşă în două exemplare, dintre care unul îl trimite contelui 
Bernstorff la Londra, iar celălalt - baronului Bismarck la Pe
tersburg ; primul spre a fi citit lordului John Russell, celă
lalt - prinţului Gorceakov. Jumătate din depeşă o formează 
ploconelile şi scuzele. Prusia a mobilizat o parte din forţele ei 
de luptă, iar Schleinitz este inepuizabil în motivarea acestui 
pas îndrăzneţ. In nota circulară din 19 iunie adresată marilor 
puteri europene se arată că acest pas înseamnă garantarea 
teritoriului Confederaţiei germane, îndeplinirea rolului Pru
siei de putere mediatoare armată, dar mai cu seamă „preîn
tîmpinarea dezmembrării Germaniei " .  In misiva adresată mem
brilor Confederaţiei germane se spune că „această măsură este 
menită să ţină în frîu forţele militare ale Franţei şi să uşu
reze simţitor situaţia Austriei" .  In depeşa către Anglia şi 
Rusia, motivul l-ar constitui „înarmările statelor vecine" ,  „ur
mărirea cursului evenimentelor " ,  „faptul că războiul se apro
pie de graniţa germană" ,  demnitatea, interesele, menirea etc. 
Dar, „pe de altă parte"  şi „cu toate acestea" ,  şi „repet acest 
lucru, domnule conte, domnule baron" , Prusia nu urmăreşte 
nici un gînd rău cu înarmările ei. Nu este, „fireşte, în inten
ţia ei să creeze noi complicaţii" .  Ea nu urmăreşte „decît ace
laşi scop spre care a năzuit în ultimul timp, de comun acord 
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cu Anglia şi Rusia" . Nous n'entendons pas malice I *  - ex
clamă Schleinitz. 

„Noi nu dorim decît pacea• şi „ne adresăm cu încredere guvernelor 
de la Londra şi Petersburg, pentru ca, împreună cu ele, să găsim mijloacele 
prin care să punem capăt vărsării de sînge".  

Pentru a se arăta demnă de încrederea Angliei şi a Ru
siei, Prusia susţine cu străşnicie cele două teze ruso-engleze : 
Prima - că Austria a provocat războiul prin ultimatumul ei ; 
a doua - că lupta se dă pentru nişte reforme liberal-adminis
trative şi pentru desfiinţarea protectoratului austriac asupra 
statelor italiene vecine. Ceea ce urmăreşte Prusia este să 
pună de acord drepturile casei imperiale austriece cu o „ac
tivitate de reorganizare" naţional-liberală. In sfîrşit, ea crede, 
după cum se exprimă Schleinitz, în selfdenying declarations ** 
ale lui Ludovic Bonaparte. 

Şi aceste platitudini banale sînt tot ceea ce Prusia, „cu 
încredere deplină şi francheţe sinceră" ,  le bîiguie jenată ma
rilor puteri neutre despre „planurile ei de mediaţie" .  Schlei
nitz, „tînărul cumpătat şi modest" ,  se teme „să nu aducă, 
cumva, anumite prejudicii problemei dacă îşi va preciza mai 
mult ideile" . Dar iată că ideea sa fixă iese, în cele din urmă, 
la iveală : Prusia se consideră „menUă să fie putere media
toare armată" .  Anglia şi Rusia trebuie să recunoască această 
menire I Ele trebuie 

„să-şi exprime părerile lor în legătură cu rezolvarea actualelor compli
caţii şi cu posibilitatea de a face ca această rezolvare să fie acceptabilă 
pentru părţile beligerante". 

Să-i dea mai cu seamă Prusiei instrucţiuni care să-i per
mită să-şi asume, cu încuviinţare de sus, ca să zicem aşa, avec 
garantie du gouvernement ***,  rolul leului mediator ! Prusia 
vrea să joace, aşadar, rolul de lion **** european, dar ca 
Snug, tîmplarul. 

Leul : Deci aflaţi că eu sînt leul, Snug, de felul meu tîmplar 
Şi că nu-s, doamne fereşte, leu şi nici leoaică chiar, 
Căci, de-aş da năvală-n scenă, ca un leu plin de turbare, 
V-aş înspăimînta degeaba şi-aş muri de supărare. 

Theseu : De treabă fiară, zău - şi nu e rău crescută. 

* - Nu avem nici un gînd rău ! - Nota trad. 
•• - declaraţiile dezinteresate. - Nota trad. 

*** - cu garanţia guvernului. - Nota trad. 
**** - leu. - Nota trad. 
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Lysander : De-i caţi bărbăţia, leul ăsta e vulpe curată. 
Theseu : Aşa e, şi de iei seama cit de înţlept e, zici că-i gîscan *· 

Depeşa lui Schleinitz este datată 24 iunie, ziua bătăliei de 
la Solferino. Ambele exemplare ale depeşei se mai aflau pe 
masa de scris a lui Schleinitz cînd la Berlin a sosit ştirea de
spre înfrîngerea Austriei. Poşta a adus concomitent o depeşă 
din partea lordului John Russell 300, „în care fostul little man ** 
al  d-lui Brougham" , tom-tit of English liberalism *** ,  crainicul 
„coercion-bill-urHor" 301 irlandeze, iniţiază Prusia în tainele 
planurilor lui Palmerston cu privire la Italia. Magdeburg nu se 
află pe Mincio şi Bickeburg nu se află pe Adige, tot aşa cum 
Harwich nu se află pe Gange sau Salford pe Satledj. Ludovic 
Bonaparte însă a declarat că el nu rîvneşte la Magdeburg şi 
Bickeburg. De ce să întărîtăm cocoşul galic cu brutalitatea 
teutonă ? Jack Russell face chiar descoperirea că, dacă pe 
cîmpul de luptă „victoria" va fi „hotărîtoare", adversarii vor 
consimţi, „probabil, foarte bucuroşi să se pnă capăt luptei 
istovitoare" .  Sprijinindu-se pe această înţeleaptă descoperire, 
condam�înd poftele războinice ale Germaniei, lăudînd „ati
tudinea sobră şi luminată" a Prusiei, Russell îi recomandă lui 
Schleinitz să imite „atît de exact" Anglia „pe cit o vor îngădui 
împrejurările din Germania"  l ! In cele din urmă, acest Jack 
of all trades **** aminteşte de „înalta menire de mediatoare" 
a Prusiei şi, cu obişnuitul său surîs dulce-acrişor, abia schiţat, 
acest omuleţ îi adresează, la despărţire, discipolului său întru 
constituţionalism următoarele cuvinte consolatoare : 

„Poate că foarte curînd va veni o vreme cind glasul puterilor care 
vor prietenie şi împăciuire va fi ascultat cu atenţie şi cind propunerile 
de p ace nu vor mai rămîne fără rezultat I" (depeşa trimisă de Russell 
lordului Bloomfield la Berlin, datată : Londra, 22 iunie) . 

Scris de K. Marx 
la sfîrşitul lunii iulie -
mijlocul lunii august 1859 

Publicat în 11Das Volk" nr. 13, 14, 15 şi 16 
din 30 iulie, 6, 13 şi 20 august 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• Shakespare. „Visul .ei nopţi de vară " ,  actul V, scena 1, în Opere, 
vol. Ill, Editura pentru literatură şi artă, 1956, pag. 401 .  - Nota red. 

•• - mic om. - Nota trad. 
„„„ - sfredeluşul liberalismului englez. - Nota trad . 

.. „„ - meşter în toate. - Nota trad. 
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Friedrich Engels 

Karl Marx : „Contribuţii la critica economiei politice" 

PARTEA I, BERLIN, FRANZ DUNCKER, 1859 181 

I 

Germanii au dovedit de mult că în toate domeniile ştiin
ţei nu sînt mai prejos decît celelalte naţiuni civilizate, iar 
în majoritatea acestor domenii le sînt chiar superiori. Nu
mai o ştiinţă, economia politică, nu număra printre corifeii 
ei nici un nume german. Cauza este foarte limpede. Eco
nomia politică este analiza teoretică a societăţii burgheze 
moderne şi presupune, aşadar, existenţa unor relaţii burgheze 
dezvoltate, relaţii care de pe vremea războaielor reformei 
religioase şi a războiului ţărănesc, şi mai ales după răz
boiul de treizeci de ani, nu s-au putut ivi în Germania se
cole de-a rîndul. Dezlipirea Olandei de imperiu 303 a înde
părtat Germania de comerţul mondial şi a redus din capul 
locului dezvoltarea ei industrială la proporţii infime ; şi în 
timp ce germanii se refăceau atît de anevoios şi atît de încet 
de pe urma pustiirilor pricinuite de războaiele civile, în timp 
ce îşi iroseau întreaga lor energie civică, care nu fusese nici
odată prea mare, într-o luptă stearpă împotriva barierelor va
male şi a stupidelor regulamente comerciale, pe care fiecare 
prinţişor şi fiecare baronaş al imperiului le impunea industriei 
supuşilor săi, în timp ce oraşele imperiului decădeau din cauza 
s tînjenitoarelor reglementări de breaslă şi a semeţiei patri
ciene, - în acest timp, Olanda, Anglia şi Franţa cucereau 
locurile de frunte în comerţul mondial, întemeiau o colonie 
după alta şi dezvoltau industria manufacturieră, ducînd-o la 
cea mai înaltă înflorire, pînă cînd, în cele din urmă, datorită 
aburului, care a pus în valoare zăcămiRtele de cărbuni şi de 
fier ale Angliei, aceasta din urmă a ajuns în fruntea dezvol
tării burgheze moderne. Cită vreme însă mai trebuia dusă 
lupta împotriva rămăşiţelor medievale ridicol de învechite 
care încătuşaseră pînă la 1 830 dezvoltarea burgheză mate
dală a Germaniei, nici vorbă nu putea să fie de o econo-
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mie politică germană. Abia în urma înfiinţării Uniunii va
male, germanii au ajuns în situaţia de a putea doar pricepe 
economia politică. De atunci a început într-adevăr impor
tarea economiei politice engleze şi franceze pentru uzul 
burgheziei germane. In scurt timp, tagma învăţaţilor şi 
birocraţia au pus stăpînire pe materialul importat şi l-au. 
prelucrat într-un chip care nu prea face cinste „spiritului 
german" .  Această pestriţă adunătură de cavaleri de industrie. 
negustori, belferi şi birocraţi literatori a creat apoi o litera
tură economică germană care prin platitudinea şi superficiali
tatea ei, prin sărăcia ei de idei, prin prolixitate şi plagiere 
nu-şi găseşte pereche decît în romanul german. Printre oa
menii cu preocupări practice s-a format mai întîi şcoala pro
tecţionistă a industriaşilor, al cărei reprezentant cu autoritater 
tist, continuă să fie tot ce a produs mai bun literatura eco
nomică burgheză germană, deşi întreaga lui operă mult lău
dată este pe de-a-ntregul copiată de la francezul Ferrier, pă
rintele teoretic al sistemului continental. In opoziţie cu acest 
curent a luat fiinţă în deceniul al 5-lea şcoala liber-schim
bistă a negustorilor din provinciile baltice, care repetau cu > 
credulitate puerilă, dar nu şi dezinteresată, argumentele liber
schimbiştilor englezi. In sfîrşit, printre belferii şi birocraţii 
care îşi asumaseră sarcina elaborării teoretice a acestei disci
pline se aflau şi seci colecţionari de fapte, lipsiţi de orice 
simţ critic, de teapa d-lui Rau, arhisubtili filozofi speculativi 
de teapa d-lui Stein, care traduceau tezele autorilor străini 
într-un limbaj hegelian pe care nu-l înţelegeau, sau chiţibuşari 
literarizanţi din domeniul „istoriei culturii" ,  de teapa d-lui 
Riehl. Ceea ce a rezultat în cele din urmă de aici a fost o 
cameralistică 304, un ghiveci din fel de fel de nimicuri, stropit 
cu un sos eclectic-economic, adică ceea ce trebuie să ştie un 
stagiar care se prezintă la examenul de funcţionar public. 

In timp ce în Germania burghezia, belferimea şi birocraţia 
se mai căzneau să înveţe pe de rost şi să priceapă cît de cît 
principiile elementare ale economiei politice anglo-franceze 
ca pe nişte dogme intangibile, a apărut partidul proletar ger
man. Intregul conţinut al teoriei sale a izvorît din studiul eco
nomiei politice ; o dată cu apariţia în arenă a acestui partid 
îşi începe existenţa şi economia politică germană de sine stă
tătoare, ştiinţifică. Această economie politică germană se în
temeiază, în esenţă, pe concepţia materialistă a istoriei, ale 
cărei trăsături fundamentale sînt expuse pe scurt în prefaţa 
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lucrării analizate aici *, Intr-o formă prescurtată, această pre
faţă a mai fost publicată în „Das Volk" , unde cititorul o poate 
găsi. Teza potrivit căreia „modul de producţie a vieţii mate
riale determină în genere procesul vieţii sociale, politice şi 
spirituale" ,  iar toate relaţiile sociale şi de stat, toate siste
mele religioase şi juridice şi toate concepţiile teoretice care 
apar în istorie pot fi înţelese numai dacă sînt înţelese con
diţiile materiale de viaţă ale epocii respective şi dacă din 
aceste condiţii materiale se deduce tot restul - această teză 
a fost o descoperire revoluţionară nu numai pentru economia 
politică, ci pentru toate ştiinţele istorice (şi istorice sînt toate 
ştiinţele care nu sînt ştiinţe ale naturii) . „Nu conştiinţa oa
menilor le determină existenţa, ci, dimpotrivă, existenţa lor 
socială le determină conştiinţa" .  Teza aceasta este atît de 
simplă, încît ar trebui să fie ceva de la sine înţeles pentru 
oricine nu s-a împotmolit în şarlatania idealistă. Din această 
teză decurg însă concluzii extrem de revoluţionare nu numai 
pentru teorie, ci şi pentru practică : „Pe o anumită treapt. a 
dezvoltării lor, forţele de producţie materiale ale societăţii 
intră în contradicţie cu relaţiile de producţie existente, sau, 
ceea ce nu este decît expresia juridică a acestora din urmă, 
cu relaţiile de proprietate în cadrul cărora ele s-au dezvoltat 
pînă atunci. Din forme ale dezvoltării forţelor de producţie, 
aceste relaţii se transformă în cătuşe ale lor. Atunci începe o 
epocă de revoluţie socială. O dată cu schimbarea bazei eco
nomice are loc, mai încet sau mai repede, o revoluţionare a 
întregii uriaşe suprastructuri.. . Relaţiile de producţie burgheze 
reprezintă ultima formă antagonistă a procesului de producţie 
social, antagonistă nu în sensul unui antagonism individual, 
ci al unui antagonism care ia naştere din condiţiile sociale 
le trai ale indivizilor ; dar forţele de producţie care se dez
voltă în sînul societăţii burgheze creează totodată condiţiile 
materiale ale rezolvării acestui antagonism" • * . Aşadar, dez
voltarea tezei noastre materialiste şi aplicarea ei la stările din 
prezent ne deschide dintr-o dată perspectiva unei revoluţii 
uriaşe, a celei mai uriaşe revoluţii din cîte au fost vreodată. 

Teza potrivit căreia conştiinţa oamenilor depinde de exis
tenţa lor, şi nu invers , pare simplă ; dar, dacă cercetăm lu
crurile mai îndeaproape, constatăm imediat că chiar de la 
primele sale consecinţe această teză dă o lovitură de moarte 
oricărui idealism, chiar şi celui mai camuflat. Ea neagă toate 

* Vezi volmul de faţă, pag. 7-1 1 .  - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 9. - Nota red. 



510 Friedrich Engels 

concepţiile tradiţionale şi obişnuite asupra tuturor fenomene
lor istorice. Intregul mod tradiţional de gîndire politică se 
năruie ; nobila simţire patriotică se ridică cu indignare îm
potriva unei asemenea concepţii nelegiuite. De aceea noua 
concepţie se loveşte în mod inevitabil nu numai de împotri
virea reprezentanţilor burgheziei, ci şi de împotrivirea masei 
socialiştilor francezi, care vor să răstoarne lumea cu ajutorul 
formulei magice : liberte, egali te, fratenite * . O furie grozavă 
a stîrnit însă această teorie printre clănţăii vulgar-democraţi 
din Germania. Cu toate acestea, ei s-au străduit din răsputeri 
să exploateze noile idei, plagiindu-le cu o rară nepricepere. 

Aplicarea concepţiei materialiste fie şi la un singur exem
plu din istorie implica o muncă ştiinţifică care ar fi cerut ani 
îndelungaţi de studii liniştite, căci este evident că numai cu 
fraze nu se poate realiza aici nimic, că numai cu ajutorul 
unui vast material istoric, verificat în mod critic şi pe deplin 
însuşit, poate fi rezolvată o asemenea sarcină. Revoluţia din 
februarie a aruncat însă partidul nostru în arena politică, 
făcîndu-i astfel cu neputinţă urmărirea unor scopuri pur ştiin
ţifice. Cu toate acestea, concepţia fundamentală străbate ca 
un fir roşu toată literatura partidului. In toate lucrările se 
arată, în fiecare caz în parte, în ce mod acţiunea politică izvo
răşte de fiecare dată din mobile materiale directe, şi nu din 
frazele ce le întovărăşesc, în ce mod, dimpotrivă, frazele po
litice şi juridice izvorăsc din mobile materiale, ca şi acţiunea 
politică şi rezultatele ei. 

Atunci cînd, după înfrîngerea revoluţiei din 1848-1849, a 
început o perioadă în care devenea din ce în ce mai puţin 
posibil să exerciţi din străinătate o influenţă asupra desfăşu
rării evenimentelor din Germania, partidul nostru a lăsat de
mocraţiei vulgare domeniul ciorovăielilor dintre emigranţi, 
căci ciorovăielile rămăseseră singura acţiune posibilă. Şi, în 
timp ce democraţia vulgară se ciorovăia în voie, luîndu-se la  
bătaie astăzi pentru a se  împăca a doua zi, iar a treia zi  să-şi 
spele din nou rufele murdare în faţa lumii întregi, în timp 
ce această democraţie vulgară cerşea bani prin toată America. 
pentru ca după aceea să provoace un nou scandal în legătură 
cu împărţirea celor cîţiva taleri căpătaţi, partidul nostru a 
fost bucuros că a găsit din nou un oarecare răgaz pentru studii 
ştiinţifice. Marea lui superioritate consta în faptul că avea c.. 
bază teoretică o nouă concepţie ştiinţifică, a cărei elaborare 
îi dădea destul de lucru ; chiar şi numai din acest motiv el 

• - libertate, egalitate, fraternitate. - Nota trad. 
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nu ar fi putut niciodată să decadă atît de jos ca 11marii băr
baţi u ai emigraţiei. 

Primul rod al acestor studii este cartea de care ne ocupăm 
aici. 

II 

Intr-o lucrare ca cea de care ne ocupăm aici nu poate fi 
vorba de o simplă critică nesistematică a unor elemente ale 
economiei politice, de tratarea separată a unora sau altora 
dintre problemele economice controversate. Dimpotrivă, 
această lucrare îşi propune din capul locului să cuprindă în 
mod sistematic întregul complex al ştiinţelor economice, să 
facă o expunere închegată a legilor producţiei burgheze şi 
schimbului burghez. Şi, deoarece economiştii nu sînt decit tăl
macii şi apologeţii acestor legi, expunerea menţionată este 
totodată şi critica întregii literaturi economice. 

De la moartea lui Hegel aproape că nu s-a făcut nici o 
încercare de a dezvolta vreo ştiinţă în legătura ei proprie, 
lăuntrică. Şcoala hegeliană oficială şi-a însuşit din dialectica 
maestrului numai mînuirea celor mai simple procedee, pe care 
le aplica peste tot şi cu orice prilej , adeseori chiar cu o ne
îndemînare ridicolă. Pentru această şcoală, întreaga moştenire 
rămasă de la Hegel se limita la un simplu şablon, cu ajutorul 
căruia se construia orice temă, şi la o listă de termeni şi for
mule, bune doar pentru a fi puse la timp acolo unde lipseau 
ideile şi cunoştinţele pozitive. Aşa se face că, după cum spu
nea un profesor de la Bonn, aceşti hegelieni înţelegeau cite 
ceva în materie de „nimic",  dar de scris puteau să scrie despre 
„toate" .  Aşa şi arătau lucrările lor. Dar, cu toată suficienţa 
lor, domnii aceştia erau atît de conştienţi de propria lor slă
biciune, încit se ţineau cit mai departe de abordarea unor pro
bleme mari ; ştiinţa veche, rutinară, îşi p ăstra poziţiile dato
rită superiorităţii ei în domeniul cunoştinţelor pozitive. Şi nu
mai după ce Feuerbach a proclamat inconsistenţa ideii specu
lative, hegelianismul s-a stins treptat şi se părea că în ştiinţă a 
fost restabilită domnia vechii metafizici, cu categoriile ei fixe. 

Acest fenomen îşi avea cauza lui firească. După regimul 
diadohilor 305 lui Hegel, care dusese la întronarea frazei goale, 
a urmat în mod firesc o epocă în care conţinutul pozitiv al 
ştiinţei a ajuns din nou să precumpănească latura ei formală. 
In acelaşi timp Germania s-a apucat cu o energie extraordi-
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nară de studiul ştiinţelor naturii, ceea ce corespundea impe
tuoasei ei dezvoltări burgheze de după 1848 ; şi, pe măsură ce 
deveneau la modă aceste ştiinţe, în care orientarea speculativă 
nu a avut niciodată un rol cit de cit însemnat, s-a răspîndit 
din nou şi vechea manieră metafizică de a gîndi, inclusiv cea 
mai searbădă platitudine wolffiană. Hegel a fost dat uitării : 
s-a dezvoltat noul materialism al ştiinţelor naturii, care din 
punct de vedere teoretic aproape că nu se deosebeşte de ma
terialismul secolului al XVIII-lea şi de cele mai multe ori nu-l 
depăşeşte decit prin bogăţia mai mare a materialului ştiinţific 
de care dispune, în special în domeniul chimiei şi al fiziolo
giei. O reproducere extrem de plată a acestui mod de a gîndi 
filistin, mărginit, din epoca prekantiană ne oferă lucrările lui 
Bichner şi Vogt ; şi chiar Moleschott, care jură pe Feuerbach, 
se încurcă mereu, într-un chip foarte amuzant, la categoriile 
cele mai simple. Fireşte, mîrţoaga anchilozată a intelectului 
comun burghez se opreşte încurcată în faţa şanţului care des
parte esenţa de fenomen şi cauza de efect. Dar acela care por
neşte la o vînătoare cu ciini pe terenul extrem de accidentat 
al gîndirii abstracte nu trebuie să încalece o mîrţoagă. 

Aici trebuia, aşadar, rezolvată o altă problemă, care nu 
are nici o legătură cu economia politică propriu-zisă. Ce me
todă de cercetare ştiinţifică trebuia adoptată ? De o parte 
.xista dialectica hegeliană sub forma ei „speculativă",  cu totul 
abstractă, aşa cum o lăsase Hegel ; de altă parte exista metoda 
comună, esenţialmente wolffian-metafizică, azi din nou la 
modă, folosită de economiştii burghezi în cărţile lor volumi
noase şi incoerente. Această din urmă metodă fusese teoreti
ceşte în asemenea măsură sfărîmată de Kant şi mai ales de 
Hegel, incit numai inerţia şi lipsa unei alte metode simple 
puteau face cu putinţă prelungirea existenţei ei în practică. 
Pe de altă parte însă, în forma ei dată, metoda hegeliană era 
cu totul inutilizabilă. Ea era o metodă esenţialmente idealistă, 
pe cind aici era vorba de dezvoltarea unei concepţii mai ma
terialiste decit toate cele care au precedat-o. Metoda hege
liană pornea de la gîndirea pură, pe cind aici trebuia să se 
pornească de la faptele cele mai încăpăţinate. O metodă care, 
după propria mărturisire a lui Hegel, „pornind de la nimic şi 
trecind prin nimic a ajuns la nimic" 06 era sub această formă 
cu totul improprie aici. Cu toate acestea, din întregul material 
logic existent, ea era singurul element care putea fi cel puţin 
folosit. Această metodă nu fusese supusă criticii, nu fusese 
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infirmată ; nici unul dintre adversarii marelui dialectician nu 
putuse face vreo spărtură în falnicul ei edificiu ; ea fusese 
dată uitării pentru că şcoala hegeliană nu ştiuse ce să facă 
cu ea. Inainte de toate, aşadar, metoda hegeliană trebuia su
pusă unei critici temeinice. 

Modul hegelian de a gîndi se deosebea de acela al tuturor 
celorlalţi filozofi prin profundul simţ istoric care se afla la 
temelia lui. Deşi forma sa era extrem de abstractă şi de idea
listă, înlănţuirea ideilor lui urma totuşi întotdeauna o linie 
paralelă cu aceea a desfăşurării istoriei universale, care, la 
drept vorbind, trebuia să fie doar o confirmare a celei dintîi. 
Chiar dacă în modul acesta raportul adevărat era inversat şi 
pus cu capul în jos, conţinutul real pătrundea totuşi pretutin
deni în sfera filozofiei, cu atît mai mult cu cît Hegel, spre 
deosebire de discipolii săi, nu făcea din ignoranţă o virtute, 
ci era, dimpotrivă, unul dintre oamenii cei mai erudiţi care 
au existat vreodată. Hegel este primul care a încercat să do
vedească existenţa unei dezvoltări în istorie, a unei legături 
lăuntrice între fenomenele istorice, şi, oricît de stranii ne-ar 
părea astăzi multe lucruri în a sa filozofie a istoriei, caractP· 
rul grandios al concepţiei sale fundamentale este şi astăzi 
demn de admiraţie dacă îl comparăm pe Hegel cu predece
sorii săi sau chiar cu cei care, după dînsul, s-au încumetat să 
se lanseze în consideraţii de ordin general asupra istoriei . 
„Fenomenologi au ,  „Estetica" ,  „Istoria filozofiei" 307 sînt toate 
străbătute de această grandioasă concepţie asupra istoriei, pre
tutindeni materialul este tratat istoriceşte, într-o legătură de
terminată, deşi în mod abstract denaturată, cu istoria. 

Acest mod epocal de a înţelege istoria a constituit pre
misa teoretică directă a noii concepţii materialiste şi, prin 
însuşi faptul acesta, a fost dat un punct de plecare şi pentru 
metoda logică. Dacă această dialectică uitată, chiar din punc
tul de vedere al „gîndirii pure" ,  a dus la asemenea rezultate, 
dacă în plus a lichidat cu atîta uşurinţă întreaga logică şi me
tafizică anterioară, înseamnă că în orice caz această dialectică 
avea în ea ceva mai mult decît simplă sofistică şi pedanterie 
scolastică. Dar critica acestei metode nu era o sarcină uşoară ; 
întreaga filozofie oficială se temea şi se mai teme încă şi astăzi 
să se apuce de ea. 

Marx a fost şi rămîne singurul care putea să-şi asume sar
cina de a desprinde din logica hegeliană sîmburele care con
ţine adevăratele descoperiri ale lui Hegel pe acest tărîm şi de 
a restabili, despuiată de învelişurile ei idealiste, metoda dia-
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lectică în forma ei simplă în care ea devine singura formă 
justă de dezvoltare a gîndirii. Considerăm că elaborarea me
todei care stă la baza criticii făcute de Marx economiei po
litice constituie un rezultat care, prin însemnătatea sa, 
aproape că nu e cu nimic mai prejos de concepţia materialistă 
fundamentală. 

Critica economiei politice, chiar potrivit metodei elabo
rate, putea fi făcută în două feluri : istoric sau logic. Intrucît 
în istorie, ca şi în reflectarea ei în literatură, dezvoltarea 
merge în genere de la relaţiile cele mai simple la relaţii mai 
complicate, dezvoltarea istorică a literaturii economice oferea 
un fir călăuzitor firesc pe care critica îl putea urma ; aceasta 
însemna că, în linii generale, categoriile economice ar fi apă
rut în aceeaşi ordine ca şi în dezvoltarea logică. Această formă 
are în aparenţă avantajul unei mai mari clarităţi, deoarece 
aici cercetarea urmează firul dezvoltării reaJe ; în fapt însă 
ea ar avea, în cazul cel mai bun, doar un caracter mai popu
lar. Istoria înaintează adeseori în salturi şi în zigzag, şi dacă 
ar fi necesar s-o urmăm pretutindeni, am fi nevoiţi nu numai 
să ne ocupăm de o mulţime de fapte de importanţă minoră, 
ci să şi întrerupem adesea firul ideilor. In plus, istoria econo
miei politice nu poate fi scrisă fără o istorie a societăţii bur
gheze, dar aceasta ar însemna o muncă fără sfîrşit, deoarece 
lipsesc orice lucrări pregătitoare. Reiese, aşadar, că singura 
metodă potrivită de cercetare era metoda logică. In fond însă 
aceasta din urmă nu este altceva decît tot metoda istorică, 
dar degajată de forma istorică şi de elementele întîmplă
toare stînjenitoare. Firul ideilor trebuie să înceapă cu ceea 
ce începe şi istoria, iar mişcarea lui ulterioară nu va fi altceva 
decît reflectarea procesului istoric într-o formă abstractă şi 
teoreticeşte consecventă ; o reflectare corectată, dar corec
tată potrivit unor legi deduse chiar din procesul istoric real, 
şi anume în aşa fel incit fiecare moment să poată fi examinat 
în acel punct al dezvoltării sale în care procesul ajunge la 
maturitate deplină, la forma sa clasică. 

!n cadrul acestei metode noi pornim de la prima şi cea mai 
simplă relaţie care ni se înfăţişează istoriceşte, în fapt, adică 
în cazul de faţă de la prima relaţie economică pe care o gă
sim. Această relaţie o analizăm. Chiar din faptul că este o 
relaţie, rezultă că are două laturi care se raportează una la 
cealaltă. Examinăm separat fiecare din aceste laturi ; de aici 
decurge caracterul relaţiei lor reciproce, interacţiunea lor. Cu 
acest prilej ies la iveală contradicţii care se cer rezolvate. 
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Deoarece însă aici examinăm nu un proces abstract de gîn
dire, care se petrece numai în minţile noastre, ci un proces 
real care a avut loc cindva sau mai are loc şi în momentul 
de faţă, înseamnă că şi aceste contradicţii trebuie să se fi 
dezvoltat în practică şi şi-au găsit, probabil, rezolvarea. Vom 
cerceta în ce mod au fost rezolvate ele şi vom constata că 
acest lucru a fost obţinut prin statornicirea unei relaţii noi, 
ale cărei două laturi antagoniste va trebui să le dezvoltăm 
acum etc. 

Economia politică începe cu marfa, cu momentul în care 
produsele sînt schimbate între ele fie de către diferiţi indi
vizi, fie de către comunităţi primitive. Produsul care intră în 
procesul de schimb este marfă. Dar el este marfă numai pen
tru că de acest lucru, de acest produs, se leagă o reia/ie între 
două persoane sau două comunităţi, relaţia dintre producător 
şi consumator, care aici nu mai sînt una şi aceeaşi persoană. 
Avem aici exemplul unui fenomen specific care străbate în
treaga economie politică şi produce în capetele economiştilor 
burghezi o confuzie nemaipomenită : economia politică are 
de-a face nu cu lucruri, ci cu relaţii între oameni şi, în ul
timă analiză, între clase, dar aceste relaţii sînt totdeauna le
gate de lucruri şi se manifestă ca lucruri. Această legătură, 
care în unele cazuri fusese doar întrezărită de către un eco
nomist sau altul, a fost descoperită pentru prima oară de Marx 
în toată însemnătatea ei pentru întreaga economie politică, 
şi, datorită acestui fapt, el a simplificat şi a clarificat în aşa 
măsură problemele cele mai grele, încit acum le vor putea 
pricepe pînă şi economiştii burghezi. 

Dacă examinăm marfa sub diferitele ei aspecte, şi anume 
marfa sub forma ei pe deplin dezvoltată, şi nu în starea în 
care se dezvoltă anevoios încă în trocul primitiv dintre două 
comunităţi primitive, vedem că ea ni se înfăţişează sub două 
aspecte : ca valoare de întrebuinţare şi ca valoare de schimb. 
Şi aici intrăm de-a dreptul în sfera controverselor economice. 
Cine vrea un exemplu grăitor din care se vede că metoda dia
lectică germană, în stadiul ei actual de dezvoltare, este cel 
puţin tot atît de superioară metodei metafizice vechi, plate şi 
prolixe, pe cit de superioară este calea ferată în comparaţie 
cu mijloacele de transport din evul mediu, acela n-are decit 
să vadă la Adam Smith sau la orice alt economist oficial de 
vză cită bătaie de cap le dădeau acestor domni valoarea de 
schimb şi valoarea de întrebuinţare, cit de greu le era să facă 
o distincţie netă între una şi cealaltă şi să înţeleagă pe fie
care în determinarea ei specifică, şi apoi să compare toate 
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acestea cu expunerea simplă şi clară a acestei probleme la 
Marx. 

După ce au fost analizate valoarea de întrebuinţare şi va
loarea de schimb, marfa - aşa cum intră în procesul de 
schimb - ni se înfăţişează ca unitate nemijlocită a amîn
durora. Ce fel de contradicţii rezultă aici se poate vedea 
la pag. 20, 21 *. Remarcăm doar că aceste contradicţii pre
zintă nu numai un interes teoretic, abstract, ci reflectă tot
odată şi dificultăţile care rezultă din natura relaţiei de schimb 
direct, din trocul simplu, reflectă imposibilităţile de care se 
loveşte în mod necesar această primă formă rudimentară a 
schimbului. Rezolvarea acestor imposibilităţi constă în aceea 
că proprietatea de a reprezenta valoarea de schimb a tuturor 
celorlalte mărfuri trece asupra unei mărfi speciale, banii. Banii, 
sau circulaţia simplă, formează obiectul capitolului al doilea, 
şi anume : 1 )  banii ca măsură a valorilor, şi cu acest prilej 
valoarea măsurată în bani, preţul, capătă o determinare mai 
precisă ; 2) ca mijloc de circulaţie şi 3) ca unitate a ambelor 
determinări, ca bani reali, ca reprezentant al întregii avuţii 
materiale burgheze. Cu aceasta se încheie expunerea părţii 
întîi, cea de-a doua fiind rezervată transformării banilor în 
capital. 

Vedem, aşadar, că în cadrul acestei metode dezvoltarea 
logică nu este cîtuşi de puţin obligată să se menţină în sfera 
abstracţiei pure. Dimpotrivă, ea are nevoie de exemplificare 
istorică, de un contact permanent cu realitatea. Tocmai de 
aceea se aduc aici numeroase şi variate exemple de acest 
fel, atît sub formă de referiri la procesul istoric real pe dife
rite trepte ale dezvoltării sociale cît şi sub formă de referiri 
la literatura economică, care au drept scop să urmărească de 
la început elaborarea determinărilor clare ale relaţiilor eco
nomice. Critica diferitelor concepţii, mai mult sau mai puţin 
unilaterale sau confuze, este dată în esenţă chiar în cadrul 
dezvoltării logice şi poate fi expusă pe scurt. 

Intr-un al treilea articol ne vom ocupa de conţinutul eco
nomic al cărţii însăşi. 

Scris de F. Engels 
la 3-1 5 august 1 859 

Publicat în „Das Volk" nr. 14  şi 1 6  
d i n  6 şi 2 0  august 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 31-32. - Nota red. 
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Karl Marx 

Comerţul britanic 

Ministerul comerţului al Marii Britanii a publicat de curînd 
un raport cu privire la exportul din primele şase luni ale aces
tui an, în timp ce tabelul acestui minister cu valoarea decla
rată a importului cuprinde numai cinci luni, pînă la 31 mai 
inclusiv 308• Comparînd perioadele corespunzătoare din anii 
1858 şi 1859, vom vedea că, cu unele mici excepţii, care nici 
nu merită 1să fie menţionate, importul britanic din Statele 
Unite în general a scăzut, cel puţin în ceea ce priveşte va
loarea, în timp ce exportul britanic în această ţară a erescut 
atît în ceea ce priveşte cantitatea cit şi valoarea. Pentru a 
ilustra acest fapt, vom extrage din raportul oficial următoarele 
tabele : 

Exportul britanic în Statele Unite pe şase luni,  

pind la 30 iunie inclusiv 

Articole exportate 

Ţe�ăt�ri  de bumbac în 
1arz1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Articole de fierărie şi cu-
ţitărie în chintale* . .  

Ţesături de în în iarzi . .  
Fontă brută în tone . .  
B:� de fier, bolţuri ş i  

t1Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cantitate 

i 858  i 859 

60 150 771 110 360 198 

35 849 78 432 
17 379 691 31 170 751 

22 745 39 370 

21 463 56 026 

Valoare de>larată 
în I .st. 

i 858 i859 

1 o 31 724 1 924 951 

242 914 534 101 
515 416 961 956 

68 640 111 319 

175 944 457 384 

• Chintalul englez reprezintă 1/u d in aşa-numita tonă mare (i Oi6 kg), sau 
50,8 kg. - Nota trad. 
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Articole exportate 

Firr forjat . . . . . . . . . . . . 
Table de oţel şi cuie tn 

ch intale . . . . . . . . . . . . 
Plumb tn tone „ • • • •  „ „ .  
Ulei (vegetal) în galloni 
Mătăsuri tn pfunzi . . . •  
Stofe de Jînă tn bucăţi 
Ţesături de lină de dife-

rite feluri tn iarzi 
Ţesături de lină pieptă: 

nată tn bucăţi . . . . . .  
Ceramică şi porţelanuri 
Articole de galanterie şi  

mode . . . . . . . . . . . . . . 
Tablă albă în foi • •  w o  

Karl Max 

CanlltatP 

1 858  1 b.Jq 

9 153 19 368 

6 293 16 622 
1 214 1 980 

411 769 930 784 
47 101 134 470 
76 311 81 686 

13 897 331 30 893 901 

186 129 489 171 

Valoare declarată ln I.st. 

1 858 I 1 859 

113 436 238 903 

28 709 77 840 
27 754 44 626 
60 960 111 103 
61 277 144 413 

273 409 421 006 

562 749 1 188 859 

229 981 758 914 
168 927 279 407 

456 364 861 921 
397 027 607 011 

Importul britanic din Stalele Unile pe cinci luni, 

pind la 31 mai inclusiv 

Articole Importate 

Griu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Făină de griu şi de porumb . . 
Bumbac (brut) . . . . . . . . . . . . 

1 858 
371 452 J .st . 
693 817 " 

11 631 523 " 

1859  
7 0 1 3  J .st .  

, 666 " 
10 186 118 " 

Raportul cu privire la exportul britanic arată în general 
o creştere nu numai în comparaţie cu anul 1 858, dar şi în 
comparatie cu anul 1 857, aşa cum reiese din următorul tabel : 

Exportul britanic e ae luni, ptnl la 30 iunie inclusiv 

Valoare dclarall 

1857 1858 1859 
60 826 381 .  I. st. 53 467 804 I. st. 63 003 159 I. st. 

La o examinare mai atentă însă devine evident că creşte
T.a globală a valorii exportului pe anul 1 859 în comparaţie 
cu anul 1 857 se datoreşte extinderii comerţului cu India şi, 
mai mult decît atît, că, dacă India n-ar fi acoperit cu priso
sinţă acest deficit, suma globală a exportului britanic pe anul 
1 859 ar fi scăzut în comparaţie cu anul 1 857, cu peste 2 OOO OOO 
l. st. Prin urmare, de pe piaţa mondială încă nu au dispărut 
cu totul urmele crizei din 1 857. Trăsătura cea mai importantă 
şi mai surprinzătoare a raportului Ministerului Comerţului o 
constituie, fără îndoială, dezvoltarea rapidă a exportului bri
tank în Indiile orientale. Mai întîi să ilustrăm acest lucru 
prin date oficiale : 
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Exportul fn Indii!e orientale britanice pe şse !uni, pînd a ·ao iunie inclsiv 
(ln lire sterline) 

1 856 1 857 1858 1 859 

Bere şi ale * . . . . . . . . . . . . . . . . 210 431 130 213 474 438 569 398 .esături de bumbac, şifoane etc. 2 554 976 3 116 869 4 523 849 6 094 433 
ire de bumbac . . . . . . . . . . . . 579 807 540 576 967 332 1 280 435 

Ceramică şi porţelanuri . . . . . . 30 374 23 521 43 915 43 195 
Articole de galanterie şi mode 39 354 70 502 77 319 105 723 
Articole de fierărie şi cuţitorie 84 758 101 083 139 813 153 423 
Şei şi harnaşament . . . . . . . . . . 12 339 15 587 35 947 19 498 
Maşinării, maşini cu aburi şi 

altele . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 028 313 461 170 959 179 255 
Bare de fier, bolţuri şi tije (ex-

clusiv fierul pentru cale fe-
306 201 228 838 166 321 172 725 rată) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fier Îentru cale ferată . . . . . . . . - 272 812 475 413 578 749 
Fier orjat (exclusiv fierul pen-

242 213 tru cale ferată) . . . . . . . . . . . . 266 355 217 484 192 711 
Cupru neprelucrat . . . . . . . . . . . .  62 928 34 139 9 018 51 690 
Table de oţel şi cuie „ . .  „ . •  „ 144 218 228 325 318 381 205 213 
Sare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 995 91 119 21 849 4 468 
Articole de papetărie . . . . . . . .  66 495 19 968 86 425 89 711 
Stofe de lînă . . . . . . . . . . . . . . 96 045 166 509 202 070 174 826 

Total . .  „ „ • .  4 634 304 5 571 006 7 905 760 9 J64 955 

• - bere englezească. - Nota trad. 

Dacă ne amintim că în decurs de aproximativ 16 ani, din 
1840 pînă în 1856, exportul britanic în India a fost în general 
constant, deşi uneori se înregistra o creştere neînsemnată 
sau o scădere simţitoare sub cifra medie de 8 OOO OOO 1. st., 
pare surprinzător faptul că în scurtul interval de doi ani acest 
comerţ constant s-a dublat şi că această creştere neaşteptată 
a avut loc în perioada înverşunatei răscoale a sclavilor 309• 
Problema dacă această extindere a comerţului survine numai 
în urma unor împrejurări temporare sau este legată de creşte
rea reală a cererii indiene devine deosebit de interesantă da
torită actualei conjuncturi financiare a Indiei, care sileşte gu
vernul britanic să ceară parlamentului permisiunea de a se 
contracta un nou împrumut indian la Londra şi care, totodată, 
face ca pînă şi ziarul londonez „Times" să dezbată problema 
dacă, la urma urmei, n-ar fi mai bine pentru Anglia să se 
mulţumească cu cele trei vechi provincii şi să înapoieze res
l peninsulei cîrmuitorilor ei indigeni ** . 

** Vezi volumul de faţă, ag. 321-329. - Nota red. 

5 - Max-ngels, pere, voi. 13 
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Dat fiind materialul sărac de care dispunem, este impo
sibil să facem o apreciere definitivă asupra adevăratului ca
racter al acestei extinderi neaşteptate a exportului britanic 
în India, toate datele pe care le cunoaştem însă ne fac să 
credem că împrejurări trecătoare au umflat, ca  să zicem aşa, 
acest comerţ peste proporţiile lui organice. In primul rînd, 
nu putem descoperi o schimbare deosebită în importul brita
nic din India care să poată duce la creşterea exportului în 
această ţară. E adevărat că s-a observat o creştere a importu# 
lui la unele articole, dar aceasta a fost aproape echilibrată 
prin reducerea importului la alte articole ; în ansamblu, osci
laţiile exportului indian sînt prea slabe pentru a explica în
tr-un fel sau altul schimbările neaşteptate survenite în impor
tul în această ţară. Fireşte, răscoala sclavilor i-a putut ajuta 
pe englezi să exploreze provincii puţin cunqscute înainte, şi, 
în felul acesta , soldatul i-a putut netezi drumul negustorului. 
In plus, în ultimii ani, în India a avut loc un import şi o acu
mulare de argint excesivă, aşa că pînă şi hindusul, oarecum 
înviorat de scenele pline de emoţii prin care trecuse de cu
rînd, a putut acţiona împotriva maniei sale de a pune deoparte 
şi, într-o oarecare măsură, a început să-şi cheltuiască argintul 
în loc să-l îngroape. Totuşi, nimic nu ne îndreptăţeşte să acor
dăm prea multă atenţie unor asemenea ipoteze, cu atît mai 
mult cu cit, pe de altă parte, ne izbeşte faptul incontestabil că 
uriaşele cheltuieli ale guvernului se ridică la suma de aproxi
mativ 14 OOO OOO 1. st. anual. Deşi această stare de lucruri ex
plică îndeajuns creşterea neaşteptată a exportului englez în 
India, este totuşi greu de presupus că ea prevesteşte o prelun
gire considerabilă a acestui nou avînt. Efectul cel mai înde
lungat va fi, probabil, distrugerea completă a industriei naţio
nale indiene, căci, aşa cum cititorul trebuie să se fi convins 
din ultimul tabel, surplusul exportului britanic în India se ex
plică în primul rînd prin invadarea acesteia cu ţesături şi fire 
de bumbac britanice. Se prea poate ca şi creşterea excesivă 
a desfacerii de mărfuri efectuate de Manchester să fi contri
buit într-o oarecare măsură la umflarea cifrelor din tabelul 
cu privire la exportul britanic. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 5 august 1 859 

Publicat ca articol de fond 
fn „New York Daly Tribune" 
nr. 5 71 7  din 1 9  august 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Ludovic-Napoleon şi Italia 

Fiecare zi aruncă o nouă lumină asupra vorbelor şi fapte
lor lui Napoleon al Iii-lea în Italia şi ne ajută să înţelegem 
ce anume înţelege el prin libertate „de la Alpi pînă la Adria
tica" .  Pentru el războiul nu era decît o a doua expediţie fran
ceză la Roma, fireşte, de proporţii mai mari din toate punctele 
de vedere, dar avînd aceleaşi cauze şi rezultate ca şi acţiunea 
„republicană" 310• După ce „a salvat" Franţa de la un război 
european prin încheierea tratatului de la Villafranca, acest 
„eliberator" se pregăteşte „să salveze" acum societatea ita
liană, reinstaurînd în mod arbitrar pe principii privaţi de pu
tere în urma unui singur cuvînt rostit de stăpînul de la Tuile
ries şi înăbuşind prin forţa armelor mişcarea populară din 
Italia centrală şi din Statul Papal. In timp ce presa britanică 
abundă de presupuneri vagi şi on dits * cu privire la even
tualele modificări care vor surveni în condiţiile tratatului de 
la Villafranca la Conferinţa de la Zirich, în timp ce lordul 
John Russell, cu incorigibila sa indiscreţie, care l-a determi
nat pe lordul Palmerston să-i încredinţeze portofoliul minis
terului de externe, s-a considerat îndreptăţit să declare solemn 
în Camera comunelor că Bonaparte va renunţa să-şi pună baio
netele la dispoziţia principilor detronaţi, în „Wiener Zeitung" 
din 8 august a apărut pe prima pagină următoarea declaraţie 
oficială : 

„In curînd urmează să aibă loc Conferinţa de la Ziirich pentru a 
încheia definitiv pacea, ale cărei condiţii principale au fost stabilite la 
Villafranca. Celor care sînt pătrunşi de importanţa evidentă a conferinţei 
le este greu să înţeleagă cum de a cutezat presa, nu numai cea din 
străinătate, ci chiar şi cea din Astria, să-şi exprime îndoiala în ceea ce 
priveşte aplicarea sau posibilitatea de aplicare a condiţiilor tratatului de 
la Viliafranca. Pecetluite prin semnătura celor doi împăraţi, aceste pre-

* - zvonuri. - Nota trad. 
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liminarii de pace sînt garantate prin promisiunile solemne şi puterea 
ambilor monarhi".  

Aici li se spune lucrurilor pe nume. Pe de o parte - pro
testele inutile ale italienilor înşelaţi, pe de altă parte - „sic 
volo, sic jubeo" 311 al lui Franţ Iosif şi Ludovic Bonaparte, 
care se sprijină pe baionete, pe tunuri cu ţeavă ghintuită şi 
pe alte „armes de precision" *. Dacă patrioţii italieni refuză 
să cedeze în faţa onctuoasei arte persuasive, trebuie să se 
plece în faţa forţei brutale. Altă alternativă nu au, în pofida 
declaraţiei lordului Russell, care, probabil, a fos t  absolut sin
cer cînd a făcut-o, deoarece această declaraţie a fost pusă în 
gura lui numai pentru a scăpa cu ajutorul ei de parlamentul 
britanic pentru perioada în care Italia urma să fie strivită sub 
călcîiul de fier al despoţilor aliaţi. In ceea ce priveşte puterea 
laică a papei în Statul Papal, Ludovic-Napoleon nici n-a aş
teptat cel puţin sfîrşitul războiului pentru a dicta menţinerea 
ei. Condiţiile preliminare ale tratatului de la Villafranca pre
văd reinstaurarea principilor austrieci în Toscana şi Modena. 
Revenirea la putere a ducesei de Parma n-a fost inclusă în 
aceste condiţii, deoarece Franţ Iosif voia să se răzbune pe 
această principesă pentru că refuzase deschis să-şi lege soarta 
de cea a Austriei. Dar cu mărinimia care-l caracterizează, Lu
dovic-Napoleon şi-a plecat îngăduitor urechea la ruga umilă 
a acestei donna errante **. Prin intermediul lui Walewski, el 
şi-a dat cuvîntul de onoare d-lui Mon, ambasadorul Spaniei 
la Paris şi totodată împuternicitul ducesei, că aceasta îşi va 
recăpăta tronul şi ci teritoriul ducatului ei va rămîne neştir
bit, poate cu singura excepţie a fortăreţei de la Piacenza, care 
urmează să-i fie cedată lui Victor Emanuel în cazul că va 
avea o atitudine corespunzătoare la Conferinţa de la Ziirich. 
Parvenitul nu numai că se simţea din cale-afară de măgulit 
la gîndul de a juca rolul de ocrotitor al surorii Bourbonilor, 
dar chiar credea că, în sfîrşit, a găsit mijlocul sigur de a 
intra în graţiile faubourgului St. Germain 312, care pînă atunci 
îi respinsese u dispreţ avansurile şi îl tratase cu o rezervă 
arogantă. 

Cum să devină însă „eliberatorul naţiunilor" misionar al 
„legalităţii şi ordinii " ,  salvator al „societăţii existente" ? Cum 
să-şi asume cu succes acest rol mai puţin poetic ? Aceasta 
însemna un mare pas înapoi. Faptul că s-a creat şi s-a men
ţinut o lipsă de siguranţă a publicului în ceea ce priveşte ade-

* - arme de precizie. - Nota lrad, 
** - doamnă rătăcitoare. - Nota lrad. 
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vărata importanţă a condiţiilor preliminare ale tratatului de 
la Villafranca, că s-a arătat indulgenţă faţă de zvonurile săl
batice şi de presupunerile înţelepte a urmărit în mod vădit 
pregătirea treptată a Europei pentru ce putea fi mai rău. Lor
dul Palmerston, care urăşte Austria şi declară că iubeşte Italia 
şi care este, după cum se ştie, confidentul lui Napoleon al 111-
lea, l-a sprijinit pe eroul din decembrie pe acest teren lunecos. 
Palmerston, care a înlăturat guvernul Derby, exploatînd sim
p atiile acestuia faţă de Austria, s-a pus, pare-se, chezaş în faţa 
întregii Europe şi în special în faţa Italiei pentru intenţiile 
cinstite ale augustului său aliat, Napoleon al Iii-lea. Astfel, el 
a înlăturat fără zarvă parlamentul, dacă nu chiar l-a dizolvat, 
inducîndu-1 cu bună ştiinţă în eroare. Declaraţia sa răspicată 
că Anglia încă nu s-a hotărît dacă să participe sau nu la con
gresul european (care va confirma, probabil, hotărîrile Confe
rinţei de la Zirich şi, în felul acesta, împărţind răspunderea 
între toate puterile europene, va face ca ura să nu cadă numai 
asupra lui Napoleon) este contrazisă de ziarele din Prusia în
tr-o notă semioficială, în care se afirmă că Anglia şi Rusia 
s-au adresat împreună curţii de la Berlin, cerîndu-i să ia 
parte la acest congres european. 

Al doilea pas, întreprins de Napoleon abia după ce agitaţia 
febrilă a opiniei publice s-a mai domolit, a fost în Sardinia. 
El a încercat să-l determine pe Victor Emanuel să facă acest 
lucru în locul lui, ceea ce nu era tocmai uşor de obţinut. Vic
tor Emanuel părea să fi' cîştigat tot ceea ce pierduseră Austria 
şi vasalii ei. In fapt, deşi încă nu cu numele, el devenise re
gentul Italiei centrale şi al Statului Papal, unde populaţia îi 
recunoştea pretutindeni dinastia, dacă nu din dragoste pentru 
Piemont, atunci din ură împotriva Austriei. Primul lucru pe 
care apărătorul francez al libertăţii i l-a cerut noului său vasal 
a fost să renunţe la conducerea oficială a mişcării populare. 
Victor Emanuel n-a putut refuza. El a dat ordin împuternici
ţilor săi sarzi să părăsească ducatele şi Statul Papal şi i-a re
chemat pe Boncompagni de la Florenţa, pe Massimo d' Azeglio 
din Romagna şi pe Farini (cel puţin în calitatea sa oficială) 
din Modena 313• 

Dar „eliberatorul" încoronat nu era încă mulţumit. Expe
rienţa sa anterioară din Franţa îi dădea destule temeiuri să 
tragă concluzia că, mînuite cu îndemînare, voturile poporului 
reprezintă cel mai bun mecanism din lume cu ajutorul căruia 
poate fi instaurat despotismul pe o bază solidă şi onorabilă. 
De aceea, regelui Sardiniei i s-a cerut să influenţeze în aşa 
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fel desfăşurarea voturilor poporului în provinciile răsculate, 
încît să se creeze impresia ă reinstaurarea principilor ar 
reflecta voinţa poporului. Bineînţeles că Victor Emanuel nici 
n-a vrut să audă de o asemenea pretenţie, a cărei satisfacere 
cu siguranţă că ar fi zădărnicit pentru totdeauna perspectiva 
libertăţii Italiei şi ar fi transformat strigătele de „evviva !" * 
într-o avalanşă generală de blesteme în întreaga peninsulă. 
După cum se spune, Victor Emanuel ar fi răspuns seducăto
rului francez, contele de Reiset, cu următoarele cuvinte : 

,,Domnul meu, eu sînt, înainte de toate, un principe italian ; nu 
uitaţi acest lucru. Interesele Italiei au pentru mine o mai mare importanţă 
decît interesele Europei, la care aţi binevoit să vă referiţi. Nu pot susţine 
cu autoritatea numelui meu reinstaurarea principilor detronaţi, şi nici 
nu o voi face. Am fost şi aşa prea tolerant cînd am admis ca lucrurile 
să-şi umeze cursul". 

Se spune chiar că regele cavaler ar mai fi adăugat : 

„Dacă se va hotărî o intervenţie armată, veţi mai auzi de mine. 
In ceea ce priveşte confederaţia, ea contravine în egală măsură atît 
intereselor, cit şi onoarei mele, şi, de aceea, voi lupta împotriva ei pînă 
la capăt ".  

La scurtă vreme după ce acest răspuns a fost transmis la 
Paris a apărut faimosul articol al lui Granier de Cassagnac 
cu privire la nerecunoştinţa italienilor 314, conţinînd funesta 
aluzie că, dacă va fi respinsă protecţia unei mîini puternice, 
în curînd vulturul austriac va poposi pe acoperişul palatu
lui regal de la Torino. Victor Emanuel a fost înştiinţat ime
diat că depinde de buna sa comportare ca să primească Pia
cenza şi că gradul influenţei principilor italieni în confede
raţia propusă este încă o chestiune discutabilă. Lovitura de
finitivă i-a fost dată prin punerea în discuţie a problemei 
apartenenţei naţionale a locuitorilor Savoiei ; totodată i s-a 
dat să înţeleagă că, din moment ce Bonaparte l-a ajutat pe 
Victor Emanuel să elibereze Italia de sub jugul Austriei, nici 
acesta nu va putea refuza să elibereze Savoia de sub jugul 
Sardiniei. Aceste ameninţări au luat curînd o înfăţişare pal
pabilă sub forma unei agitaţii care a izbucnit dintr-o dată, la 
un semnal dat de la Paris, în rîndul cercurilor feudale şi ca
tolice din Savoia. 

„Savoiarzii s-au săturat - exclama un ziar din Paris - să-şi chel
tuiască banii şi să verse sîngele fiilor lor pentru cauza Italiei" .  

• - „trăiască r •  - Nota trad. 
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Pentru Victor Emanuel acesta era un puternic argumen
tum ad hominem *, şi, dacă nu a acceptat direct sarcina ce 
i s-a dat, avem motive să ne temem că cel puţin a promis să 
facă totul pentru a netezi calea unei intervenţii armate din 
partea Franţei. Dacă putem da crezare ştirii cuprinse în tele
grama din 9 august primită din Parma, potrivit căreia 

„piemontezii au fost izgoniţi din oraş şi  s-a proclamat republica roşie, 
în timp ce proprietarii şi iubitorii de ordine se salvează prin fugă• ,  

acesta este de  rău augur pentru viitor. Adevărată sau nu, pen
tru „salvatorul ordinii şi al proprietăţii" ,  această ştire poate fi 
foarte bine semnalul de a pomi intervenţia, de a-şi trimite 
zuavii împotriva „anarhiştilor incorigibili" şi de a curăţa ca
lea în vederea reîntoarcerii principilor. Unuia din ei, fiul 
marelui duce de Toscana, care a abdicat în favoarea celui 
dintîi ** , i s-a şi făcut la Tuileries „o primire cordială" .  Iar 
trupele franceze care se aflau în drum spre casă au primit 
ordin să rămînă în Italia, astfel încît piedicile care stăteau 
în calea tratativelor fructuoase de la Zirich vor dispărea 
curînd. 

Scris de K. Marx 
la mijlocul lunii august 1 859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune •  
nr. 5 725 din 29 august 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba engleză 

• - argment de natură să convingă persoana respectivă. Nota 
tiad. 

"* - Leopold al Ii-lea şi Ferdinand al IV-iea. - Nota red. 
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Cronică politică 

Londra. Greva muncitorilor din construcţii, sau mai bine 
zis lock-outul antreprenorilor, continuă 3•, fără ca poziţia os
tilă pe, care s-au situat cele două părţi să fi .suferit vreo 
schimbare esenţială. Marţi, delegaţii muncitorilor au ţinut un 
miting, la care au participat şi împuterniciţi din celelalte ra
muri industriale ; în cadrul acestui miting s-a hotărît în una
nimitate ca nimeni să nu se angajeze la lucru la vreun pa
tron care ar pretinde ca respectivul muncitor să-i promită că 
nu va intra în „societate".  In acelaşi timp, la Freemasons Ta
vern * a avut loc o întrunire a antreprenorilor „asociaţi " ,  la 
care nu a fost admis nici un corespondent de presă. După cum 
s-a aflat ulterior, aceşti domni care se tem de publicitate au 
căzut de acord, după discuţii aprinse, ca nici un membru al 
asociaţiei să nu-şi deschidă întreprinderea înainte ca mun
citorii din construcţii să nu se fi dezis oficial de „societatea" 
lor şi pînă cînd „muncitorii d-lui Trollope nu-şi vor fi  încetat 
greva".  Cel de-al doilea punct probabil că se va rezolva cu
rînd, întrucît nu de mult d-l Trollope a început să ducă tra
tative cu muncitorii, asigurîndu-i în modul cel mai serios că 
acuzaţiile care i-au fost aduse (concedierea unui muncitor 
care i-a înmînat petiţia cu privire la ziua de muncă de 9 ore 
etc.) se întemeiau pe o neînţelegere. In ceea ce priveşte însă 
cealaltă condiţie, „muncitorii din întreprinderile în care s-a 
declarat lock-outu nu o vor admite cu nici un preţ, în afară de 
cazul că nevoia cea mai stringentă îi va sili să o facă. Ei simt 
că dezicerea de „societate" ,  renunţarea la orice organizaţie 
ar însemna transformarea lor în nişte adevăraţi iobagi ai ca
pitaliştilor şi i-ar face să piardă şi fărîma de independenţă 
care i-a rămas proletariatului modem. Neînduplecarea plină 
de cruzime a patronilor, care pretind să aibă asupra „braţe-

* - bodega francmasonilor. - Nota !rad. 
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lor lor de muncă" aceeaşi autoritate pe care o au plantatorii 
americani asupra sclavilor lor, a stîmit pînă şi dezaprobarea 
unei părţi a gazetarilor burghezi. Noi, fireşte, nu avem nici 
un motiv să fim nemulţumiţi de patroni : lasă să facă tot ce 
le stă în putinţă pentru a mai adînci prăpastia dintre muncă 
şi capital, oricum destul de adîncă, şi pentru a provoca ura 
concentrată, conştientă de clasă, cea mai sigură chezăşie a re
voluţiei sociale. 

La Londra există u totul peste 1 OOO de întreprinderi de 
construcţii. Dintre acestea sînt închise numai 88, dar cele mai 
mari. Numărul mundtorilor concediaţi se ridică la 19 000-
20 OOO, şi nu la 40 OOO, cum s-a afirmat la început. „Societă
ţii" i se trimit din toate colţurile ţării sub form. de donaţii, 
mari sume de bani, dar pînă în prezent muncitorii, cărora li 
s-a luat pîinea de la gură, au refuzat să primească ajutoare. 
Cinste celor curajoşi I Oare burghezii, în interesul lor de 
clasă, ar fi în stare de o asemenea jertfire de sine ? 

In ultimele zile ale sesiunii care a luat sfîrşit sîmbătă, Ca
mera comunel.I s-a ocupat aproape exclusiv de scandaluri 
electorale, care răsăreau ca ciupercile după ploaie şi aco
pereau toţi pereţii incintei parlamentului. Această groaznică 
duhoare de corupţie se îmbina cum nu se poate mai bine cu 
mirosurile pestilenţiale emanate din Tamisa şi ar fi trebuit 
să-i facă să vomite pe onorabilii membri ai Camerei dacă 
n-ar fi fost deprinşi cu asemenea lucruri. Era vorba cînd de 
nişte indivizi care cumpăraseră sau vînduseră pe faţă (şi în 
aceasta rezidă crima lor) turme de alegători britanici ca pe 
nişte turme de oi, cînd de n biet nenorocit care renunţase 
de bunăvoie la locul său, scump plătit, deoarece nu l-a putut 
păstra datorită unei petiţii care protesta împotriva alegerii 
sale ; o asemenea poveste l-ar fi costat cel puţin 3 OOO I. st. 
Să lăsăm însă toate acestea. De ce să scormonim într-aşa o 
murdărie ? Vrem doar să mai adăugăm că aproape toţi mem
brii Camerei care s-au lăsat corupţi fac parte din partidul 
„liberal" 316• 

De mesajul tronului abia dacă merită să amintim. Este un 
document oficial care nu spune absolut nimic. Referitor la 
proiectatul congres european, în mesajul tronului se spune 
că maiestatea-sa n-a ajuns încă la o hotărîre precisă. Este o 
minciună. Imediat după încheierea păcii de la Villafranca, 
lordul Palmerston a declarat guvernului rus că este gata să 
trimită delegaţi la congresul a cărui convocare a fost propusă 
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de Rusia. El ajunsese, prin urmare, încă cu 4 săptămîni în 
urmă „la o hotărîre precisă" .  

Paris. I i  scutim pe  cititorii noştri d e  descrierea sărbătoririi 
victoriei la Paris. In pofida mecanismelor complicate puse în 
mişcare pentru a face să se dea uitării înfrîngerea suferită la 
Villafranca, pentru a abate atenţia populaţiei din Paris şi a 
smulge din gîtlejurile celor interesaţi aclamaţii, se pare că 
i 1npăratul personal a fost atît de nemulţumit de primirea care 
i s-a făcut, încît s-a hotărît la un pas desperat - a decretat 
amnistia -, deşi sfetnicii săi „decembrişti " l-au povăţuit în 
mod insistent să nu facă acest lucru. Şi presa pariziană a fost 
amnistiată, iar toate „avertismentele " au fost retrase 317• 

Din Berlin nu avem nici un fel de ştiri în afară de frazeolo
gia veche şi goală şi continuarea agitaţiei sterile în vederea 
unei reforme a Conferinţei germane sub hegemonia Prusiei. 
Fuzionarea partidului de la Gotha cu democraţii este acum 
un fapt împlinit, după cum se poate vedea din comunicatele 
de mai jos.  Starea sănătăţii regelui * n•1 s-a îmbunătăţit. 

La Eisenach a avut loc la 1 4  august o nouă adunare a „pa
trioţilor germani" pentru a proclama, cu aprobarea forurilor 
superioare, concepţiile partidului de la Go�ha drept unicul 
mijloc de salvare 318• Printre personalit.ţile care au participat 
la adunare sînt menţionaţi : d-l von Bennigs0n din Hlnovra, 
Zabel din Berlin (vezi cum eşti ?) , Siegel , redactorul publica
ţiei „Săchsische Konstitutionelle Zeitungu 319, Titus din Bam
berg, Schulze din Delitzsch şi alţii. Programul elaborat de 
partidul german nou creat cuprinde, cum este de la sine în
ţeles, reforma Confederaţiei germane, hegemonia Prusiei, anu
larea hotărîrilor Bundestagului cu privire la presă şi la drep
tul de întrunire etc. In încheiere s-a stabilit ca adunarea ur
mătoare să aibă loc la Frankfurt, probabil, pentru a fi mai 
aproape de biserica Sf. Pavel 320• 

Din Hanovra se comunică că guvernul local, pentru a face 
concurenţă patrioţilor prusofili, împotriva cărora a început 
să ia măsuri poliţieneşti, agită din nou problema Schleswig
Holstein. 

Scris de K. Marx 
aproximativ la 1 9  august 1859 

Publicat în „Das Volk" nr. 1 6  
din 20 august 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* - Frederic wilhelm al IV-iea. - Nota red. 
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Populaţia, criminalitatea şi pauperismul 

Londra, 23 august 1859 

In timpul ultimei sesiuni a parlamentului a fost prezen
tată ambelor Camere o Carte albastră, intitulată „Culegere 
statistică rezumativă a Regatului Unit pe fiecare din ultimii 
15 ani, începînd din 1844 pînă în 1858 " 321• Oricît de uscate 
ar părea aceste cifre înghesuite în coloanele documentului 
oficial, ele oferă de fapt un material mai preţios pentru isto
ria dezvoltării generale a naţiunii decît toate volumele pline 
de efecte retorice şi flecăreli politice. Ceea ce ne atrage în 
primul rînd atenţia sînt tabelele care cuprind statistica popu
laţiei ; curios lucru însă, cifrele referitoare la mişcarea popu
laţiei din Irlanda în ultimii 15 ani lipsesc cu desăvîrşire. Ta
belele cu statistica populaţiei din Scoţia nu arată decît osci
laţii neînsemnate, asupra cărora nu ne vom opri. Următoarele 
cifre ilustrează mişcarea populaţiei în Anglia şi Wales : 

Anul 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

Populaţ ia 

16 520 OOO 
17 721 OOO 
16 925 OOO 
17 132 OOO 
17 340 OOO 
17 552 OOO 
17 766 OOO 
17 983 OOO 
18 205 OOO 
18 403 OOO 
18 618 OOO 
18 787 OOO 
19 045 OOO 
19 305 OOO 
19 523 OOO 

Naşteri Decese Căsltoril 

540 763 356 950 132 249 
543 521 349 366 143 743 
572 625 390 315 145 664 
539 965 423 304 135 845 
563 059 399 800 138 230 
578 169 440 853 141 883 
593 422 368 986 152 788 
615 865 395 174 154 206 
624 171 407 938 258 439 
612 391 421 097 164 520 
634 506 438 239 159 349 
635 123 426 242 151 774 
657 704 391 369 159 262 
663 704 419 815 159 097 
655 627 450 018 154 500 
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Alături de acest tabel al populaţiei dăm datele privitoare la 
criminalitate şi pauperism în Anglia şi Wales : 

Anul 
Bărbat I 

1844 21 549 
1845 19 341 
1846 19 850 
1847 22 903 
1848 24 586 
1849 22 415 
1850 21 548 
1851 22 391 
1852 21 885 
1853 20 879 
1854 22 723 
1855 19 890 
1856 15 425 
1857 15 970 
1858 13 865 

Daţi ln Judecată 

Femei 

4 993 
4 962 
5 257 
5 930 
5 763 
5 401 
5 265 
5 569 
5 625 
6 178 
6 636 
6 082 
4 012 
4 299 
3 990 

Total 
Condamnaţ i 

26 542 18 919 
24 303 17 402 
25 107 18 144 
28 833 21 542 
30 349 22 900 
27 816 21 001 
26 813 20 537 
27 960 21 579 
27 510 21 304 
27 057 20 756 
29 359 28 047 
25 972 19 971 
19 437 14 734 
20 269 15 307 
17 855 13 246 

Tabelul cu privire la numărul pauperilor (cu excepţia va
gabonzilor) care în Anglia şi Wales primesc ajutor în cadrul 
a diferite asociaţii şi parohii de sub auspiciile consiliilor epi
tropiale începe cu anul 1849 : 

Anul 
Numărul total 

Anul 
Numărul total 

al pauperilor al pauperilor 

1849 934 419 1854 818 337 
1850 920 543 1855 851 369 
1851 860 893 1856 877 767 
1852 834 424 1857 843 806 
1853 798 822 1858 908 186 

Comparînd aceste trei tabele cu privire la mişcarea popu
laţiei, la criminalitate şi pauperism, aflăm că din 1844 pînă la 
1854 criminalitatea a crescut mai repede decît populaţia, în 
timp ce între anii 1 849 şi 1858 pauperismul a rămas aproape 
neschimbat, în pofida schimbărilor uriaşe survenite în acea 
perioadă în cadrul societăţii britanice. Trei evenimente mari 
marchează decada 1849-1858 - evenimente care aproape că 
ne permit să comparăm această perioadă cu epocile cele mai 
ilustre ale secolului al XVI-lea. Au fost abrogate legile ce
realelor, au fost descoperite minele de aur 322 şi a avut loc o 
emigraţie de proporţii uriaşe. Au mai existat şi alte împre-
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juran care au dat un nou impuls dezvoltării industriei şi co
merţului. De la zguduiri revoluţionare, Europa a trecut la fe
bra industrială. Cucerirea Punjabului 323, războiul Crimeii şi 
războaiele din Asia au dat acces la pieţe pînă atunci aproape 
necunoscute. In sfîrşit, importul de produse britanice în Statele 
Unite a atins proporţii nebănuite cu zece ani în urmă. Intreaga 
piaţă mondială s-a lărgit şi se părea că şi-a dublat sau triplat 
capacitatea de absorbţie. Şi totuşi, în cursul acestui deceniu 
memorabil, cifra constantă de aproape 1 OOO OOO de pauperi 
�nglezi s-a micşorat cu numai 26 233 de oameni, iar dacă 
comparăm anul 1853 cu anul 1858, chiar a crescut cu 109 364. 

Trebuie că există ceva putred chiar în inima unui aseme
nea sistem social care îşi sporeşte avuţia fără să reducă mi
zeria şi în care criminalitatea creşte chiar mai repede decît 
numărul populaţiei. Este adevărat că, dacă comparăm anul 
1855 cu anii precedenţi, se pare că între anii 1855 şi 1858 a 
avut loc o scădere considerabilă a criminalităţii. Numărul to
tal al persoanelor date în judecată, care în 1854 se ridica la 
29 359, a scăzut în 1858 la 17 855 ; numărul celor condamnaţi 
pentru crimă s-a micşorat de asemenea foarte mult, deşi nu 
chiar în aceeaşi proporţie. Această scădere aparentă a cri
minalităţii după 1854 trebuie însă atribuită exclusiv unor 
schimbări tehnice survenite în jurisprudenţa britanică : în pri
mul rînd, legii cu privire la infractorii minori 324 şi, în al 
doilea rînd, acţiunii legii din 1855 cu privire la justiţia penală, 
care acorda judecătorilor de poliţie dreptul să dea sentinţe 
pe termene scurte, în cazul că arestaţii erau de acord să fie 
judecaţi de ei. Incălcarea legii este, de obicei, rezultatul fac
torilor economici care nu sînt sub controlul legislatorului ; 
dar, aşa cum s-a confirmat prin aplicarea legii cu privire la 
infractorii minori, depinde într-o oarecare măsură de socie
tatea oficială dacă unele încălcări ale legilor elaborate de ea 
sînt calificate drept crime sau numai drept infracţiuni. Această 
deosebire de terminologie, departe de a i neesenţială, hotă
răşte soarta a mii de oameni şi determină fizionomia morală 
a societăţii. Legea în sine nu numai că poate pedepsi crima, 
dar o poate şi improviza, şi în special în mîinile juristului 
de profesie legea poate acţiona în această direcţie. Aşa, de 
pildă, un istoric eminent a remarcat pe bună dreptate că 
în evul mediu clerul catolic, cu concepţiile sale obscurantiste 
asupra naturii omeneşti, pe care, datorită influenţei sale, le-a 
introdus în legislaţia penală, a săvîrşit crime care depăşesc 
numărul păcatelor iertate. 
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Oricît ar părea de ciudat, singura parte a Regatului Unit 
în care criminalitatea a scăzut simţitor, cu aproximativ 50 şi 
chiar 750/o, este Irlanda. Cum putem împăca acest fapt cu pă
rerea răspîndită în Anglia potrivit căreia nu proasta admi
nistraţie britanică, ci caracterul irlandez este răspunzător de 
abaterile irlandezilor I Şi unde mai pui că nu vreo măsură 
luată de cîrmuitorii britanici, ci pur şi simplu consecinţele 
foametei, ale emigraţiei şi ale unui întreg complex de împre
jurări care au favorizat cererea de mînă de lucru irlandeză -
iată ce a dus la această schimbare fericită în caracterul ir
landez. Oricum ar fi, semnificaţia tabelului de mai jos este 
cît se poate de evidentă : 

A nul 

1 844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

Anul 

1 849 
1850 
1851 
1852 
1853 

Bărbaţi 

14 799 
12 807 
14 204 
23 552 
28 765 
31 340 
22 682 
17 337 
12 444 
10 260 

7 937 
6 019 
5 097 
5 458 
4 708 

I. Crimina l i ta tea în Irlanda 

Dat l in judecată 

Femei 

4 649 
3 889 
4 283 
7 657 
9 757 

10 649 
3 644 
7 347 
5 234 
4 884 
3 851 
2 993 
2 002 
1 752 
1 600 

Total 

19 448 
16 696 
18 492 
31 209 
38 522 
41 989 
31 326 
24 684 
17 678 
15 144 
11 788 

9 012 
7 099 
7 210 
6 308 

I I .  Numdrul pauperilor în Irlanda 

Numărul Numărul Anul Numărul 
parohiilor pauperilor parohiilor 

880 82 357 1854 883 
880 79 031 1855 883 
881 76 906 1856 883 
882 75 111 1857 883 
882 75 437 1858 883 

Condamnat ! 

8 042 
7 101 
8 639 

15 233 
18 206 
21 202 
17 108 
14 377 
10 454 

8 714 
7 051 
5 220 
4 024 
3 925 
3 350 

Numărul 
pauperilor 

78 929 
79 887 
79 973 
79 217 
7 9 199 

Din păcate, în tabelul statistic cu privire la emigraţie nu 
sînt specificate diferitele părţi ale Regatului Unit din care a 
pornit mişcarea şi nici procentul din cifra generală pe care îl 
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reprezintă fiecare din aceste părţi. Pe baza tabelului în ac
tuala lui formă se poate trage concluzia că între anii 1844 şi 
1847 emigraţia în coloniile britanice din America de Nord a 
atins proporţiile emigraţiei în Statele Unite, dacă nu le-a şi 
depăşit. Totuşi, din 1 848 emigraţia în America de Nord bri
tanică începe să se transforme într-o simplă anexă a emigra
ţiei în Statele Unite. Pe de altă parte, în decurs de 1 5  ani, din 
1844 pînă în 1858, . crescut considerabil emigraţia britanică 
în Australia şi în Noua Zeelandă. In timp ce emigraţia în co
loniile nord-americane atinge punctul culminant în 1 847, iar 
cea în Statele Unite în 1 851 ,  emigraţia în Australia şi în Noua 
Zeelandă ajunge la apogeu în 1853. De atunci şi pînă în 1858 
se observă o scădere continuă a numărului emigranţilor, to
talul cărora ajunsese în 1 853 la cifra de 368 784, iar în 1 858 
scade la 1 13 972, sau cu peste 750/o. Reproducem tabelul amin
tit mai sus : 

Numdru! cmiTantilor din Regatul Unit in diverse fdri l ln coloniile I In Statele I ln Australia şi l 
Anul nord-americane Unite Noua Zeelandă In alte ţări Total 

1844 22 924 43 660 
1845 31 803 58 538 
1846 43 439 82 239 
1847 109 680 142 154 
1848 31 065 188 237 
1841 41 367 219 450 
1850 32 981 223 078 
1851 42 605 267 357 
1852 32 873 244 261 
1853 34 552 230 885 
1854 43 761 193 065 
1855 17 966 103 414 
1856 16 378 111 837 
:e57 21 001 126 905 
1858 9 704 59 716 

Scris de K. Marx la 23 august 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 741 din 16 septembrie 1859 

2 229 
l30 

2 347 
4 949 

23 904 
32 191 
16 037 
21 532 
87 881 
61 401 
83 237 
52 309 
4 584 
61 248 
39 295 

1 873 70 686 
2 380 93 551 
1 826 129 851 
1 487 258 270 
4 887 248 093 
6 490 299 498 
8 773 2'O 869 
4 472 335 966 
3 74l 368 764 
3 129 329 967 
3 366 323 429 
3 1 18 176 807 
3 755 1 76 554 
3 721 212 875 
5 257 113 972 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din Jimba engleză 
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ndustria de fabrică şi comerţul 

Londra, 5 septembrie 159 

După ce într-un articol precedent am analizat mişcarea 
populaţiei din Regatul Unit, să trecem acum la analizarea di
namicii producţiei. In tabelul de mai jos, cifrele referitoare 
la export sînt date pentru fiecare an, începînd din 1 844, în 
timp ce cifrele referitoare la import încep cu anul 1854, o ano
malie care se datoreşte faptului că pînă în 1 854 valoarea 
reală calculată a importului n-a fost confirmată oficial. 

A. E X PORT 

Valoarea totald reald declaratd a prodselor britanice şi il'landeze 

exportate din Regatul Uni t 

Anul 

1844 • . • • • • . . . • . . . .  
1845 . . . . . . . . . . . . .  . 
1846 . . . . . . . . . . . . .  . 
1847 . . . . . . . . . . . . . •  
1848 . . . . . . . . . . . . .  . 
1849 . . . . . . . . . . . • . .  
1850 . . . . . . . . . . . . .  . 
1851 . . . • . . . . . . • . . •  

L.st. 

58 534 705 
60 111 082 
57 786 876 
58 842 377 
52 849 445 
63 596 025 
71 367 885 
74 448 722 

Anul 

1852 . . . . . . . . . . • . . .  
1853 . . . . . . . . . . . . .  . 
1854 . . . . . . . . . . . . .  . 
1855 . . . . . . . • . . . . . .  
1856 . . • . . . . . . . . . . .  
1857 . . . . . . . . . . . . .  . 
1858 . . . . . . . . . . . . .  . 

D. IMPORT 

L. st.  

78 076 854 
98 933 781 
97 184 726 
95 688 085 

115 826 948 
122 066 107 
116 614 330 

Valoarea totald reald calculatd a mdrfurilor importate în Regatul Unit 

Anul 

1854 . • • . . • . • • . . • • •  
1855 . . . • . . . • . . . . . .  
1856 . . • . . . . . . . . . . .  

L. st. 

152 389 053 
143 542 850 
172 544 154 

Anul L. st. 

1857 . . . . . . . . . . . . . .  187 844 441 
1858 . . . . . . . . . . • . . . 163 795 803 
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Din primul tabel reiese că exportul şi, în consecinţă, pro
ducţia au crescut de peste două ori în perioada 1844-1857, 
în timp ce populaţia, aşa cum arată cifrele reproduse în arti
colul meu precedent, abia dacă a crescut cu 18°/o în acelaşi 
interval de timp. Acesta este un răspuns ciudat la doctrina 
preotului şi sinecuristului Malthus. Ba mai mult, tabelul A 
ilustrează una din legile producţiei, care poate fi demonstrată 
cu o precizie matematică comparînd rapoartele cu privire la 
exportul britanic începînd din anul 1797. Legea aceasta constă 
în următoarele : dacă în urma unei supraproducţii şi a unei 
speculaţii excesive s-a produs o criză, totuşi, forţele de pro
ducţie ale ţării şi capacitatea de absorbţie a pieţei mondiale 
sînt atît de dezvoltate, incit doar temporar vor scădea sub 
punctul culminant care a fost atins, şi, după unele oscilări 
care se prelungesc cîţiva ani, nivelul producţiei, atins în mo
mentul culminant al prosperităţii într-o perioadă a ciclului 
comercial, devine punctul de pornire al perioadei următoare. 
Astfel, în 1845 s-a atins cel mai înalt nivel al dezvoltării for
ţelor de producţie în decursul ciclului comercial 1837-1847. 
In 1846 începe mişcarea descendentă ; în 1 847 se produce o 
catastrofă, ale cărei consecinţe se manifestă pe deplin abia 
în 1848, cînd volumul exportului scade chiar sub nivelul atins 
în 1 844. Dar în 1849 nu numai că se ajunge din nou la nivelul 
anului 1845 - anul apogeului prosperităţii din ciclul prece
dent -, dar acest nivel este chiar depăşit cu 3 OOO OOO, şi acum 
anul 1845 reprezintă un nivel la care exportul nu va mai 
scădea în decursul noului ciclu. Noul punct culminant este 
atins în 1857, anul crizei, al cărei paroxism se manifestă în 
scăderea exportului în 1858. Dar încă în 1859 apogeul perioa
dei 1847-1857 devine punctul de ponire al noului ciclu co
mercial - un punct pînă la care nivelul forţelor de producţie 
probabil că nu va mai scădea. 

Comparînd tabelele A şi B, putem vedea că exportul bri
tanic rămîne mult în urma importului britanic şi că această 
disproporţie creşte cu aceeaşi regularitate ca şi volumul ex
portului. Acest fenomen neobişnuit a fost interpretat de u1ii 
autori englezi în sensul că nefericiţii britanici ar fi datori 
vînduţi la alte ţări sau că ar vinde ieftin şi ar cumpăra scump, 
dăruind astfel pur şi simplu o parte din producţia lor indus
trială restului lumii. In realitate, Marea Britanie obţine sub 
formă de import din alte ţări unele venituri fără să dea nici 
un echivalent în schimb, aşa cum se întîmplă cu dările indiene 
pe care le percepe sub diferite forme şi u alte venituri pe 

6 
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care le obţine din dobînzile la capitalul dat cu împrumut în 
perioade anterioare. Disproporţia crescîndă dintre importul 
şi exportul britanic nu dovedeşte, prin urmare, decît că Anglia 
îşi exercită faţă de piaţa mondială funcţia ei de creditor cu 
o rapiditate şi mai mare decît funcţiile ei de fabricant şi ne
gustor. 

Dintre articolele de import, 4 atrag în oarecare măsură 
atenţia : metalele nobile, cerealele, bumbacul şi lina. Înainte, 
dinamica importului şi exportului britanic de metale nobile a 
fost explicată în repetate rînduri în „New York Daily Tri
buneu ; astfel, în timpul ultimei crize comerciale, ziarul a do
vedit, pe baza cifrelor oficiale, că suma bancnotelor Băncii 
Angliei aflate în circulaţie mai degrabă s-a redus decît a cres
cut de cînd au început să fie exploatate noile mine de aur 325• 
De aceea noi nu ne vom reîntoarce la această temă, ci ne 
vom mărgini să constatăm un fapt care, după cite ştim, n-a 
fost încă relevat de autorii englezi. Cantitatea de bani metalici 
care circulă într-o ţară poate fi destul de exact dedusă din 
operaţiile monetăriei naţionale. Astfel, pentru a stabili dina
mica circulaţiei banilor metalici în Marea Britanie în timpul 
cînd au intrat în funcţiune minele de aur din California şi 
Australia, reproducem următorul tabel care arată cantitatea 
de bani metalici bătută de monetăria regală : 

Anul 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

Canti tatea de bani de aur, argint şi aramd 

bdluld de monetdria regald 

(ln I .st.) 

Aur Argint Aramă 

3 563 949 626 670 7 246 
4 244 608 647 658 6 944 
4 334 911 559 548 6 496 
5 158 440 125 730 8 960 
2 451 999 35 442 2 688 
2 177 955 119 592 1 792 
1 491 836 129 096 448 
4 400 411 87 868 3 584 
8 742 270 189 596 4 312 

11 952 591 701 544 10 190 
4 152 183 140 480 61 538 
9 008 663 19: 510 41 091 
6 002 114 462 528 11 418 
4 859 860 373 230 6 720 
1 231 023 445 896 13 440 

Total 

4 197 865 
4 899 210 
4 900 955 
5 293 130 
2 490 129 
2 299 339 
1 621 380 
4 491 863 
8 936 178 

12 664 325 
4 354 201 
9 245 264 
6 476 060 
o 239 810 
1 690 359 



ndustria de fabrică şi comerţul 537 

Vom compara totalurile, întrucît monedele de argint şi 
de aramă trebuie considerate simple semne băneşti care în
locuiesc monedele de aur, astfel încît, pentru a analiza dina
mica generală a circulaţiei b anilor metalici, este absolut in
diferent dacă în circulaţie s-au aflat chiar monedele de aur 
sau dacă subdiviziunile lor au fost reprezentate prin semne 
băneşti. 

Cei 15 ani pe care îi cuprinde tabelul de mai sus pot fi 
împărţiţi în două perioade aproape egale ; în prima perioadă, 
fapul că noi ţări încep să extragă aur nu are repercusiuni 
asupra Marii Britanii, în timp ce a doua perioadă se caracteri
zează printr-un aflux rapid de aur din noile surse. Prima pe
rioadă o datăm din 1844 pînă în 1850, iar a doua - din 1851 
pînă în 1858 ; anul 1 851  se remarcă prin influenţa crescîndă 
a exploatărilor aurifere din New South Wales şi Victoria, 
precum şi prin creşterea colosală a cantităţilor de aur aduse 
din California, care, de la 1 1  700 1. st. în 1848, 1 600 OOO 1. st. 
în 1849, 5 OOO OOO în 1850, s-au ridicat la 8 250 300 1. st. în 185 1 .  
Totalizînd cantitatea d e  b ani metalici din perioada 1844-
1850, pe de o parte, şi din perioada 1851-1858, pe de altă 
parte, şi calculînd apoi media anuală din fiecare perioadă, 
vom afla că media anuală a cantităţii de b ani metalici bătută 
în primii 7 ani s-a cifrat la 3 643 144 1. st., în timp ce în ultimii 
8 ani a atins suma de 7 137 782 1. st. Prin urmare, circulaţia 
banilor metalici în Marea Britanie a crescut cu aproape 100°/o 
în perioada în care intră în funcţiune noile mine de aur. 
Aceasta, fără îndoială, dovedeşte influenţa Californiei şi Aus
traliei asupra dezvoltării comerţului interior al Marii Brita
nii, dar ar fi cu totul greşit să tragem concluzia că circulaţia 
banilor metalici a crescut direct sub acţiunea afluxului noului 
apr. O comparaţie între diferiţi ani din cele două perioade de 
dinainte şi de după descoperirea noilor mine de aur dove
deşte tocmai contrarul. Aşa, de pildă, în 1854, cantitatea de 
bani metalici scade sub nivelul atins în 1 845 şi 1846, iar în 
1858 coboară mult sub nivelul atins în 1844. Prin urmare, 
masa de aur care a intrat în circulaţie sub formă de bani me
talici nu a fost determinată de importul de lingouri de aur. 
Dar din aurul importat o parte mai mare a fost de obicei ab
sorbită de circulaţia internă în decursul perioadei a doua, de-

36" 
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oarece activitatea comercială şi industrială în general s-a 
extins ; această extindere poate fi însă atribuită în mare mă
sură influenţei exercitate de noile ţări care încep să extragă 
aur. 

Scris de K. Marx 
la 5 septembrie 1859 

Publicat in „New York Daily Tribune" 
nr. 5 747 din 23 septembrie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba engleză 
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Kossuth şi Ludovic-Napoleon 

Londra, 5 septembrie 159 

Cititorii îşi amintesc, de bună seamă, că aproximativ u 
un an în urmă am făcut citeva dezvăluiri interesante în co
loanele ziarului „Tribune" cu privire la un oarecare Bangya, 
la misiunea sa în Cerkasia şi la certurile iscate din această 
pricină la Constantinopol între emigraţia maghiară şi cea po
lonă 3�6• Faptele expuse de mine atunci au fost relatate mai 
tîrziu în presa europeană, totuşi nimeni nu a făcut vreodată o 
încercare de a disputa exactitatea lor. Astăzi intenţionez să 
atrag atenţia cititorilor dv. asupra unui alt capitol secret din 
istoria contemporană : mă refer la legătura care există între 
Kossuth şi Bonaparte. Nu se mai poate tolera ca unii şi ace
iaşi oameni cu o mină să primească bani de la călăul Repu
blicii Franceze şi cu cealaltă să înalţe drapelul libertăţii, ca ei 
să joace în acelaşi timp rolul de martiri şi de curteni, ca, după 
ce au devenit uneltele unui uzurpator crud, să mai apară în 
postura de reprezentanţi ai unei naţiuni asuprite. Consider 
momentul de faţă cu atît mai potrivit pentru a da în vileag 
lucruri pe care le cunosc de mult, cu cit atît Bonaparte şi lin
găii săi, cit şi Kossuth şi partizanii săi se străduiesc în egală 
măsură să arunce un văl asupra acestei tranzacţii care nu se 
poate să nu-l compromită pe primul în faţa monarhilor, pe 
celălalt în faţa popoarelor lumii. 

· Pînă şi cei mai absurzi admiratori ai d-lui Kossuth vor tre
bui să admită că, oricite însuşiri ar avea, i-a lipsit, din păcate, 
întotdeauna o mare calitate, şi anume consecvenţa. Intreaga 
sa viaţă el a fost mai mult un improvizator, care-şi culege 
impresiile de la public decit un autor care imprimă lumii pe
cetea ideilor sale originale. Această inconsecvenţă în gîndire 
trebuia să se reflecte în duplicitatea acţiunilor sale. Cîteva 
fapte pot ilustra justeţea acestei afirmaţii. La Kltahya, d-l 
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Kossuth a stabilit o strînsă liaison * cu d-l David Urquhart, şi, 
însuşindu-şi de îndată prejudecăţile acestui scoţian romantic, 
n-a ezitat să-l decreteze pe Mazzini agent rus. El a promis în 
mod oficial că se va ţine departe de Mazzini, dar abia a ajuns 
la Londra, că a şi format un triumvirat cu Mazzini şi Ledru
Rollin 327• Dovezile incontestabile ale acestui joc dublu au fost 
expuse publicului britanic în corespondenţa dintre L. Kossuth 
şi David Urquhart, publicată de acest gentleman în ziarul lon
donez „Free Press" 328• In prima cuvîntare rostită de d-l Kos
suth cînd a păşit pe ţărmul Angliei, acesta l-a numit pe Pal
merston prietenul său intim. Prin intermediul unui foarte cu
noscut membru al parlamentului* * , Palmerston i-a comunicat 
lui Kossuth că doreşte să-l primească la el acasă. Kossuth a 
cerut să fie primit de prim-ministrul britanic în calitate de 
guvernator al Ungariei, cerere care, fireşte, a fost imediat res
pinsă cu dispreţ. La rîndul său, d-l Kossuth, prin intermediul 
d-lui Urquhart şi al altor cunoscuţi ai săi, a dat să înţeleagă 
opiniei publice britanice că el a respins invitaţia lui Palmer
ston, deoarece, studiind cu atenţie la Kitahya Cartea albastră 
cu privire la evenimentele din Ungaria 329 ,  s-a convins că 
Palmerston, acest „prieten intim" al său, înţelegîndu-se în 
taină cu curtea de la Petersburg, a trădat „scumpa Ungarie" .  
In 1853, cînd l a  Milano a izbucnit emeute * ' pusă l a  cale de 
Mazzini, pe zidurile oraşului a apărut o proclamaţie care se 
adresa soldaţilor unguri, cerindu-le să treacă de partea italie
nilor răsculaţi ; ea purta semnătura lui Lajos Kossuth 330• Cînd 
răscoala a dat greş, d-l Kossuth s-a grăbit să declare, prin 
intermediul ziarelor londoneze, că proclamaţia era falsă, învi
nuindu-l astfel în mod public de minciună pe prietenul său 
Mazzini. In ciuda acestei afirmaţii, proclamaţia era autentică, 
şi Mazzini acJionase de comun acord cu Kossuth. 

Fiind ferm convins că tirania austriacă nu poate fi înlătu
rată decît printr-o acţiune comună a Ungariei şi Italiei, Maz
zini a încercat un timp să-l înlocuiască pe Kossuth cu un li
der ungar mai de încredere, dar cum eforturile sale s-au izbit 
de dezbinarea din sinul emigraţiei ungare, el l-a iertat cu 
mărinimie pe nestatornicul său aliat, abţinîndu-se de la o de
mascare care ar fi zdruncinat poziţia lui Kossuth în Anglia. 

* - legătură. - Nota trad. 
.. - Lordul Dudley Stuart. - Nota red. 

•0 - răscoala. - Nota trad. 
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Pentru a ne mai apropia de prezent, aş  vrea să  amintesc 
cititorilor că în toamna anului 1858 d-l Kossuth a întreprins o 
călătorie prin Scoţia, în timpul căreia a ţinut în diferite oraşe 
conferinţe, avertizîndu-i în mod solemn pe britanici de inten
ţiile trădătoare ale lui Ludovic Bonaparte. Să luăm, de pildă, 
următorul extras dintr-o conferinţă pe care a ţinut-o la 20 no
iembrie 1858 la Glasgow : 

„Intr-una din conferinţele mele - spunea d-1 Kossuth - am atras 
dej a atenţia ce otravă reprezintă ura naţională pe care o aţîţă în pre
zent Llldovic Bonaparte. Nu vreau să insinuez că el pune la ca.le o 
invazie în această ţară ; fără îndoială că ar dori aşa ceva, dar, ca şi 
vulpea din fabulă, nu-i pJac strugurii acri. Nu e mult de cînd Ludovic 
Bnaparte a pus în încurcătură diplomaţia întregii olumi - poate numai 
cu excepţia domnilor din St. Petersburg, care, de bună seamă, cunosc 
tot secretul - prin uriaşele pregătiri de la Cherbourg, pe care le-a 
făcut sacrificînd şi ultimul şiling din vistieria sa secătuită şi cu o grabă 
de parcă întreaga sa existenţă ar fi depins de un minut cîştigat... Cher
bourg rămîne mai departe o construcţie îndreptată numai împotriva 
Angliei.„ Bonaparte pune la cale n nou conflict în răsărit, în compania 
Rusiei. In timpul acestui conflict, el socoteşte că va îngrădi libertatea 
de manevră a flotei engleze, ţintuind o bună parte din ea de ţărmurile 
dv„ idr el va putea da o lovitură mortală intereselor dv. vitale în 
Orient„. Oare felul cum s-a încheiat războiul Crimeii a corespuns inte
reselor Marii Britanii şi Turciei 1 Valahia şi Moldova au primit o con
stituţie elaborată în cancelariile diplomaţiei secrete, acest blestem al 
epocii noastre, o constituţie născocită de Bonaparte cu concursul Rusiei 
şi al Austriei - cu toţii, fireşte, prieteni înfocaţi ai libertăţii popoarelor I 
Această constituţie nu este în realitate nici mai mult, nici mai puţin 
lecit o cartă care îi asigură Rusiei stăpînirea asupra Principatelor dună
rene„. Mai mult încă I Nu şi-a trimis oare Bonaparte, credinciosul aliat, 
ofiţerii săi în Muntenegru pentru a-i învăţa pe sălbaticii munteni mînui
rea armelor L. Gîndul său se îndreaptă spre un nou tratat de la Tilsit, 
ducă nu l-o fi şi avînd în buzunar" .  

Aşa l-a denunţat Kossuth în mod public, în toamna anu
lui 1858, pe Bonaparte, scumpul său aliat. Mai mult decît atît. 
La începutul anului 1 859, cind planurile bonapartiste cu pri
vire la cruciada din Italia pentru libertate începeau să capete 
o formă concretă, acelaşi Kossuth îl acuza în expresii violente, 
în Ziarul lui Mazzini „Pensiero ed Azione " ,  pe şarlatanul olan
dez şi îi prevenea pe toţi adevăraţii republicani italieni, un
guri şi chiar şi germani să nu se lase tîrîţi să scoată casta
nele din foc pentru acest împărat - Quasimodo. Intr-un cu
vînt, el n-a făcut decît să repete ca un ecou punctul de ve
dere al lui Mazzini, exprimat de acesta în manifestul său din 
1 6  mai * - punct de vedere căruia i-a rămas credincios în 

. Vezi vJumul de faţă, pag. 39402. - Nota red. 
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timpul campaniei lui Bonaparte şi pe care, la sfîrşitul războ
iului, l-a repetat triumfător într-un alt manifest publicat în 
„Tribune" .  

Atunci, în ianuarie 1859, Kossuth nu numai c ă  şi-a dat per
fect de bine seama de înşelăciunea lui Bonaparte, dar a şi fă
cut tot ce i-a stat în putere pentru a demasca această înşelă
ciune în faţa lumii întregi. El a împins „presa liberală"  într-o 
direcţie care mai tîrziu i-a uluit pe agenţii lui Bonaparte ca 
„o explozie neaşteptată" de „furie antinapoleoniană " ,  stigma
tizată de ei drept un simptom de „simpatie" bolnăvicioasă 
„faţă de Austria".  Dar în intervalul ianuarie-mai 1859, în sen
timentele şi ideile marelui improvizator s-a produs o revoluţie 
ciudată. Acest om, care, pentru a-i preveni pe britanici de in
tenţiile sîngeroase ale lui Napoleon, a întreprins în toamna 
anului 1858 un turneu de conferinţe prin Scoţia, a pornit în 
mai 1859 într-un nou turneu de conferinţe, începînd cu Man
sion-House din Londra şi sfîrşind cu F-ee-Trade-Hall din Man
chester 331, pentru a predica încrederea în eroul din decem
brie şi pentru a-i atrage pe britanici, sub falsul pretext l 
neutralităţii, de partea augustului şarlatan. Propria sa neutra
litate a ieşit curînd la iveală într-un mod care nu lasă nici 
un echivoc. 

Aceste amintiri, pe care le-aş putea continua la nesfîrşit, 
trebuie să trezească unele temeri în minţile admiratorilor cin
stiţi ai lui Kossuth, în acei oameni care nici nu idolatrizează 
orbeşte un nume şi nici nu sînt legaţi prin interese murdare 
de potentaţii democraţi. Oricum, ei nu vor tăgădui că faptele 
pe care vreau să le relatez acum nu par de loc incompatibile 
cu trecutul acestui presupus erou al libertăţii. La Paris erau 
trei lideri unguri care-i făceau curte ilustrului Plon-Plon, alias 
prince rouge *, acestui vlăstar al familiei Bonaparte, căruia 
i-a fost ursit să cocheteze cu revoluţia tot aşa cum vărul său 
mai mare flirtează cu „religia, ordinea şi proprietatea" .  Aceşti 
trei oameni erau colonelul Kiss ,  contele Teleki şi generalul 
Klapka. Plon-Plon, en passant ** fie zis, este un Heliogabal în 
ceea ce priveşte morala, un Ivan al Iii-lea în ceea ce priveşte 
laşitatea şi un adevărat Bonaparte în ceea ce priveşte 
falsitatea ; cu toate acestea este un homme d'esprit *** , cum 
spun francezii. Aceşti trei domni l-au convins pe Plon-Plon, 
care, probabil, n-a fost de loc luat prin surprindere, să intre 

* - prinţul roşu. - Nota trad. 
** - în treacăt. - Nota trad. 

*** - om de spirit. - Nota trad. 
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în tratative cu Kossuth, să-l cheme la  Paris şi chiar să-i pro
mită că-l va prezenta pe exguvernatorul Ungariei vicleanului 
suveran de la Tuileries. 

Drept urmare, înarmat cu un paşaport englez pe numele 
de mister Brown, d-l Kossuth a părăsit la începutul lunii mai 
Londra pentru a se îndrepta spre Paris. La Paris a avut mai 
întîi o lungă întrevedere cu Plon-Plon, căruia i-a expus pla
nul său cu privire la felul în care s-ar putea porni o insurec
ţie în Ungaria, dacă 40 OOO de francezi, susţinuţi de un corp 
de emigranţi unguri, ar debarca pe ţărmul de la Fiume ; în 
plus şi-a exprimat o dorinţă, care părea să ocupe primul loc 
în sufletul său patriotic, şi anume formarea, chiar şi numai 
de dragul aparenţelor, a unui guvern provizoriu în frunte cu 
d-l Kossuth. In seara de 3 mai, Plon-Plon l-a condus în pro
priul său echip aj pe d-l Kossuth la Tuileries pentru a-l pre
zenta eroului din decembrie. In timpul acestei întrevederi cu 
Ludovic Bonaparte, d-l Kossuth a renunţat de astă dată la ma
rile sale însuşiri oratorice, lăsîndu-1 pe Plon-Plon să fie pur
tătorul său de cuvînt. Mai tîrziu chiar şi-a exprimat admira
ţia, complimentîndu-1 pe prinţ pentru exactitatea aproape 
textuală cu care i-a reprodus ideile. 

După ce a ascultat cu atenţie expunerea vărului său, Lu
dovic Bonaparte a declarat că acceptarea propunerilor d-lui 
Kossuth este împiedicată foarte serios de principiile şi legă
turile republicane ale acestuia. Atunci d-l Kossuth s-a dezis 
în modul cel mai solemn de convingerile sale republicane şi a 
declarat că nu este şi nici n-a fost vreodată republican, că 
numai necesităţi de ordin politic şi un ciudat concurs de îm
prejurări l-au silit să se alăture vremelnic părţii republicane 
a emigraţiei europene. Totodată, pentru a-şi dovedi convin
gerile sale antirepublicane, Kossuth i-a oferit, în numele ţării 
sale, prinţului Plon-Plon coroana ungară. E drept, coroana, 
de care dispunea atît de uşor, nu era încă vacantă, iar el nu 
avea - nici o împuternicire s-o vîndă ; cine a urmărit însă cu 
atenţie modul de a proceda al d-lui Kossuth în străinătate nu 
se poate să nu fi observat că el a luat de mult obiceiul de a 
vorbi de „scumpa Ungarie" cam pe acelaşi ton pe care vor
beşte un nobil de ţară de moşia sa. 

In ceea ce priveşte dezicerea d-lui Kossuth de convinge
rile republicane, cred că e sinceră. O listă civilă de 300 OOO de 
fiorini, pe care a cerut-o la Pesta pentru a putea menţine 
strălucirea puterii sale executive ; patronajul asupra spitale-
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lor, deţinut pînă atunci de o arhiducesă austriacă, pe care l-a 
trecut asupra propriei sale surori ; încercarea de a da numele 
său unor regimente ; dorinţa de a se înconjura de un fel de 
camarilă ; încăpăţînarea cu care, în timpul şederii sale în 
străinătate, s-a cramponat de titlul de guvernator, deşi în 
momentul catastrofei din Ungaria îl lepădase ; manierele în
suşite, care aduceau mai mult a pretendent decît a emigrant, 
- toate acestea dovedesc tendinţe străine republicanismului. 
Oricum s-ar prezenta lucrurile, afirm categoric că Lajos Kos
suth s-a dezis de convingerile republicane în faţa uzurpato
rului francez şi, în prezenţa eroului din decembrie, i-a oferit 
coroana ungară lui Plon-Plon, acest Sardanapal bonapartist. 
Poate că unele flecăreli neîntemeiate pe seama întrevederii 
lui cu Bonaparte la Tuileries au făcut să se răspîndească zvo
nul fals că Kossuth ar fi trădat planurile secrete ale foştilor săi 
tovarăşi de idei republicani. Nimeni nu i-a cerut să dezvăluie 
presupusele lor secrete, şi nici el n-ar fi acceptat o propunere 
atît de mîrşavă. După ce acesta a reuşit să risipească în în
tregime temerile lui Ludovic-Napoleon în privinţa tendinţelor 
sale republicane şi după ce s-a obligat să acţioneze în inte
resul dinastiei Bonaparţilor, s-a încheiat un tîrg potrivit că
ruia d-lui Kossuth i s-au pus la dispoziţie 3 OOO OOO de franci. 
Nu era nimic ciudat în această înţelegere, deoarece pentru 
'a organiza emigraţia ungară din punct de vedere militar era 
nevoie de bani, şi de ce n-ar fi primit d-l Kossuth subsidii de 
la noul său aliat, din moment ce toate statele despotice din 
Europa au primit subsidii din partea Angliei în decursul în
tregului război antiiacobin ? Nu pot trece, totuşi, sub tăcere 
faptul că, din cele 3 OOO OOO puse astfel la dispoziţia sa, d-l 
Kossuth şi-a însuşit imediat pentru nevoile sale personale 
frumuşica sumă de 75 OOO de franci, asigurîndu-şi, totodată, 
pentru cazul că războiul din Italia nu ar duce la o invazie în 
Ungaria, o pensie pe timp de un an. Inainte ca d-l Kossuth 
să părăsească Tuileries, s-a convenit ca el să se opună ten
dinţelor filoaustriece, de care era bănuit guvernul Derby, por
nind în Anglia o campanie în favoarea neutralităţii. Toată lu
mea ştie felul în care, la întoarcerea sa în perfidul Albion, 
sprijinul spontan al whigilor şi al şcolii manchesteriene 832 
i-a permis să-şi îndeplinească cu succes această parte preli
minară a obligaţiilor sale. 
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Din 1 851 ,  cea mai mare parte a emigranţilor unguri cu o 
oarecare vază şi prestigiu politic s-a depărtat de d-l Kossuth ; 
dar, în parte datorită perspectivelor unei invazii în Ungaria 
cu sprijinul trupelor franceze, în parte datorită forţei de atrac
ţie foarte convingătoare exercitate de cele 3 OOO OOO de franci 
- întrucît lumea, după cum a spus cîndva adevăratul Na
poleon într-unul din accesele sale de cinism, este guvernată 
de „le petit ventre " * -, toată emigraţia ungară din Europa 
s-a grupat, cu cîteva excepţii demne de toată lauda, în jurul 
steagului bonapartist ridicat de Lajos Kossuth. Nu se poate 
nega că tranzacţiile pe care le-a încheiat cu emigranţii aveau 
un oarecare iz „decembrist" de corupţie, întrucît, pentru a pu
tea acorda proaspeţilor săi adepţi o parte mai mare din su
mele alocate de Franţa, Kossuth a început să le împartă grade 
militare superioare ; aşa, de pildă, locotenenţii au fost avan
saţi la gradul de maior. La început, tuturor li s-au restituit 
cheltuielile de drum pînă în Piemont, apoi fiecare din ei a pri
mit o uniformă bogată (costul unei uniforme de maior se ri
dica la 150 1. st.) şi solda pe şase luni înainte, cu promisiunea 
ca, după încheierea păcii, să li se plătească solda pe un an. 
Aşa-zisul comandant suprem a primit o soldă de 1 0  OOO de 
franci, generalii - cite 6 OOO de franci fiecare, comndanţii 
de brigadă - 5 OOO de franci, locotenent-coloneii - 4 OOO de 
franci, maiorii - 3 OOO de franci etc. 

Iată numele personalităţilor mai proeminente care s-au 
aliat cu Kossuth şi au băgat în buzunar banii bonapartişti : ge
neralii Klapka, Perczel, Vetter, Czecz ; coloneii Szabo, Eme
rich şi Etienne, Kiss, contele A. Teleki, contele Bethlen, Med
nyanszky, Ihasz şi cîţiva locotenent-colonei şi maiori. Dintre 
civili vreau să-i amintesc pe contele L. Teleki, Puky, Pulszky, 
Iranyi, Ludvigh, Simonyi, Henszelman, Veres şi alţii, în reali
tate cu toţii emigranţi unguri, care trăiesc în Anglia şi pe con
tinent, cu excepţia lui S. Vukovics (la Londra sau la Axmin
ster) , R6nay (la Londra, un învăţat ungur) şi B. Szemere (la 
Paris, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri din Ungaria) . 

Ar fi nedrept să presupunem că pe toţi aceşti oameni îi 
mina numai setea de cîştig. Majoritatea sînt, de bună seamă, 
pur şi simplu oameni înşelaţi, soldaţi patrioţi, cărora nu le 
poţi cere nici principii politice clare, nici perspicacitatea ne
cesară pentru a putea pătrunde în sforăria intrigilor diploma-

* - „stomac • .  - Nota lrad. 
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tice. Unii, ca, de pildă, generalul Perczel, s-au retras de în
dată ce evenimentele au scos la lumină înşelătoriile bonapar
tiste. Pentru Lajos Kossuth însă, care încă în ianuarie 1 859 s-a 
dovedit a fi, în articolele sale publicate în ziarul lui Mazzini 
„Pensiero ed Azioneu ,  un competent critic al maşinaţiilor lui 
Bonaparte, nu pot fi nicidecum valabile aceleaşi scuze. 

Scris de K. Marx 
la 5 septembrie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 748 din 24 septembrie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Noul război cu Chna 

I 

Londra, 13 septembrie 189 

Pe vremea cînd Anglia primea de pretutindeni felicitări 
pentru că a reuşit să smulgă locuitorilor Imperiului ceresc 
tratatul de la Tientsin, eu mă străduiam să arăt că, în reali
tate, singura putere care a tras foloase de pe urma războiului 
pirateresc anglo-chinez a fost Rusia, iar avantajele comer
ciale pe care acest tratat le aduce Angliei sînt cu totul ne
însemnate ; totodată, sub raport politic, tratatul nu numai că 
nu a întărit pacea, dar, dimpotrivă, a făcut inevitabilă izbuc
nirea unui nou război 333• Desfăşurarea evenimentelor a con
firmat întru totul acest punct de vedere. Tratatul de la Tien
tsin este acum de domeniul trecutului, iar aparenţa de pace 
s-a risipit ca un fum în faţa realităţii aspre a războiului 384. 

Să expunem mai întîi faptele aşa cum ne-au fost relatate 
prin ultima poştă sosită de pe continent. Onorabilul domn 
Bruce, însoţit de d-l de Bourboulon, ministrul plenipotenţiar 
l ,Franţei, au plecat împreună cu o expediţie engleză care 
primise misiunea să înainteze pe fluviul Peiho în sus şi să în
soţească pe cei doi ambasadori în drumul lor spre Pekin. Ex
pediţia, care se afla sub comanda amiralului Hope, era alcă
tuită din şapte vapoare, zece canoniere, două vase pentru 
trupe şi provizii şi cîteva sute de marinari şi genişti. ln ceea 
ce-i priveşte, chinezii nu au fost de acord ca expediţia să 
urmeze acest traseu, şi de aceea amiralul Hope a găsit gura 
fluviului Peiho barată cu lanţuri... După ce a stat în faţa gurii 
fluviului nouă zile, de la 1 7  iunie la 25 iunie (cei doi amba
sadori sosiseră în locul unde se afla escadra la 20 iunie) , a în
cercat să-şi croiască drum cu forţa. La sosirea sa la gura flu
viului Peiho, amiralul Hope constatase că forturile Dagu, care 
în timpul ultimului război fuseseră dărîmate, au fost recon-
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struite - fapt pe 
să-l ştie dinainte, 
zette" 335• 

Ka1l Max 

care, observăm en passant *, ar fi trebuit 
deoarece fusese publicat în „Peking Ga-

La 25 iunie, cînd englezii au încercat să pătrundă cu forţa 
pe fluviu, bateriile Dagu, susţinute de unităţi mongole - pa
re-se pînă la 20 OOO de oameni -, pînă atunci camuflate, au 
deschis un foc nimicitor asupra vaselor britanice. Pe apă şi 
pe uscat s-a încins o luptă care s-a încheiat cu înfrîngerea to
tală a agresorilor. Expediţia a trebuit să se retragă, englezii 
pierzînd trei vase de război - „Cormorant " ,  „Lee" şi „Plo
ver"1 - şi avînd 464 de morţi şi răniţi, iar dintre cei 60 de 
francezi care au participat la luptă au fost ucişi şi răniţi 14  
oameni, 5 ofiţeri englezi au fost omorîţi ş i  23  răniţi, amiralul 
însuşi fiind rănit. După această înfrîngere, d-nii Bruce şi de 
Bourboulon s-au întors la Şanhai, iar escadra engleză urma 
să rămînă ancorată în faţa localităţilor Cinhe şi Ninbo. 

De îndată ce în Anglia s-au primit aceste ştiri neplăcute, 
presa lui Palmerston a lansat imediat în arenă leul britanic 
şi într-un glas a început să ţipe cît o ţinea gura că vrea răz
bunare. Bineînţeles, ziarul londonez „Times " a făcut apel la 
instinctele sîngeroase ale compatrioţilor săi păstrînd o oare
care decenţă. Dar ziarele de mîna a doua ale lui Palmerston 
erau pur şi simplu groteşti în rolul de Orlando Furioso **. 

Iată, de pildă, ce scrie ziarul londonez „Daily Tele
graph" 336, 

„Marea Britanie trebuie să desfăşoare ofensiva de-a lungul întregii 
coaste maritime a Chinei, să ocupe capitala, să-l alunge pe împărat din 
palatul său şi  să ceară garanţii efective împotriva unor eventuale atacuri 
în viitor„. Trebuie să biciuim cu biciul cu nouă cozi pe orice funcţionar 
care poartă emblema dragonului şi care îndrăzneşte să aducă o ofensă 
simbolurilor noastre naţionale„. Fiecare" (general chinez) „trebuie să fie 
spînzurat, ca pirat şi criminal, de catargul unui vas de război britanic. 
Ar i un spectacol reconfortant şi util să vezi vreo duzină din aceşti ne
mernici cu uniformele lor pline de nasturi, cu mutre de căpcăuni şi costu
maţi ca nişte bufoni bălăbănindu-se în aer în văzul întregii populaţii. 
Intr-un fel sau altul trebuie să le inspirăm teamă, ajunge cu blîndeţea„. 
Să-i învăţăm pe chinezi să-i preţuiască pe englezi, care le sînt superiori 
şi care trebuie să le fie stăpîni. Să încercăm cel puţin să punem mina 
pe Pekin, i ar dacă am duce o politică mai îndrăzneaţă, această acţiune 
ar trebui să fie urmată de cucerirea pentru totdeauna a Cantonului. Am 
putea păstra Cantonul aşa cum am păstrat Calcutta, să-l transformăm 
într-un centru al comerţului nostru în Extremul Orient, ca să avem o 
compensaţie pentru influenţa obţinută de Rsia la graniţa tătară a impe
rilui, şi să punem bazele unui nou dominion" .  

* - f n  treacăt. - Nota trad. 
** - eroul poemului cu acelaşi nume al 1ui Ariosto. - Nota trad. 
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Dar să lăsăm aceste divagaţii ale scribilor d-lui Palmerston 
şi să revenim la fapte, pentru ca, atît cit ne permit puţinele 
informaţii de care dispunem, să încercăm să aflăm adevărata 
semnificaţie a acestui neplăcut eveniment. 

Presupunînd că tratatul de la Tientsin prevede admiterea 
imediată a ambasadorului britanic la Pekin, trebuie, în pri
mul rînd, să ne punem întrebarea dacă guvernul chinez, prin 
faptul că s-a opus încercării escadrei britanice de a pătrunde 
cu forţa pe fluviul Peiho, a încălcat tratatul care i-a fost im
pus printr-un război pirateresc. După cum reiese din ştirile 
sosite prin poşta de pe continent, autorităţile chineze nu s-au 
opus ca misiunea diplomatică britanică să meargă la Pekin, 
ci s-au opus ca forţele armate britanice să înainteze pe flu
viul Peiho în sus. Ei au propus ca d-l Bruce să călătorească 
pe uscat spre Pekin, fără a fi însoţit de forţe armate, în care 
locuitorii imperiului ceresc, în amintirea cărora bombardarea 
Cantonului 337 mai este încă vie, nu puteau să vadă altceva 
decît un instrument de invazie. Oare dreptul ambasadorului 
Franţei de a sta la Londra presupune şi dreptul lui de a pă
trunde cu forţa prin gurile Tamisei în fruntea unei expediţii 
armate franceze ? Trebuie să recunoaştem că această inter
pretare dată de englezi faptului că ambasadorul lor este ad
mis la Pekin este cel puţin tot atît de stranie ca şi descope
rirea făcută de ei în timpul ultimului război cu China, că bom
b ardarea unui oraş al imperiului nu înseamnă că te afli în 
stare de război cu acest imperiu, ci că e vorba doar de o cioc
nire de importanţă locală cu una din provinciile lui. Ca răs
puns la cererea chinezilor de a fi despăgubiţi pentru dauna 
suferită, englezii, potrivit propriului lor comunicat, „au luat 
toate măsurile pentru ca, dacă va fi nevoie, să-şi deschidă cu 
forţa drumul spre Pekinu ,  înaintînd pe fluviul Peiho în sus cu 
o escadră destul de puternică. Chiar dacă chinezii erau obligaţi 
să accepte pe paşnicul ambasador britanic la Pekin, ei erau, 
fără îndoială, îndreptăţiţi să se împotrivească expediţiei ar
mate a· englezilor. Procedînd în felul acesta, ei nu numai că 
nu au încălcat tratatul, dar s-au opus unei încercări de a-l 
încălca. 

A doua problemă este următoarea : deşi prin tratatul de la 
Tientsin Marii Britanii îi fusese acordat dreptul abstract de a 
avea o ambasadă la Pekin, lordul Elgin n-a renunţat oare la 
aplicarea în fapt a acestui drept, cel puţin pentru prezent ? 
Orice om imparţial care va consulta „Corespondenţa referi-



650 Ka'l Marx 

toare la misiunea specială a lordului Elgin în China, tipărită 
din ordinul maiestăJii-sale" 888, se va convinge că, în primul 
rînd, ambasadorul englez urma să fie admis la Pekin nu acum, 
ci mult mai tîrziu ; în al doilea rînd, că dreptul lui de a se in
stala la Pekin era în funcţie de anumite condiţii ; în sfîrşit, în 
al  treilea rînd, că art. 3, referitor la admiterea ambasadorului, 
articol care în textul englez al tratatului era categoric, în 
textul chinez al  acestui tratat fusese schimbat, la cererea re
prezentanţilor chinezi. Această discrepanţă între textele ce
lor două versiuni ale tratatului este recunoscută chiar de lor
dul Elgin, care, după cum spune el însuşi, 

„trebuia, potrivit instructiunilor primite, să ceară chinezilor să accepte 
ca exemplar oficial al unei conventii internationale un text din care nu 
înţelegeau nici un cuvînt•. 

Li se poate oare imputa chinezilor că au acţionat pe baza 
textului chinez al tratatului, şi nu a celui englez, care, după 
cum recunoaşte şi lordul Elgin, se îndepărtează în oarecare 
măsură de „sensul exact al convenţiei u ? 

In încheiere voi cita declaraţia oficială făcută de fostul 
attorney-general britanic de la Hongkong, d-l T. Chisholm 
Anstey, în scrisoarea adresată redactorului ziarului londonez 
„Morning Star0 889• 

„Oricum ar fi fost acest tratat, el nu mai este de mult în vigoare, 
datorită actelor de violenţă la care s-au dedat guvernl britanic şi su
puşii lui, astfel incit cooana britanică nu mai avea dreptul la nici un 
avantaj sau privilegiu acordat prin acest tratat•.  

Pentru Anglia, care este în permanenţă hărţuită de com
plicaţiile din India şi, totodată, trebuie să se înarmeze pentru 
eventualitatea unui război european, noua catastrofă din 
China, probabil opera lui Palmerston, implică mari primejdii. 
Consecinţele imediate vor fi căderea actualului guvern, al că
rui şef este vinovat de izbucnirea ultimului război cu China, 
în timp ce membrii de seamă ai guvernului au dat un vot de 
neîncredere conducătorului lor pentru dezlănţuirea acestui 
război. In orice caz, d-l Milner Gibson şi şcoala mancheste
riană trebuie să se retragă din actuala coaliţie liberală, sau, 
ceea ce este mai puţin probabil, împreună cu lordul John 
Russell, d-l Gladstone şi colegii săi peelişti 340 să-l silească 
pe şeful guvernului să accepte politica impusă de ei. 
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II 

Londra, 16 septembrie 1859 

Pentru mîine s-a fixat o şedinţă a Consiliului de Miniştri 
în vederea adoptării unei hotărîri referitoare la modul de a 
acţiona în urma catastrofei din China. Comentariile ziarului 
francez „Moniteur" şi ale ziarului londonez „Times" nu lasă 
nici urmă de îndoială în privinţa hotărîrilor luate de Palmer
ston şi Bonaparte. Ei vor un nou război cu China. După in
formaţiile pe care le-am primit din sursă autorizată, în viitoa
rea şedinţă a guvernului d-l Milner Gibson va combate, în pri
mul rînd, argumentele în favoarea războiului, iar apoi va pro
testa împotriva oricărei declaraţii de război care n-a fost în 
prealabil sancţionată de cele două Camere ale parlamentului. 
Dacă punctul său de vedere va fi respins cu majoritate de 
voturi, el va ieşi din guvern, dind prin aceasta semnalul pe.
tru un nou atac vehement împotriva guvernului Palmerston şi 
pentru destrămarea coaliţiei liberale, care, la timpul său, a 
provocat căderea guvernului Derby. După cum se spune, Pal
merston manifestă oarecare nervozitate din cauza atacului pe 
care-l pregăteşte d-l Milner Gibson, singurul dintre colegii săi 
care îi inspiră teamă şi despre care nu o dată a spus că este 
un om deosebit de abil în a căuta „nod în papură". Este po
sibil ca, o dată cu acest articol, să primim din Liverpool o co
municare în legătură cu rezultatele şedinţei Consiliului de 
Miniştri. Deocamdată ne putem face o părere justă despre 
felul cum se prezintă realmente această chestiune nu pe baza 
materialului publicat, ci, dimpotrivă, pe baza faptelor pe care 
presa lui Palmerston le-a trecut intenţionat sub tăcere cînd a 
publicat pentru prima oară ştirile sosite cu ultima poştă de 
pe continent. 

In primul rînd, a trecut sub tăcere comunicatul că tratatul 
cu Rusia a fost ratificat şi că împăratul Chinei * a şi dat man
darinilor săi instrucţiuni să primească pe trimişii americani 
şi să-i însoţească pînă în capitală pentru a face schimbul in
strumentelor de ratificare a tratatului cu America 341• Acest 
fapt a fost trecut sub tăcere pentru a nu da naştere unor bă
nuieli care ar fi apărut în mod firesc, şi anume că nu curtea 
de la Pekin, ci ambasadorul englez şi cel francez sînt vino
vaţi dacă în îndeplinirea misiunii lor s-au ciocnit de dificul-

* Şian-fîn. - Nota red. 
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tăţi pe care colegul lor rus şi cel american nu le-au avut de 
întimpinat. Celălalt fapt, şi mai important, pe care la început 
„Times " şi celelalte ziare ale lui Palmerston l-au trecut sub 
tăcere este astăzi recunoscut în mod deschis, şi anume că au
torităţile chineze au declarat că sînt gata să însoţească pe 
reprezentantul diplomatic al Angliei şi pe cel al Franţei pînă 
la Pekin, că, într-adevăr, funcţionari chinezi i-au aşteptat la 
gura unuia dintre braţele fluviului şi că le-au oferit o escortă 
cu condiţia ca ei să consimtă să plece fără vasele şi trupele 
lor. Intrucît în tratatul de la Tientsin nu există nici o clauză 
care să permită englezilor şi francezilor să trimită o escadră 
de vase de război pe fluviul Peiho, este evident că cei care 
au violat tratatul au fost nu chinezii, ci englezii, hotărîţi di
nainte să provoace un conflict tocmai în acest moment, adică 
înainte de schimbul instrumentelor de ratificare. Nimănui nu-i 
va trece prin minte că onorabilul domn Bruce, încercînd să 
camufleze scopurile cit se poate de limpezi ale războiului tre
cut, a acţionat pe proprie răspundere ; dimpotrivă, el nu fă
cea decît să execute instrucţiunile secrete primite de la Lon
dra. E drept că d-l Bruce n-a fost trimis în China de Palmer
ston, ci de Derby, dar în legătură cu aceasta trebuie să 
amintesc că pe vremea primului guven al lui sir Robert Peel, 
cînd ministru de externe era lordul Aberdeen, sir Henry Bul
Wer, ministru plenipotenţiar al Angliei la Madrid, a provocat 
un conflict cu curtea spaniolă, şi de aceea a fost nevoit să 
părăsească Spania m ; în timpul dezbaterilor care au avut loc 
ln Camera lorzilor în legătură cu acest „incident neplăcut" a 
reieşit că Bulwer, în loc să execute instrucţiunile oficiale ale 
lui Aberdeen, a acţionat conform instrucţiunilor secrete pri
mite de la Palmerston, aflat pe atunci în opoziţie. 

In ultimele zile, presa lui Palmerston a recurs la o mane
vră care - cel puţin pentru oamenii familiarizaţi cu istoria 
diplomaţiei secrete engleze din ultimii 30 de ani - nu mai 
lasă nici o urmă de îndoială în ceea ce priveşte pe adevăratul 
vinovat de catastrofa de pe Peiho şi de cel de-al treilea război 
care ameninţă să izbucnească între Anglia şi China. „Times " 
lasă să se înţeleagă că tunurile din forturile Dagu, care au 
adus pierderi atît de importante escadrei engleze, erau de pro
venienţă rusească şi se aflau sub comanda unor ofiţeri ruşi. 
Un alt ziar al lui Palmerston vorbeşte şi mai limpede despre 
acest lucru. Citez : 

„Acum ne dăm seama cit de strîns este împletită politica Rusiei cu 
politica Pekinului ; observăm că pe Amur au loc importante mişcări ; că 
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putenica armată a cazacilor face manevre departe, dincolo de lacul Baikl, 
în ţara de basm a gheţurilor veşnice, la graniţa crepusculară a Lumii vechi. 
Urmărim dml unui şir nesfirşit de caravane. 11 vedem pe împuternicitul 
special al Rusiei (generalul Muraviev, guvernatorul Siberiei de răsărit) 
indreptindu-se din îndepărtata Siberie de răsărit spre inaccesibila capitală 
chineză, ducind cu sine planuri secrete. Opinia publică de la noi din ţară 
poate, pe drept cuvint, să fiarbă de minie la gindul că înfringerea şi 
moartea soldaţilor şi matrozilor noştri se explică, în anumită măsură, ,1 
prin influentele străine". 

Acesta este unul dintre vechile trucuri ale lordului Pal
merston. Cînd Rusia a vrut să încheie un acord comercial cu 
China, Palmerston a împins China, prin războiul opiului, în 
braţele vecinei ei din nord 343• Cînd Rusia a cerut să i se ce
deze Amurul, el i-a îndeplinit dorinţa prin cel de-al doilea 
război u China 344 ; iar acum, cînd Rusia vrea să-şi consoli
deze influenţa la Pekin, el improvizează un al treilea război 
cu China. In toate relaţiile sale cu statele asiatice slabe, cum 
s înt, de pildă, China, Persia, Asia centrală şi Turcia, el s-a 
condus întotdeauna după următoarea normă : în aparenţă s-a 
opus planurilor Rusiei, intrînd însă în conflict nu cu Rusia, ci 
cu statul asiatic respectiv, îndepărtînd acest stat de Anglia 
prin atacuri piratereşti şi constrîngîndu-1 pe această cale oco
lită să facă Rusiei concesiile cu care la început nu era de 
acord. Nu încape îndoială că, cu acest prilej, vi fi din nou 
examinată întreaga politică dusă pînă am de Palmerston 1n 
Asia şi, de aceea, ţin să vă atrag atenţia asupra Documentelor 
afgane publicate, în urma dispoziţiei Camerei comunelor, la 
8 iunie 1859 345• Niciodată vreun document publicat n-a arun
cat atîta lumină asupra politicii nefaste duse de Palmerston 
şi asupra istoriei diplomaţiei din ultimii 30 de ani ca acest 
document. In cîteva cuvinte vom arăta despre ce este vorba. 
In 1838, Palmerston a pornit un război împotriva lui Dost
Muhammed, suveranul Kabulului ; acest război, care s-a în
cheiat cu nimicirea armatei engleze 346, a fost dezlănţuit sub 
pretextul că Dost-Muhammed a încheiat cu Persia şi Rusia o 
alianţă secretă împotriva Angliei. In sprijinul afirmaţiei sale, 
Palmerston a prezentat parlamentului în 1839 o Carte albastră 
al cărei conţinut principal îl forma corespondenţa ataşatului bri
tanic la Kabul, sir A. Burnes, cu guvernul de la Calcutta H7• 
Burnes a fost ucis la Kabul în timpul unei răscoale împotriva 
cotropitorilor britanici ; neavînd încredere în ministrul de 
externe al Angliei, el trimisese, la timpul său, copii după unele 
dintre scrisorile sale oficiale fratelui său, dr. Burnes, din Lon
dra. Cînd în 1839 au apărut „Documentele afgane",  sub îngi-
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jirea lui Palmerston, dr. Burnes l-a învinovăţit că „a denatu
rat şi a falsificat scrisorile defunctului sir A. Burnes" şi, pen
tru a dovedi temeinicia afirmaţiilor lui, a publicat unele dintre 
scrisorile autentice. Dar toate acestea au fost descoperite abia 
vara trecută. In timpul guvernului Derby, la propunerea d-lui 
Hadfield, Camera comunelor a dat dispoziţie să se publice 
textul complet al tuturor documentelor afgane, dispoziţie care 
a fost îndeplinită într-o asemenea formă, încît şi omul cu min
tea cea mai mărginită să poată vedea că acuzaţia de denatu
rare şi falsificare a documentelor în interesul Rusiei este înte
meiată. Pe coperta interioară a Cărţii albastre scrie : 

„Observaţie : In ediţia de faţă este publicată în întregime corespon
denţa care în documentele apărute în trecut a fost reprodusă doar parţial. 
Pasajele omise sînt puse între paranteze ( ) ". 

Numele funcţionarului care garantează autenticitatea cule
gerii de documente este „J. W. Kaye, secretar la departamen
tul problemelor politice şi confidenţiale" ; d-l Kaye este „isto
riograful cel mai demn de încredere al războiului din Afga
nistan" . 

Pentru a ilustra adevăratele relaţii dintre Palmerston şi 
Rusia, împotriva căreia, după cum spune el, a întreprins răz
boiul afgan, este suficient să dăm deocamdată un singur 
exemplu. Agentul Rusiei, Vitkevici, care a sosit la Kabul în 
1837, i-a adus lui Dost-Muhammed o scrisoare din partea ţaru
lui. Sir Alexander Burnes şi-a procurat o copie după această 
scrisoare şi a trimis-o lordului Auckland, guvernatorul gene
ral al Indiei. In depeşele sale, precum şi în diferitele docu
mente anexate la acestea, el aminteşte în repetate rînduri 
de acest fapt. Dar copia scrisorii ţarului nu figura printre 
documentele pe care Palmerston le-a prezentat în 1839, şi în 
toate depeşele în care se pomenea despre această scrisoare 
s-au făcut schimbările necesare pentru a ascunde faptul că 
între „împăratul Rusiei" şi misiunea trimisă la Kabul a existat 
vreo legătură. Prin această falsificare se urmărea să se facă 
dispărută dovada legăturilor dintre autocrat şi Vitkevici, pe 
care Nicolaie, la înapoierea acestuia la Petersburg, a găsit 
de cuviinţă să-l dezavueze în mod formal. De pildă, la pag. 
82 a Cărţii albastre găsim traducerea unei scrisori către Dost
Muhammed în care scrie următoarele, în paranteze fiind indi
cate cuvintele omise iniţial de Palmerston : 

„Un trimis al (ţarului) Rusiei a sosit (de la Moscova) la Teheran 
avînd misiunea de a-l aştepta pe serdarul de la Kandahar şi de acolo 
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să plece mai departe spre reşedinţa emirului. El este aducătorul unor 
(mesaje confidenţiale din partea ţarului şi) scrisori din partea ambasado
rului rus de la Teheran. Ambasadorul s îl recomandă ca pe o persoană 
foarte de încredere, care are împuterniciri depline să negocieze (în nu
mele ţarului şi al ambasadorului) etc. etc.• 

Aceste falsuri, ca şi altele de acelaşi fel, făcute de Pal
merston cu scopul de a apăra onoarea ţarului nu sînt singura 
ciudăţenie dată în vileag de „Documentele afgane " .  Pentru a 
justifica invazia din Afganistan, Palmerston a pretins că ea a 
fost recomandată de sir Alexander Burnes ca un mijloc de 
a contracara intrigile urzite de Rusia în Asia centrală. Dar, 
după cum reiese, sir A. Burnes recomandase tocmai contra
rul, şi de aceea toate apelurile lui de a se da ajutor lui Dost
Muhammed au fost trecute sub tăcere în ediţia Cărţii albastre 
a lui Palmerston, iar corespondenţei sale i s-a dat, prin dena
turări şi falsificări, un sens diametral opus celui autentic. 
Acesta este omul care propune acum să se înceapa un al 
treilea război cu China sub pretextul că vrea să zădărnicească 
planurile Rusiei în această regiune. 

III 

Londra, 20 septembrie Hl59 

Pentru aproape întreaga presă engleză, izbucnirea unui nou 
război, în numele civilizaţiei, împotriva locuitorilor Imperiu
lui ceresc este, se pare, un lucru stabilit. Totuşi, în urma 
ultimei şedinţe a Consiliului de Miniştri, care a avut loc sîm
băta trecută, a intervenit o schimbare izbitoare tocmai în tonul 
acelor ziare care urlau mai tare decît toate, cerînd răzbunare. 
Ziarul londonez „Times " ,  la început într-un acces vădit de 
furie patriotică, tuna şi fulgera împotriva dublei trădări săvîr
şite, în primul rînd, de nişte mongoli laşi care l-au ademenit 
pe amiralul britanic bonhomme *, ascunzîndu-şi cu grijă pozi
ţiile şi tunurile, şi, în al doilea rînd, de curtea de la Pekin, 
câre, cu n machiavellism şi mai evident, i-a pus pe aceşti 
tîlhari mongoli să uzeze de blestematele lor viclenii militare. 
Este amuzant să observi cum a reuşit „Times " ,  deşi purtat de 
valurile agitate ale unei mări de patimi, să scoată cu multă 
grijă din rapoartele oficiale publicate de el toate faptele favo
rabile chinezilor, a căror soartă fusese hotărîtă dinainte. Este 

* - naiv. - Nota trad. 
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posibil ca cineva orbit de patimă să încurce faptele, dar pen
tru a le denatura trebuie să raţioneze la rece, lucid. Oricum 
r fi fost însă, la 16 septembrie, exact cu o zi înainte de şe
dinţa Consiliului de Miniştri, „Times " a schimbat brusc maca
zul şi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, a renunţat la una 
intre feţele învinuirii sale, care, ca şi Janus, avea două 
feţe. 

„Ne temem - scrie ziarul - că nu·i putem acuza de trădare pe 
mongolii care au opus rezistenţă atacurilor noastre împotriva forturilor 
de pe Peiho •, 

iar apoi, ca să-şi scoată pîrleala pentru această concesie neplă
ută, se năpusteşte cu şi mai multă ardoare asupra „violării 
premeditate şi perfide a unui tratat solemn de către curtea de 
la Pekin• .  

Trei zile după şedinţa Consiliului d e  Miniştri, „Times ",  
continuînd să examineze această problemă, afirmă chiar : 

„nu ne tndolm că, dacă d-nii Bruce şi de Bourboulon ar fi stăruit ca 
mndarinii să-i conducă pînă la Pekin, ar i reuşit să obţină ratificarea 
tratatului•.  

Dar, în cazul acesta, ce mai rămîne din trădarea curţii de 
la Pekin 1 Nimic. Totuşi, „Times " are două îndoieli. 

„Este îndoielnic - spune ziarul - că încercarea de a ajunge Ia 
Pekin cu o escadră atit de slabă a fost o măsură militară înţeleaptă. Este 
şi mai îndoielnic că ar i fost de dorit să se recurgă la violenţă ca mă
suri diplomatică'. 

La această concluzie şubredă ajunge organul conducător 
după toată furtuna de indignare de care fusese cuprins. Dar, 
în virtutea unei logici foarte ciudate, ziarul „Times " ,  nefiind 
în stare să indice motivele de război, nu renunţă la războiul 
însuşi. De cînd d-l J. Wilson a fost numit cancelar al trezo
reriei pentru India, un alt organ oficial al guvernului, ziarul 
„Economist " ,  care s-a distins prin ardoarea cu care a apărat 
bombardarea Cantonului, se pare că ajunge acum la un punct 
de vedere în care intră mai puţină retorică şi mai multe con
siderente economice. „Economist" publică două articole în 
legătură cu această temă, unul politic şi unul economic 348• 
Primul se încheie u următoarele concluzii : 

„Aşadar, din examinarea celor de mai sus reiese în mod evident că 
articolul din tratat prin care trimisului nostru i se dă dreptul de a vizita 
Pekinul sau de a locui acolo a fost literalmente impus guvernului chinez 1 
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ir dacă a existat părerea că respectarea acestei dispoziţii este absolut 
necesară din punctul de vedere l intereselor nostre, crdem că, cerîn· 
du-se aplicarea acestui articol, se putea foarte bine să se dea dovadă de 
înţelegere şi răbdare. Fără îndoială, ni se poate obiecta că, în relaţiile cu 
un guven cum este cel chinez, amînarea şi răbdarea ar fi fost interpre
tate ca un indiciu de slăbicine funestă şi că, din partea noastră, ar fi 
fost o politică cit se poate de greşită, Dar avem noi oare dreptul ca din 
acest motiv să ne abatem, în relaţiile cu guvernul oriental, de la princi
piile pe care trebuie, desigur, să le respectăm faţă de oricare naţiune 
civilizată ? Dacă, folosindu-ne de frica lor, i-am putut constrînge să con
simtă la o concesie pe care nu voiau s-o facă, poate că politica cea mai 
consecventă ar fi să-i constrîngem, folosind din nou frica lor, să respecte 
tratatul în modul cel mai avantajos pentru noi. Dar dacă această politică 
a noastră suferă un eşec, dacă chinezii, reuşind între timp să-şi biruie 
frica, insistă, sprijinindu-se pe o forţă corespunzătoare, să ne consultăm 
cu ei în ceea ce priveşte mijloacele de traducere în viaţă a tratatului -
avem noi oare dreptul să-i acuzăm de trădare ? Nu aplică ei oare faţă de 
noi propriile noastre metode de convingere ? Este foarte probabil că gu
venul chinez intenţionat ne-a atras în această cursă mişelească şi n-a 
avut niciodată intenţia să respecte tratatul. Dacă se va dovedi că această 
presupunere este justă, trebuie şi sîntem chiar datori să cerem satisfacţie. 
Dar s-ar putea ca intenţia de a apăra gurile fluviului Peiho împotriva unei 
noi invazii, ca cea din anul trecut a lordului Elgin, să nu denote intenţia 
lor de a viola în general toate articolele tratatlui. Intucit agrsinea a 
ponit numai din partea noastră, iar comandanţii noştri puteau să se re
tragă în orice moment din faţa focului ucigător, pe care chinezii l-au des
chis numai pntru a-şi apăra forturile, nu putem dovedi că ar fi existat 
fie şi cea mai mică i..tenţie din partea chine�ilor de a-şi călca uvîntul. 
Şi, atîta timp cit nu avem dovezi că a exista: intenţia de a se încălca 
tratatul, după părerea noastră, ar trebui să nu ne grăbim să luăm o ho
t!rlre şi să ne gîndim bine dacă nu cumva am folosit faţă de aceşti bar
bari principii foarte asemănătoare celor practicate de ei în relaţiile cu 
noi" .  

în al doilea articol în legătură cu aceeaşi temă, „Econo
mist" se ocupă în amănunt de marea importanţă directă şi 
indirectă pe care o prezintă comerţul Angliei cu China. In 
1858, exportul britanic în China se ridica la 2 876 OOO 1. st., 
în timp ce în ultimii trei ani valoarea importului britanic din 
China s-a cifrat în medie la 9 OOO OOO 1. st. pe an, aşa că suma 
globală a comerţului direct dintre Anglia şi China poate fi 
evaluată la aproximativ 12 OOO OOO 1. st. Dar în afară de acest 
comerţ direct mai există încă trei forme importante de relaţii 
comerciale prin care Anglia este mai mult sau mai puţin impli
-cată în sfera schimbului intenaţional ; acestea sînt comerţul 
dintre India şi China, comerţul dintre China şi Australia şi 
comerţul dintre China şi Statele Unite. 

„Australia - scrie „Economist• - primşte în fiecare an cantităţi 
mari de ceai din China, dar nu poate oferi în schimb nici o marfă care 
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să-şi poată găsi desfac:re în China. Şi merica importă cantităţi mari de 
ceai şi o cantitate oarecare de mătase, a căror valoare depăşeşte cu mlt 
valoarea exportului ei direct în China•.  

Amîndouă aceste balanţe comerciale în favoarea Chinei 
trebuie echilibrate de Anglia, care în schimbul acestei echi
librări primeşte aur din Australia şi bumbac din Statele Unite. 
De aceea, Anglia, independent de soldul balanţei sale în folo
sul Chinei, trebuie să plătească acestei ţări sume mari de 
bani în contul valorii aurului importat din Australia şi al 
bumbacului importat din Statele Unite. Acest excedent rea
lizat de China în tranzacţiile cu Anglia, Australia şi Statele 
Unite trece în mare parte asupra Indiei în contul sumei pe 
care China o datorează Indiei pentru opiu şi bumbac. Relevăm 
en passant că importul Indiei din China n-a atins niciodată 
suma de 1 OOO OOO 1. st., în timp ce exportul Indiei în China 
se ridică la aproape 10 OOO OOO 1. st. Ponind de la aceste con
siderente de ordin economic, ziarul „Economist" trage con
cluzia că orice perturbare serioasă a comerţului britanic cu 
China „ar fi o calamitate mult mai mare decît s-ar putea 
crede, la prima privire, citind cifrele exportului şi importului" 
şi că dificultăţile pe care le-ar aduce cu sine această pertur
bare ar avea repercusiuni nu numai asupra comerţului Angliei 
cu ceai şi cu mătase, dar ar „influenţa" şi asupra relaţiilor 
comerciale britanice cu Australia şi Statele Unite. „Econo
mista ştie, fireşte, că, în timpul ultimului război cu China, 
acţiunile militare n-au stingherit relaţiile comerciale într-o 
măsură atît de mare cum ar fi fost de temut şi că în portul 
Şanhai influenţa războiului nici măcar nu s-a simţit. Dar „Eco
nomist" atrage apoi atenţia asupra „a două particularităţi noi 
ale actualului conflict" , care ar putea schimba în mod radical 
influenţa unui nou război cu China asupra comerţului. Aceste 
două particularităţi noi constă în caracterul „general" ,  iar nu 
„local" al conflictului, şi în „succesul strălucit" pe care chi
nezii l-au obţinut pentru prima oară într-o luptă împotriva 
unor armate europene. 

Ce deosebit este acest limbaj de chemările înflăcărate la 
război ale aceluiaşi „Economist" în timpul incidentului din 
pricina lorcii ! 

După cum am prevăzut în ultimul meu articol, la şedinţa 
Consiliului de Miniştri, d-l Milner Gibson a prezentat un pro
test împotriva războiului şi a ameninţat cu demisia dacă Pal
merston va acţiona conform hotărîrii dinainte luate, hotărîre 
pe care „Moniteur" a divulgat-o în paginile sale. Pentru mo-
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ment, Palmerston a reuşit să împiedice o scindare a quver
nului şi a coaliţiei liberale, declarînd că forţele militare nece
sare apărării comerţului britanic vor fi concentrate în apele 
chineze şi, totodată, că în problema războiului nu se va lua 
nici o hotărîre înainte de primirea unor rapoarte detaliate 
din partea ambasadorului britanic. Prin urmare, această pro
blemă arzătoare a fost amînată. Dar adevăratele intenţii ale 
lui Palmerston se pot citi destul de limpede printre rîndurile 
ziarului său bulevardier .•. Daily Telegraph" ,  care într-unul din 
ultimele sale numere spune : 

„Dacă în cursul anului viitor va surveni vreun eveniment care ar 
aduce după sine un vot nefavorabil pentru guven, desigur că va trebui 
să se facă apel la alegători.„ Camera comunelor va arăta care este re
zultatul activităţii sale prin hotărirea pe cre o va lua în problema chi
neză, ţinînd sema că, la răuvoitorii de profesie, conduşi de d-l Disraeli, 
se adaugă şi cosmopoliţii care declară că mongolii au perfectă dreptate• .  

Poate că  voi mai avea prilejul să  vorbesc despre situaţia 
dificilă în care se găsesc toryi din pricină că au permis să li 
se impună răspunderea pentru acţiunile puse la cale de Pal
merston şi îndeplinite de două din instrumentele sale, lordul 
Elgin şi d-l Bruce (fratele lordului Elgin) . 

IV 

Londra, 30 septembrie 1859 

Intr-unul din articolele mele anterioare am afirmat c. con
flictul de pe fluviul Peiho nu a fost un incident întîmplător, 
ci, dimpotrivă, a fost de mult pregătit de lordul Elgin, care 
s-a conformat instrucţiunilor secrete primite de la Palmerston 
şi l-a silit pe lordul Malmesbury, ministru de externe tory, 
să accepte proiectul nobilului viconte, aflat pe vremea aceea 
pe băncile opoziţiei în calitate de lider al ei. In primul rînd, 
ideea că „incidentele întîmplătoare" din China se datoresc 
unor „instrucţiuni" ale actualului premier britanic nu este 
deloc nouă ; încă pe vremea dezbaterilor în legătură cu răz
boiul din pricina lorcii, ea a fost exprimată în Camera comu
nelor de o personalitate atît de bine informată cum este d-l 
Disraeli şi confirmată - ceea ce este foarte ciudat - nici 
mai mult nici mai puţin decît de lordul Palmerston. La 3 fe
bruarie 1857, d-l Disraeli a avertizat Camera comunelor în 
următorii termeni : 
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„Nu pot crde că incidentele petrecute ln China se datoresc cauze
lor arătate aici, convmgerea mea este că n realitate ele sînt consecinţa 
unor instrucţiuni primite de multă vreme din Anglia. Şi dacă aşa stau 
lucrurile, cred că a sosit momentul cînd Camera nu mai poate, fără a-şi 
nesocoti îndatoririle, să se eschiveze de a căuta cu toată seriozitatea 
mijloacele pentru a-şi exercita controlul asupra unui sistem care, dacă 
va continua să fie practicat, se va dovedi, după părerea mea, fatal in
tereselor ţării noastre" .  

Iar lordul Palmerston a răspuns cu cel mai perfect sînge 
rece : 

„Onorabilul gentleman spune că desfăşurarea evenimentelor s-a do
vedit a fi rezultatul unui anumit sistem dinainte stabilit ln Anglia de 
către guven. Fără îndoială că aşa este•. 

Acum, aruncînd o privire fugitivă asupra paginilor Cărţii 
albastre intitulate „Corespondenţa referitoare la misiunea spe
cială a contelui Elgin în China şi Japonia în anii 1857-1859- ,  
n e  dăm seama că incidentul care s-a produs l a  25 iunie pe 
fluviul Peiho fusese plănuit de lordul Elgin încă de la 2 mar
tie. La pagina 484 a acestei corespondenţe găsim următoarele 
două depeşe : 

„Lordul Elgin către contraamiralul Michael Seymour 

Vasul «Furious„,  2 martie 1 859. 
Sir I Cu referire la depeşa pe care am adresat-o excelenţei-voastre 

la 17 februarie, îmi permit să vă comunic că nutresc oarecare speranţe 
că hotărirea luată de guvernul maiestăţii-sale cu privire la domicilierea 
permanentă a unui ambasador britanic la Pekin, pe care am adus-o la 
cunoştinţa excelenţei-voastre în timpul întrevederii noastre de ieri, ar 
putea determina guvernul chinez să-l primească m se cuvine pe re
prezentantul maiestăţii-sale atunci cînd acesta se va îndrepta spre Pek.in 
pentru schimbul instrumentelor de ratificare a tratatului de la Tientsin. 
Totodată, s-ar putea, desigur, ca aceste speranţe să nu se îndeplinească. 
Jn orice caz, cred că guvernul maiestăţii-sale va dori ca trimisul nostru să 
fie însoţit de forte militare impunătoare atunci cînd se va îndrepta spre 
Tientsin. Aceasta fiind situaţia, îmi permit să rog pe excelenţa-voastră 
să aprecieze dacă nu ar fi bine ca, de îndată ce va fi posibil, să concen
treze la Şanhai o escadră de canoniere suficient de puternică în vederea 
acestui scop, deoarece presupun că sosirea d-lui Bruce în China nu ma. 
poate fi mult amînată. Cu toată stima etc. 

Elgin şi Kincardine• 

„Lordul Malmesbury către lordul Elgin 

Ministerul de Extene, 2 mai 1859 

Mylord I Am primit depeşa excelenţei dv. din 7 martie 1 859 şi ţin 
să vă comunic că guvenul maiestăţii-sale încuviinţează nota a cărei copie 
aţi anexat-o şi în care excelenţa-voastră faceţi cunoscut împuteicituli 
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împăratului că guvenul maiestăţii-sale nu va insista ca reşedinţa perma
nentă a trimisului maiestăţii-sale să fie a Pekin. 

Guvernul maiestăţii-sale încuviinţează, de asemenea, propunerea 1-
cut1 de dv. contraamiralului Seymour de a concentra o escadră de co
niere la Şanhai . pentru a-l lnsoţi pe d-l Buce pe fluviul Pelho ln sw. 

Cu toată„. 
Malmesbuy• 

Aşadar, lordul Elgin ştie dinainte că guvernul britanic „va 
dori ca forţe militare impunătoare" de „canoniere" să-l înso
ţească pe fratele său, d-l Bruce, pe fluviul Peiho în sus şi dă 
ordin amiralului Seymour să facă toate pregătirile „în vede
rea acestui scop " .  I n  depeşa din 2 mai, lordul Malmesbury 
aprobă propunerea făcută de lordul Elgin amiralului. Din toată 
corespondenţa reiese că lordul Elgin este stăpînul, iar lordul 
Malmesbury - sluga. In timp ce primul ia în permanenţă 
iniţiativa şi acţionează potrivit instrucţiunilor primite direct 
din partea lui Palmerston, fără ca măcar să aştepte noi instruc
ţiuni din Downing-street, lordul Malmesbury se mulţumeşte 
să cedeze „dorinţelor" pe care autoritarul său subaltern i le 
ghiceşte dinainte. El dă aprobativ din cap atunci cînd Elgin 
afirmă că, atîta timp cît tratatul nu este încă ratificat, englezii 
n-au dreptul să pătrundă pe vreun fluviu din China ; el dă 
aprobativ din cap atunci cînd Elgin este de părere că englezii 
trebuie să dea dovadă de mai multă răbdare faţă de chinezi 
în ceea ce priveşte aplicarea articolului din tratat referitor la 
reprezentanţa din Pekin ; şi ,  fără a sta pe gînduri, dă apro
bativ din cap atunci cînd Elgin, în directă contradicţie cu 
declaraţiile sale anterioare, insistă asupra dreptului englezilor 
de a pătrunde pe fluviul Peiho în sus, sprijiniţi de „o escadră 
impunătoare de canoniere " .  El aprobă întocmai aşa cum aprobă 
şi Dogberry propunerile copistului *. 

Trista figură a lordului Malmesbury şi atitudinea lui umilă 
sînt uşor de înţeles dacă ne amintim ce zarvă au făcut ziarul 
londonez „Times " şi alte ziare influente cu prilejul venirii la 
putere a guvernului tory, în legătură cu marea primejdie care 
ameninţă strălucitul succes pe care lordul Elgin era gata să-l 
obţină în China, urmînd instrucţiunile lui Palmerston - suc
ces pe care guvernul tory, fie şi numai pentru a-i face în necaz 
lui Palmerston şi pentru a-şi justifica votul de neîncredere 
în legătură cu bombardarea Cantonului, îl va reduce la zero. 
Malmesbury s-a lăsat intimidat de această zarvă. Mai mult, 

* Shakespeare. „Mult zgomot pentru nimic" ,  actul 4, scena a doua 1 
actl 5, scena întîi, - Nota red. 
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el nu uitase încă ce soartă a avut lordul Ellenborough, care 
îndrăznise să se împotrivească făţiş politicii duse de nobilul 
viconte în India şi care, ca răsplată pentru curajul său patrio
tic, fusese sacrificat de propriii săi colegi din guvenul 
Derby 349• In consecinţă, Malmesbury i-a lăsat lordului Elgin 
întreaga iniţiativă, dindu-i astfel posibilitatea să ducă la înde
plinire planul lui Palmerston, întreaga răspundere purtînd-o 
toryi - adversarii lui oficiali. Tocmai aceasta i-a făcut pe 
toryi ca, în ceea ce priveşte poziţia pe care urmează s-o 
adopte faţă de incidentele de pe fluviul Peiho, să se găsească 
în faţa unei alternative nefericite. Ei trebuie fie să sune goarna 
de război împreună cu Palmerston şi să-l menţină astfel la 
putere, fie să-i întoarcă spatele lui Malmesbury, pe care, în 
timpul ultimului război cu Italia, l-au copleşit cu linguşiri dez
gustătoare. 

Această alternativă este u atît mai dificilă cu cit acest 
al treilea război cu China, care se profilează, nu se bucură 
de loc de popularitate în cercurile comerciale britanice. In 
1857 ei au lansat în arenă leul britanic întrucît sperau să 
obţină importante profituri comerciale de pe urma deschiderii 
cu forţa a pieţelor chineze. In prezent, dimpotrivă, aceste 
cercuri sînt foarte înciudate văzînd că toate roadele tratatului 
le sînt pe neaşteptate smulse din mină. Ele ştiu că şi fără noile 
complicaţii pe care le-ar aduce după sine un mare război cu 
China, situaţia din Europa şi India este destul de încordată. 
Ele n-au uitat că în 1857 importul de ceai a scăzut cu mai 
bine de 24 OOO OOO de pfunzi, or, ceaiul este exportat aproape 
exclusiv din Canton, pe atunci singurul teatru de război, şi 
de aceea se tem că acum o asemenea întrerupere a comer
ţului din cauza războiului s-ar putea extinde şi asupra Şan
haiului şi a altor porturi comerciale ale Imperiului ceresc. 
După primul război cu China, întreprins de englezi în inte
resul contrabandei de opiu, şi un al doilea război, dus pentru 
apărarea lorcii unui pirat oarecare, nu mai lipsea, pentru încu
nunarea întregii opere, decît să se improvizeze un nou război 
u scopul de a impune Chinei prezenţa supărătoare a unor 
ambasade permanente în capitala ei. 

Scris de K. Max 
la 13, 16, 20 şi 30 septembrie 1859 

Publicat în „New York Daily Tribne• 
nr. 5 10, 5 154, 5 761 şi 5 168 
din 1 septembrie, 
l, 10 şi 18 octombrie 1859 

Se tipăreşte după textuJ 
apărut în ziar 

Tradus din limba englezi 
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Karl Marx 

Corupţia electorală din Anglia 

Londra, 18 octombrie 159 

Comisiile alcătuite pentru a cerceta situaţia din circum
scripţiile electorale Gloucester şi Wakefield nu fac decît 
să confirme, prin dezvăluirile pe care le fac zilnic, cuvin
tele bătrînului Coppock, fostul agent electoral al Reform
Club-ului 350, că adevărata constituţie a Camerei comunelor 
din Marea Britanie poate fi exprimată într-un singur cuvînt 
- corupţie. Această anchetă a stîrnit un interes deosebit 
datorită faptului că Gloucester este un vechi burg putred 351, 
în timp ce Wakefield este o circumscripţie electorală creată 
prin bill-ul pentru reforma parlamentară 352 şi că în Gloucester 
sir Robert Carden, un tory înveterat care s-a acoperit cu gloria 
unui Dogberry, se îndeletniceşte cu mituirea, în timp ce la 
Wakefield acelaşi lucru îl face radicalul domn Leatham, cum
nat al d-lui Bright. In ambele cazuri, inocenţa copilărească a 
candidaţilor parlamentari produce o impresie îmbucurătoare 
în secolul nostru nenorocit impregnat de scepticism. Ambii 
candidaţi găsesc bani pentru a cumpăra voturi, dar amîndoi 
fac totul pentru a nu şti pe ce se duc aceşti bani. De la înce
perea alegerilor şi pînă la terminarea lor, conturile mandata
rilor lor cresc în progresie geometrică, în acelaşi ritm însă 
-creşte şi încrederea candidaţilor în cinstea imaculată a alegă
torilor, reprezentarea acestora în parlament fiind, după pro
pria lor mărturisire, culmea ambiţiei lor pămînteşti. Priviţi, 
de exemplu, pe acest model de quaker, onorabilul domn Lea
tham. In 1857 el a candidat pentru Wakefield şi cu acest prilej 
s-a folosit de serviciile unui avocat cu numele de Wainwright 
în calitate de „prieten-jurist" . Intr-un moment de sinceritate, 
Wainwright îşi cheamă prietenul quaker de o parte pentru o 
convorbire ; naivul Leatham, care se considerase l'homme 
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u'on aime pour lui-meme * şi care trebuie să fie ales în parla
ment pour le roi de Prusse **, este uluit cînd Wainwright îi  
comunică cu perfidie că alegerile constituie în primul rînd 
o problemă de lire sterline, de şilingi şi de pence şi că de 
aceea trebuie să fie găsită suma necesară. Wainwright a fixat 
suma necesară la 1 OOO 1. st. Leatham exclamă : „Nu am o 
asemenea sumă, dar am s-o împrumut" ,  şi, ţinîndu-se de cu
vînt, i-a trimis lui Wainwright 1 OOO 1. st. prin intermediul 
lui Overend & Gurney, b ancherii-quakeri de pe Lombard-street 
din Londra. La scurt timp după aceasta, Wainwright, amator 
de pourparlers *** confidenţiale ,  îl ia pe Leatham din nou „de 
o parte " ,  îi şopteşte la ureche că alegerile vor costa mai 
scump decît şi-a închipuit la început, cerindu-i încă 500 1 .  st. 
Naivul Leatham găseşte „acest lucru cam ciudat" ,  dar, g.
dindu-se mai bine şi amintindu-şi că alegerile din 1852 au 
costat 1 600 1. st., împrumută încă 500 1. st. Şi ceea ce e foarte 
curios, nu-i este tocmai limpede de unde provin aceste 500 1. st. 
Dar iată că mai trec două săptămîni şi neînduplecatul Wain .. 
wright cere o nouă sumă de 1 OOO 1. st. , şi de data aceasta 
Leatham, puritatea întruchipată, devine melodramatic. 

„Această pretenţie - spune el - m-a supărat foarte mult, ceea ce 
i-am şi spus în mod deschis, adăugind că multe din cele ce se petrec 
fn biroul lui nu-mi sint pe plac. u observat acolo multe figuri ciu
date, speram însă că nu se petrece acolo nimic condamnabil. Wain
wright a spus : «Trebuie să lăsaţi aceasta pe sema mea şi să nu pu
neţi nici un fel de întrebări. Trebuie să-mi puneţi �a dispoziţie încă 
1 OOO I. st„ deşi nu cred că voi avea nevoie de ei». Am fost destul de 
nechibzuit ca să consimt, şi cred că banii au fost procuraţi din aceeaşi 
sursă ca şi înainte • .  

Misteriosul necunoscut care „a procurat banii " este aso
ciatul d-lui Leatham, dar în momentul de faţă el nu este pre
zent la anchetă, deoarece, cu tot anotimpul nefavorabil, i s-a 
năzărit să facă o călătorie pe continent. 

Dacă quakerul Leatham, în ciuda credulităţii sale, re 
unele temeri, dar reuşeşte să aibă conştiinţa împăcată prin 
faptul că nu pune nici un fel de întrebări, sir R. Carden -
doar „pentru oamenii cinstiţi totul este cinstit" - s-a simţit 
atît de încurajat de experimentul său electoral din Gloucester 
din 1857, incit în 1859 el a candidat din nou pentru acelaşi 

* - un om care este iubit pentru meritle lui personle. - Nota 
trad. 

** - pentru ochii lui frumoşi. - Nota trad. 
*** - tratative. - Nota trad. 
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burg, deşi de data aceasta fără succes. Adevăratul motiv care 
l-a determinat să încerce să intre în biserica Sf. Ştefan 353 pe 
umerii alegătorilor din Gloucester a fost acela că şi-a închi
puit Gloucesterul atît de neprihănit, incit ar fi fost pentru el 
o cinste şi n semn de înaltă distincţie să fie reprezentantul 
lui în parlament, „în timp ce Coppock şi mirmidonii săi obiş
nuiau să numească Gloucesterul brînză" pentru că „era atît 
de delicios alterat" ,  cu alte cuvinte pentru că această ladă 
de gunoi răspîndea o duhoare de corupţie. De la suma de 
500 1. st. care a fost stabilită la început, cheltuielile electorale 
s-au ridicat deodată la aproape 6 OOO 1. st. şi, totuşi, nici după 
raportul controlorului financiar care a stabilit că cheltuielile 
legale trebuiau să se ridice la 616 1. st. 8 şil. 1 d., convin
gerea lui sir R. Carden că la Gloucester lucrurile s-au desfă
şurat în mod impecabil a rămas neclintită. 

„Cu nmi c1teva zile în urmă el credea că alegerile s-au desfă
şurat în mod impecabil, cind, deodată, a fost pur şi simplu zguduit 
afltnd de dezvăluirile îngrozitoare care s-au făcut după aceea. Acste 
dezvăluiri au fost pentru l o surpriză totală•. 

Aşadar, întreaga filozofie electorală a candidaţilor parla
mentari constă în aceea că ei permit mîinii lor stingi să nu 
ştie ce face mina dreaptă şi, în felul acesta, îşi spală ambele 
mîini în apa inocenţei. Să deschidă buzunarele, să nu pună 
nici un fel de întrebări şi să creadă în virtutea omenirii -
toate acestea îi aranjează cit se poate de bine. 

In ceea ce-i priveşte pe oamenii legii - avocaţii, man
datarii, pledanţii etc. - la ale căror servicii se recurge în 
alegeri, aceştia, bineînţeles, au tot dreptul să pretindă ono
rariul lor. Doar nu le putem cere ca să-şi irosească timpul şi 
„să aranjeze"  treburile pe gratis. 

„Cum - exclamă unul din făcătorii de deputaţi din Gloucester -
să le dau votul meu pe degeaba 1 Priviţi la cei 24 de avocaţi care pri
mesc cite 25 1. st. şi în plus cite 5 guinee pe zi, şi eu să le dau votul 
meu pe degeaba 1· .  

Iar d-l George Buchanan, un gentleman care a cumpărat 
voturile alegătorilor împreună cu sir R. Carden, spune : 

„Intr-adevăr, toţi, care mai de care, s-au străduit să obţină bani. Imi 
este neplăcut că oamenii săraci sînt terfeliţi pentru cei 3 şl. 6 . e 
care le primeau pe zi, în timp ce profesioniştii, care au încasat sme 
serioase fără să facă nimic, au ieşit basma curată• . 
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In ceea ce priveşte pe înşişi făcătorii de deputaţi, cîteva 
exemple vor fi de ajuns pentru a-i caracteriza. D-l W. Clutter
buck, avocat care face propagandă electorală pentru sir R. 
Carden, rîde pe sub mustaţă spunînd că 

„Gloucester nu este mai corupt decît oricare altă localitate in 
Anglia " .  

El şi-a pus dintr-o dată ochii pe „familia Coopey".  Aceşti 
Coopey sînt opt sau nouă oameni ; familia lor a jucat din 
timpuri imemoriale un rol important în alegerile din Glou
cester. „Pe aceşti oameni - spune Clutterbuck - trebuie 
să-i amuzi" ,  şi de aceea el s-a dus la Coopey, a fumat o pipă 
cu Coopey, a bîrfit împreună u Coopey şi nu le-a făcut nici 
o promisiune directă, nu, în nici un caz I Totuşi „le-a dat 
o oarecare speranţă" .  Pe urmele lui a mers şi d-l John Ward, 
antreprenor, care a oferit fiecăruia dintre Coopey cîte 5 1. st. 
Doi dintre Coopey, spune el, au luat b anii. Unul dintre ei, e 
drept, a murit, dar în locul lui a votat altcineva. 

„Eu - spune antreprenorul John Ward - am dat la nouă dintre 
ei cite 5 I. st. fiecăruia, iar celui care a murit - 3 l. st. In timpul alege
rilor din 1857 el nu mai era în viaţă, dar votul lui a fost dat lui sir 
R. Carden" .  

Urmează apoi d-l Maysey. 

„Eu - spune el - ţin o dugheană cu tot felul de mărfuri, dar de 
profesie sînt frizer". 

Maysey şi-a dat seama că „corupţia era în toi" şi de aceea 
cumpăra alegători plătind de la 2 la 12 l. st. bucata. Fericitul 
muritor care a obţinut 12 1. st. a fost un oarecare Evans. 

„Acest om - spune onorabilul nostru frizer - ii cunoştea bine 
pe toţi alegătorii din păturile de jos. Evans merita 20 I. st. atît ca algă
tor cit şi ca spion•. 

După cît se pare, Maysey, acest frizer de ispravă, a ins
truit un număr de derbedei, avînd în frunte pe unul Clements, 
ca în ziua alegerilor să răpească din taverna „Leul alb " pe 
un alegător bătrîn cu numele de Worthen, dar el (Maysey) 
n-a observat că acestui „leu" „i-a fost jupuită pielea".  

„Acest om - a declarat Maysey Ja interogatoriu - era prea bă
trîn şi orb pentru a opune rezistenţă, şi ln plus era şi beat•. 



Corupţia electorală din Anglia 667 

La Wakeficld preţurile erau mai mari decît la Gloucester, 
votul costînd acolo de la 5 pînă la 70 I. st. In acelaşi timp, 
.adversarii recurgeau aici la metode mai violente. După păre
rea unui oarecare domn Smith, care avea o experienţă înde
lungată, Wakefield era cea mai coruptă circumscripţie elec
torală din Europa ; cu bani şi cu bere se putea obţine alegerea 
0ricui. In ultima etapă a luptei care se dădea între quakerul 
Leatham, radicalul, şi d-l Charlesworth, conservatorul, „tot 
oraşul ştia că se putea obţine orice sumă de bani în biroul 
lui Wainwright, agentul neprihănitului nostru quaker. Sin
gura trăsătură importantă care-i deosebea pe conservatori 
de liberali era că aceştia din urmă nu se dădeau în lături de 
la a emite la nevoie „bancnote false" ,  în timp ce primii plă
teau cu bani veritabili. Aproape o jumătate de duzină de ale
gători din Wakefield au format un club cu scopul de a in
fluenţa alegerile astfel incit să obţină rezultatele dorite. Un 
oarecare T. F. Tower, bărbier, a votat pentru d-l Leatham 
deoarece unul dintre cei care cumpărau voturile alegătorilor 
pentru d-l Leatham i-a dat 40 I.  st. pentru o perie de 'cap. 
John Wilcox, un individ deosebit de scrupulos, n-a votat de 
loc deoarece a primit 25 1. st. ca să voteze pentru Leatham 
şi 30 1. st. ca să voteze pentru rivalul lui Leatham. „El a rezol
vat problema prin aceea că nu s-a prezentat de loc la vot " .  
Un oarecare Benjamin Ingham, care a votat pentru Leatham, 
n-a putut să spună cîţi bani a primit deoarece „în acea pe
rioadă era, de regulă, beat " .  Toryi l-au atras pe un oarecare 
James Clark, un ghicitor şi un cititor în stele, într-un han, 
unde l-au îmbătat şi „l-au ţinut cîteva zile într-o cameră a 
hanului, dîndu-i de mîncare şi de băut cît i-a poftit inima" .  
Totuşi, pînă l a  urmă a reuşit s ă  evadeze ş i  a votat pentru 
Leatham, „pe de o parte din dorinţa de a-i sfida pe conserva
tori pentru că l-au ţinut închis, pe de altă parte pentru a obţine 
50 I.  st. " .  A urmat apoi un oarecare William Dickson, de pro
fesie instalator, care în dimineaţa aceea lucra în atelierul de 
.albit al d-lui Teal. 

„Cînd a intrat într-o încăpere de sus pentru a lua nişte ţevi ca 
să-şi termine lucrarea, uşa a fost brusc trîntită, i-au pus lacăt şi  au 
bătut-o în cuie. In cameră erau trei bărbaţi şi un băiat pentru a-l sili 
·să stea liniştit ; ei aveau asupra lor o frînghie pentru a-l lega in caz 
de nevoie" .  

Intr-un cuvînt, dacă liberalii s-au evidenţiat prin „banc
notele lor false" ,  conservatorii s-au remarcat prin faptul că 
recurgeau la forţa fizică. 
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In legătură cu aceste dezvăluiri dezgustătoare cu pnvire 
la sistemul electoral englez, bătrînul lord Brougham a găsit 
de cuviinţă să ţină o cuvîntare lungă la Bradford, în care a 
recunoscut că delictele legate de corupţie se înmulţesc repede, 
că ele au fost relativ rare înainte de 1832, dar au sporit ver
tiginos după reforma parlamentară din 1832, care urmărea să 
reducă numărul lor. Lordul Brougham intenţiona să combată 
acest rău. Care este remediul straniu descoperit de lordul 
Brougham ? Să nu se acorde dreptul de vot claselor munci
toare pînă ce mica burghezie coruptă şi clasele de sus care 
o corup nu se vor îndrepta I Un asemenea paradox nu poate 
fi explicat decît prin senilitate. 

Scris de K. Marx 
la 1 8  octombrie 1 859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 783 din 4 noiembrie 1859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englză 
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Karl Marx 

Un punct de vedere radical asupra păcii 

Paris, 20 octombrie 1859 

In principalele sale puncte, tratatul de pace încheiat la 
Zurich între împuterniciţii Franţei şi Austriei este o simplă 
reproducere a articolelor prevăzute în tratatul de la Villa
franca 354• Intrucît tratativele în vederea încheieri i păcii defi
nitive au durat aproape de două ori mai mult decît acţiunile 
militare care au încetat brsc sub zidurile Mantuei, s-au găsit 
mulţi omeni lesne încrezători gata să pună încetineala paci
ficatorilor pe seama unui plan secret, bine chibzuit al lui Ludo
vic Bonaparte. Acesta, spuneau ei, a vrut să dea italienilor 
deplină libertate de acţiune, adică să le permită să ia în pro
priile lor mîini conducerea treburilor lor, în aşa fel incit uni
tatea Italiei o dată consolidată, eliberatorul francez să poată 
scăpa uşor de concesiile neplăcute pe care i le-a făcut lui 
Franţ Iosif şi, în locul obligaţiilor pe care şi le-a asumat, să 
facă apel la forţa superioară a unui fait accompli. Acordurile 
politice nu sînt scutite de factorul întîmplare care poate inter
veni în contractele din domeniul dreptului civil, potrivit Codu
lui Napoleon, acestea sînt anulate în cz de force majeure 355, 
Oamenii care judecă în felul acesta şi-au dat din nou în vileag 
regretabila lor ignoranţă nu numai în ceea ce priveşte carac
terul eroului lor preferat, dar şi în ceea ce priveşte diplomaţia 
tradiţională franceză, de la „cardinalul roşu" * pînă la eroul 
din decembrie şi de la „sceleraţii" Directori ului pînă la „al
baştrii " din 1 848 356• Primul principiu al acestei diplomaţii tra
diţionale proclamă drept primă datorie a Franţei să nu admită 
formarea de state puternice la graniţele ei şi, prin urmare, 
să menţină în orice împrejurări constituţiile antiunitare ale 
Italiei şi Germaniei. Este aceeaşi politică care a dictat pacea 
de la Munster şi pacea de la Cmpoformio 357• Adevăratu. 

• - Rihelieu. - Nota red. 

38" 
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scop urmărit de tratativele fără de sfîrşit de la Zirich a deve-· 
nit acum limpede ca lumina zilei. Dacă Ludovic-Napoleon ar 
fi încercat să impună condiţiile tratatului de la Villafranca
la începutul lunii iulie, adică atunci cînd propria sa armat: 
era îmbătată de glorie, cînd în Italia poporul se dezlănţuise 
cu patimă şi cînd Franţa îşi liniştea mîndria rănită cu ideea 
fantezistă că ea suportă sclavia la ea acasă pentru a dărui 
libertate altor popoare, atunci uzurpatorul olandez ar fi declan
şat forţe potrivnice cumplite, împotriva cărora ar fi fost mai 
greu de luptat decît chiar împotriva puternicului patrulater 
dintre Mincio şi Adige. El nu s-ar fi putut baza pe propria sa: 
armată, ci ar fi împins Italia la acţiune şi, probabil, ar fi dat 
semnalul pentru o insurecţie la Paris. Pentru a trece de la o 
melodramă înălţătoare, înscenată în vederea acestui prilej , 
la mîrşăvia versată a unei înşelăciuni dinainte pregătite, nu 
era nevoie decît de timp. O armată franceză se mai află pe 
pămîntul Italiei, numai că dintr-o armată eliberatoare ea s-a 
transformat într-o armată de ocupaţie, şi relaţiile ei zilnice 
cu localnicii sînt departe de a fi amicale, deoarece, aşa cum 
se întîmplă de obicei, familiaritatea a dat naştere la dispreţ. 
La rîndul ei, Franţa s-a trezit din scurta ei visare, ea tremură 
în faţa pericolului unei coaliţii europene, se gîndeşte la faptul 
că şi-a pierdut vechea armată şi că a contractat n nou împru
mut de stat şi este mai neîncrezătoare ca oricînd în „les idees 
napoleoniennes " .  In ceea ce priveşte Italia, starea ei trebuie 
să o judecăm după fapte, şi nu după declaraţiile oficiale. Iată-l 
pe Garibaldi, care nu poate obţine bani cu care să cumpere 
arme pentru armata sa de voluntari 358, iată şi această armată 
a cărei forţă pare aproape ridicolă în comparaţie cu masele 
care se strîngeau sub drapelul Prusiei în timpul războiului 
de independenţă 359, cînd, ca teritoriu, Prusia ajunsese să fie 
chiar mai mică decît Lombardia. 

Insuşi Mazzini recunoaşte în apelul său către Victor Ema
nuel 300 că torentul de entuziasm naţional se răceşte repede 
cînd dă de smîrcurile provinciale, iar condiţiile de reîntoar
cere la vechea stare de lucruri sînt aproape coapte. Este ade
vărat că plicticosul intermezzo dintre tratatul de la Villa
franca şi pacea de la Zirich a fost umplut, în ducate şi în 
Romagna, cu cîteva mari înscenări oficiale sub conducerea 
regizorilor piemontezi ; totuşi, în pofida aplauzelor zgomo
toase de la toate galeriile din Europa, aceşti scamatori poli
tici n-au făcut altceva decît jocul duşmanilor lor secreţi. Locui
torilor Toscanei, Modenei, Parmei şi Romagnei li s-a îngăduit 
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-să instituie guverne provizorii, să-i dea jos de pe tronurile 
lor minuscule pe suveranii absenţi şi să-l proclame pe Victor 
Emanuel re eletto * ; dar, în acelaşi timp, au primit dispo
ziţia severă să se mulţumească cu aceste formalităţi, să stea 
liniştiţi şi să lase restul pe seama previziunii franceze, care 
-este pe cale să le hotărască soarta la Zirich şi care este net 
împotriva izbucnirilor de entuziasm, dezlănţuirilor pătimaşe 
ale poporului şi, în general, împotriva tuturor allures revolu
tionaires **. Ei trebuiau să-şi pună toate speranţele nu în ener
gia lor, ci în purtarea lor modestă, nu în propria lor forţă, ci 
în mila unui despot străin. Predarea unei moşii din mîinile 
unui proprietar în mîinile altuia nu s-ar fi putut face în mai 
mare linişte decît trecerea Italiei centrale de sub jugul străin 
la autoguvernarea naţională. Nimic nu s-a schimbat în admi
nistrarea internă, mişcarea populară a fost complet înăbuşită, 
libertatea presei sugrumată şi, poate pentru prima dată în isto
ria Europei, roadele revoluţiei au fost culese, după cit se pare, 
fără să se treacă prin încercările impuse de o revoluţie. Toate 
acestea au făcut ca atmosfera politică a Italiei să se răcească 
în suficientă măsură pentru a-i permite lui Ludovic Bonaparte 
să vină cu hotărîrile sale dinainte luate, iar italienilor să le 
lase minia lor neputincioasă. Datorită faptului că o armată 
franceză se află la Roma, o altă armată franceză în Lombardia, 
o armată austriacă ameninţă de pe înălţimile Tirolului, o altă 
armată austriacă deţine patrulaterul cuprins între cele 4 for
tăreţe şi în special datorită faptului că strădaniile cîrmuirii 
piemonteze de a potoli entuziasmul popular au fost încunu
nate de atîta succes, - Italiei i-au rămas în momentul de faţă 
puţine speranţe. In ceea ce priveşte chiar pacea de la Zirich, 
atragem îndeosebi atenţia asupra a două articole care nu pot 
fi găsite în prima formă a tratatului 361• In baza primului arti
col, Sardinia este împovărată cu o datorie de 250 OOO OOO de 
franci , din care o parte urmează să-i fie plătiţi lui Franţ Iosif, 
iar cealaltă parte provin din faptul că i se impune să suporte 
8/5 din obligaţiile Băncii lomb arda-veneţiene. Cu această nouă 
datorie de 250 OOO OOO de franci adăugată la datoriile contrac
tate în timpul expediţiei din Crimeea şi al ultimului război 
din Italia, fără a mai pune la socoteală o mică poliţă prezen
tată acum cîteva zile de Ludovic Bonaparte pentru ajutorul 
său armat, Sardinia va atinge în curînd acelaşi nivel de pros-

* - rege ales. - Nota trad. 
** - atitudinilor revoluţionare - Nota trad. 
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peritate financiară ca şi odiosul ei adversar. Celălalt articol 
de care am amintit stabileşte că 

„graniţele teritoriale ale statelor independente din Italia care nu au 
luat parte la ultimul război pot i schimbate numai cu consimţămîntul 
celorlalte puteri europene care au luat parte la formarea acestor state 
şi le-au garantat existenţa•. In acelaşi timp, „drepturile suveranilor Tos
canei, Modenei şi Parmei sînt în mod special stipulate de înaltele puter; 
contractante• 311• 

Astfel, după ce au interpretat rolul care le-a fost rezervat, 
guvenele italiene provizorii sînt acum ignorate cu un dispreţ 
suveran, iar populaţia, pe care au ştiut să o ţină în obişnuita 
stare de pasivitate, dacă vrea, poate merge să cerşească milă 
la uşile autorilor tratatului de la Viena. 

Scris de K. Marx 
la 20 octombrie 1 859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 186 din 8 noiembrie 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba englezl 
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Karl Marx 

Situaţie alarmantă în Germania 

Pris, 15 noiembrie 159 

In prezent, la ordinea zilei se află o querelle allemande *, 
care, oricît ar părea de neînsemnată publicului larg, poate 
duce la o catastrofă a întregii Germanii, ba chiar l a  o cata
strofă europeană. Mica ţară, care constituie n prilej de ceartă 
între principalele puteri teutone, şi-a cîştigat o faimă proastă 
în istoria Statelor Unite. Toată lumea ştie că din miile de 
Landsknechţi, pe care Anglia îi cumpăra din Germania, pentru 
a-i trimite peste Atlantic şi a-i lăsa în coloniile răsculate, cel 
mai mare contingent a fost livrat de Hessen-Kassel, nde un 
principe elector patriarhal ** obişnuia să scoată venituri schim
bîndu-şi supuşii credincioşi pe aurul britanic. Se pare că din 
acea epocă memorabilă relaţiile dintre principii electori şi 
supuşii lor au devenit tot mai ostile, pînă cînd în 1830 revo
luţia din iulie din Franţa a dat semnalul unei revoluţii în 
Hessen-Kassel. Această revoluţie a fost sprijinită pe ascuns de 
actualul principe elector *** ,  care era foarte dornic să împartă 
răspunderea puterii supreme cu iubitul său tată ****. Mica 
revoluţie a croit calea spre constituţia din Hessen din 5 ianua
rie 183 1 ,  care acum reprezintă principala lozincă în lupta din
tre Austria şi Prusia. In 1850, această constituţie le-a împins 
la  lupta nesîngeroasă de l a  Bronzell şi, dacă împrejurările vor 
fi. favorabile, îl poate determina curînd pe Ludovic Bonaparte 
să se ocupe cu „studierea problemei germane " ,  după ce a 
reuşit să plictisească toată lumea cu „problema italiană" .  Pen
tru elucidarea actualului conflict ne-ar putea fi de folos o 
scurtă schiţă a constituţiei din Hessen din 183 1 ,  a metamor-

* - cearta germană. - Nota trad. 
"* - Frederic al Ii-lea. - Nota red. 

*** - Frederic Wilhelm I. - Nota red. 
•** - Wilhelm l Ii-lea. - Nota red. 
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fazelor la care a fost supusă şi a evenimentelor care au legat 
soarta ei de pretenţiile celor două rivale, Austria şi Prusia. 

Exceptînd dispoziţiile cu privire la modul în care trebuie· 
să se desfăşoare alegerile, adică alegerea deputaţilor de către 
vechile stări (nobili, orăşeni, ţărani) , constituţia din Hessen 
din 1831 poate fi considerată drept cea mai liberală consti
tuţie promulgată vreodată în Europa. Nu există nici o altă 
constituţie care să fi îngrădit într-o măsură atît de mare pu
terea executivă, să fi subordonat mai mult guvernul puterii 
legislative şi să fi acordat puterii judecătoreşti un drept mai 
mare de control. Pentru a explica acest fapt ciudat trebuie 
spus că revoluţia din Hessen din 183 1  a fost într-adevăr o 
revoluţie săvîrşită împotriva monarhului de jurişti, de funcţio
narii civili şi militari, împreună cu nemulţumiţii din cadrul 
tuturor „stăriloru .  Primul articol al constituţiei stabileşte că 
orice prinţ din Hessen care refuză să jure pe constituţie va 
fi privat de dreptul la tron. Legea cu privire la răspunderea 
miniştrilor, departe de a fi o frază goală, îi împuterniceşte pe 
reprezentanţii poporului ca, prin intermediul tribunalului de 
stat, să demită pe orice ministru declarat vinovat de a fi inter
pretat fals vreo hotărîre a Adunării legislative. Totodată, i se 
retrage monarhului dreptul de graţiere. El nu se mai bucură 
nici de privilegiul de a-i pensiona pe membrii guvernului şi 
nici de a-i demite împotriva voinţei lor ; în asemenea cazuri, 
ei au dreptul să facă apel la tribunale. Acestora li se acordă 
dreptul de a da hotărîrea definitivă în toate problemel e refe
ritoare la disciplina în serviciu. Camera deputaţilor alege din
tre membrii ei o comisie permanentă, care reprezintă n fel 
de areopag ; această comisie supraveghează şi controlează 
activitatea guvernului şi îi deferă justiţiei pe funcţionari pen
tru încălcarea constituţiei, nefăcînd nici o excepţie în cazurile 
cînd funcţionarii inferiori acţionează potrivit dispoziţiilor date 
de superiorii lor. tn felul acesta, funcţionarii devin indepen
denţi faţă de coroană. Pe de altă parte, tribunalele, care pot 
avea ultimul cuvînt în ceea ce priveşte toate dispoziţiile pu
terii executive, devin atotputernice. Consilierii comunali aleşi 
de popor trebuie să se îngrijească nu numai de îndeplinirea 
hotărîrilor locale, ci şi a legilor generale ale ţării. La primirea 
în serviciul militar, ofiţerii sînt obligaţi să jure că vor res
pecta constituţia şi se bucură, faţă de coroană, de aceleaşi 
privilegii ca şi persoanele civile. Organul reprezentativ, for
mat dintr-o singură Cameră, are dreptul, în cazul unui conflict 
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cu puterea executivă, să interzică perceperea tuturor impozi
telor, dărilor şi taxelor. 

Aceasta este constituţia din Hessen-Kassel din 1831 , pe 
care principele elector Wilhelm al II-lea, tatăl actualului 
monarh, a proclamat-o 

„în deplină înţelegere cu stările" şi „în dorinţa sinceră ca ea să repre
zinte un trainic monument de bunăinţelegere între monarh şi supuşi, 
care să dăinuiscă peste secole". 

Guvenul din Hessen a prezentat, la timpul său, proiectul 
acestei constituţii Bundestagului german, care, chiar dacă nu 
l-a sancţionat, s-a părut că îl acceptă ca un „fait accompli u .  
Era de  prevăzut însă că, în pofida tuturor pia disideria * ,  maşi
nări. constituţională din Hessen-Kassel nu va funcţiona fără 
să se poticnească. Din 1832 pînă în 1 848 s-au schimbat nu mai 
puţin de zece corpuri legislative, dintre care nici măcar dou: 
nu au reuşit să se menţină pînă la expirarea legislaturii. Revo
luţia din 1848-1849 a insuflat constituţiei din 1831 un spirit 
mai democratic, desfiinţînd alegerea pe stări, trecînd numirea 
membrilor tribunalului suprem pe seama corpului legislativ, 
şi, în sfîrşit, luînd din mîinile monarhului comanda supremă 
a armatei şi predînd-o ministrului de război, deci unei per
soane care trebuia să răspundă în faţa reprezentanţilor po
porului. 

In 1849 - la întrunirea primului corp legislativ din Hessen, 
ales în conformitate cu noua lege electorală -, în Germania 
începuse deja o reacţiune generală, dar, oricum, lucrurile se 
mai aflau încă în faza de fermentaţie. Vechiul Bundestag ger
man fusese măturat de valul revoluţionar, în timp ce Adunarea 
naţională germană şi guvernul ei fantomă fuseseră lichidate cu 
ajutorul baionetelor. In felul acesta, un centru comun al în
tregii Confederaţii germane nu mai exista. Date fiind aceste 
împrejurări, Austria a cerut restaurarea vechiului Bundestag 
la Frankfurt, unde influenţa ei fusese întotdeauna preponde
rentă, în timp ce Prusia căuta să formeze o uniune de nord 368 
în folosul şi sub controlul ei. Sprijinită de 4 regate germane 
şi de Baden, Austria a reuşit într-adevăr să grupeze în jurul 
ei, la Frankfurt pe Main, rămăşiţele vechiului Bundestag ger
man, în timp ce Prusia făcea o slabă încercare de a organiza, 
împreună cu cîteva state germane mai mici, un parlament 
unional la  Erfurt 364 ; Hessen-Kassel, cu Adunarea lui legis
lativă liberală, se afla, fireşte, în primele rînduri ale adversa-

* - dezideratelor pioase. - Nota trad. 
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rilor Austriei, şi era adept al Prusiei. Totuşi, de îndată ce prin
cipele elector s-a convins că Austria are de partea ei sprijinul 
Rusiei şi că, probabil, va cîştiga această competiţie, şi-a lepă
dat masca, s-a declarat pentru Bundestagul austriac şi împo
triva uniunii prusiene, a format un guvern reacţionar în frunte 
u rău-famatul Hassenpflug şi a dizolvat Adunarea legisla
tivă opoziţionistă, care refuzase să voteze impozitele, şi, după 
ce a încercat zadanic să perceapă impozitele bazîndu-se pe 
propria sa autoritate, negăsind nici un sprijin în rîndurile 
armatei, funcţionărimii' şi justiţiei, a declarat starea de asediu 
în Hessen-Kassel. Şi-a luat însă năsuri foarte înţelepte de 
prevedere fugind la Frankfurt pe Main, pentru a se afla acolo 
sub protecţia nemijlocită a Austriei. Aceasta, în numele ve
chiului Bundestag restaurat de ea, a trimis un corp de armată 
federal pentru a distruge constituţia din Hessen şi a-l repune 
pe tron pe principele elector. La rîndul ei, Prusia a fost nevoită 
să se pronunţe în favoarea constituţiei din Hessen şi împotriva 
principelui elector, pentru a-şi întări protestul împotriva re
staurării Bundestagului german şi intenţia ei de a crea o uniune 
de nord sub protectoratul ei. Astfel, constituţia din Hessen s-a 
transformat într-o lozincă de luptă între Prusia şi Austria. 
Intre timp, lucrurile se apropiau de o criză. Avangarda arma
tei federale şi cea a armatei prusiene s-au întîlnit la Bronzell, 
dar numai pentru a se suna de fiecare parte retragerea. Prim
ministrul Prusiei, d-l von Manteuffel, s-a întîlnit cu ducele 
Schwarzenberg, prim-ministrul Austriei, la 29 noiembrie 1850 
la Olmitz pentru a înmormînta toate pretenţiile Prusiei la o 
politică independentă în ceea ce priveşte parlamentul german, 
Hessen-Kassel şi Schleswig-Holstein. Prusia s-a întors la Bun
destag ca un păcătos umilit şi pocăit. Umilirea ei a fost şi 
mai amară în urma marşului triumfal al unei armate austriece 
pe ţărmul Mării Nordului. Constituţia din Hessen din 1831 a 
fost, fireşte, abrogată fără multă discuţie, pentru a fi înlo
cuită mai întîi prin starea de asediu, iar mai tîrziu, în 1852, 
printr-o constituţie ultrareacţionară, clocită de Hassenpflug, 
rectificată de principele elector şi îmbunătăţită şi sancţionată 
de Bundestagul german. Această constituţie din 1852 a deve
nit apoi permanentul măr al discordiei între populaţie şi prin
cipele elector ; toate încercările de a se ajunge la o împăcare 
au fost zadanice. Guvernul Prusiei a văzut în recentele eve
nimente din Italia şi în mişcarea stînită de ele în Germania 
cel mai bun prilej de a-şi lua revanşa pentru înfrîngerea de la 
Olmitz şi pentru a-şi reînnoi vechea lui duşmănie împotriva 



Situaţie alarmantă în Germania 67' 

Austriei. Prusia ştie că Rusia, care în 1850 a lăsat să se încline 
balanţa în favoarea Austriei, de astă dată va acţiona în direc
ţie opusă. Pînă în prezent, cei doi rivali nu s-au împroşcat 
decît cu gloanţe de hîrtie. Că constituţiile din Hessen din 1831 
şi din 1852 nu au constituit decît un pretext de luptă între 
aceste două state o demonstrează simplul fapt că Austria s-a 
pronunţat pentru o modificare a constituţiei din 1852 în con
formitate cu articolele constituţiei din 1831 ,  în timp ce Prusia 
insistă pentru reintroducerea constituţiei din 1831 după ce va 
fi modificată potrivit principiilor generale (monarhiste) ale 
Bundestagului german. Poporul şi parlamentul din Hessen
Kassel, bazîndu-se pe sprijinul Prusiei, cer reintroducerea 
vechii constituţii. Toată afacerea asta, dirijată din afară de sfă
tuitori interesaţi, poate sfîrşi printr-un război civil în Ger
mania, dacă la momentul oportun poporul german nu se va 
ridica împotriva „celor două case domnitoare ale sale " .  
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Karl Marx 

Comerţul cu China 

In timp ce se răspîndeau cele mai absurde idei privitoare 
la impulsul pe care trebuiau să-l primească în mod inevitabil 
comerţul american şi britanic în legătură, cum se spunea pe 
atunci, cu deschiderea porţilor Imperiului ceresc, noi ne-am 
propus să arătăm, printr-o analiză amănunţită a comerţului 
exterior al Chinei de la începutul secolului, că aceste aştep
tări exagerate nu aveau o bază solidă. In afară de comerţul 
cu opiu care, aşa cum am demonstrat, creşte invers propor
ţional cu desfacerea produselor industriale din Occident, ob
stacolul principal în calea unei extinderi rapide a importului 
în China îl reprezintă structura economică a societăţii chineze, 
care se bazează pe îmbinarea micii agriculturi cu industria 
casnică. In susţinerea afirmaţiilor noastre anterioare putem să 
ne referim acum la Cartea albastră, intitulată „Corespondenţă 
referitoare la misiunea specială a lordului Elgin în China şi 
Japonian .  

Ori de cîte ori cererea reală de mărfuri importate în ţările 
asiatice nu corespunde cererii presupuse - care de cele mai 
multe ori se calculează pe baza unor astfel de date superfi
ciale cum ar fi mărimea teritorială a noii pieţe, numărul popu
laţiei ei şi desfacerea mărfurilor străine în unele mari porturi 
maritime -, comercianţii, în năzuinţa lor de a-şi lărgi sfera 
schimbului de mărfuri, sînt înclinaţi să vadă cauza dezamă
girii lor în faptul că le stau în cale piedici artificiale create 
de guverne barbare şi că, prin urmare, aceste piedici pot fi 
înlăturate prin forţa armată. Tocmai această eroare l-a schim
bat pe negustorul britanic, transformîndu-1 în susţinătorul ne
săbuit al oricărui ministru care promite ca prin agresiuni pira
tereşti să smulgă barbarilor un acord comercial. Astfel, pie
dicile artificiale pe care, aşa cum s-a presupus, le avea de 
întîmpinat comerţul exterior din partea autorităţilor chineze 
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au constituit, de fapt, pretextul principal care justifica în ochii 
cercurilor comerciale fiecare act de violenţă săvîrşit împo
triva Imperiului ceresc. Informaţiile preţioase pe care le con
ţine Cartea albastră a lordului Elgin vor contribui în bună 
măsură la spulberarea acestor iluzii primejdioase pe care le 
nutreşte oricare om fără idei preconcepute. 

Cartea albastră conţine un raport întocmit în 1852 de d-1 
Mitchell, agent britanic la Canton, către sir George Bonham, 
din care cităm următorul pasaj : 

„Acordul nostru comercial cu această ţară" (China) „a funcţionat 
din plin pînă în momentul de faţă" (1852) „timp de aproape zece ani, 
toate obstacolele posibile fiind înlăturate ; o nouă porţiune de pe coastă 
ne este deschisă de-a lungul a 1 OOO de mile, noi centre comerciale au 
fost înfiinţate chiar în preajma regiunilor producătoare şi în punctele 
cele mai potrivite de pe malul mării. Şi, totuşi, care este rezultatul î. 
ceea ce priveşte creşterea promisă a consumului produselor noastre in
dustriale ? De fapt, rezultatul este acesta : rapoartele ministerului co
merţului ne arată că, după ce au trecut zece ani, situaţia în ceea ce pri
veşte dezvoltarea comerţului este mai proastă acum, în 1850, în urma 
aplicării acordului încheiat de el, decît aceea pe care sir Henry Pottin
ger a găsit-o la semnarea acordului suplimentar din 1 843 ( I )  - şi aici 
dvem în vedere producţia noastră indigenă, singura problemă care ne 
interesează în cazul de faţă• .  

D-l Mitchell recunoaşte că comerţul dintre India şi China, 
care constă aproape exclusiv dintr-un schimb de argint pe 
opiu, s-a dezvoltat foarte mult de la încheierea acordului din 
1 842 3', dar, chiar şi în legătură cu acest comerţ, el adaugă : 

„El s-a dezvoltat intre anii 1 834 şi 1 844 într-un ritm tot atît de rapid 
ca şi intre acest ultim an şi anul curent, şi această perioadă din urmă 
este tocmai perioada cînd comerţul s-a desfăşurat, chipurile, sub pro
tecţia acordului ; pe de altă parte, din tabelele ministerului comerţului 
rezultă un fapt izbitor că exportul produselor noastre industriale în Chin. 
a fost la sfîrşitul anului 1850 cu aproximativ trei sferturi de milion d
lire sterline mai mic decît la sfîrşitul anului 1 844". 

Că acordul din 1 842 n-a avut nici o influenţă în sensul 
stimulării exportului britanic în China, se poate vedea din 
următorul tabel : 

I 
Ţesgturl de b nbac 
Ţesllurl de lh.l 
Alte articole 
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Comparînd aceste cifre cu cererea Chinei de textile bri
tanice în 1843, care, potrivit afirmaţiei d-lui Mitchell, se ridica 
la suma de 1 750 OOO 1 . st., putem vedea că în decurs de cinci 
ani din ultimii nouă ani exportul britanic a scăzut mult sub 
nivelul din 1843, iar în 1854 a reprezentat numai 10n din ceea 
ce a fost în 1843. D-l Mitchell explică acest fapt surprinzător 
în primul rind prin unele cauze care sînt prea generale pentru 
a putea dovedi ceva în mod special. El spune : 

„Chinezii au moştenit un mod de viaţă atlt de modest, incit ei 
poartă exact ceea ce au purtat părinţii lor înainte, adică atît cit e ne
cesar şi nimic mai mult, oricît de ieftin li s-ar oferi vreo marfă„. Nici 
Un om al muncii chinez nu-şi poate pemite să-şi cumpere o haină nouă 
care să nu-i servească cel puţin trei ani şi care în cursul acestei pe
rioade să nu reziste la purtare în condiţiile muncii celei mai brute. De 
.aceea o îmbrăcăminte de acest fel trebuie să conţină cel puţin de trei 
ori atîta bmbac brut decît cantitatea de bumbac folosită la cele mai 
grele ţesături exportate în China ; cu alte cuvinte, această ţesătură tre- ' 
buia să fie de trei ori mai grea decît cel mai greu dril şi produse fabri
eate :n ţară pe care putem să le trimitem acolo". 

Trebuinţe reduse şi predilecţia pentru îmbrăcămintea de 
modă veche sint piedici pe care comerţul civilizat le intim
pină pe toate noile pieţe. Cit priveşte grosimea şi rezistenţa 
lrilului, n-ar putea oare fabricanţii britanici şi americani să 
adapteze mărfurile lor la cerinţele specifice ale chinezilor 1 
Aici însă intrăm în fondul problemei. In 1844 d-l Mitchell a 
trimis în Anglia eşantioane din ţesăturile indigene de toate 
felurile, u specificarea preţurilor. Firmele engleze cărora s-a 
adresat l-au încredinţat că la preţul specificat de el nu pot 
să producă o asemenea marfă la Manchester şi cu atit mai 
puţin pot s-o trimită în China. De ce oare cel mai avansat 
sistem industrial din lume se dovedeşte incapabil să vindă 
mai ieftin mărfurile lui decit ţesăturile lucrate de mină la cele 
mai primitive războaie ? îmbinarea agriculturii bazate pe mica 
producţie de mărfuri cu industria casnică, la care ne-am referit 
mai sus, dezleagă enigma. Cităm din nou cuvintele d-lui 
Mitchell : 

„Cînd bumbacul este recoltat, toţi cei care lucrează în gospodărie, 
indiferent dacă sînt tineri sau bătrîni, se apucă să dărăcească, să toarcă 
şi să ţese acest bumbac ; şi din acest material greu şi durabil ţesut în 
casă, care poate să reziste la purtare timp de doi sau trei ani în condiţii 
de muncă brută, chinezii îşi fac îmbrăcămintea, iar surplusul l duc în 
cel mai apropiat oraş, unde negustorii îl cumpără pentru nevoile popu
laţiei de la oraşe şi de pe rîuri. Cu acest material ţesut în casă sint 
îmbrăcate aici nouă zecimi din populaţie, calitatea lui variind de la cel 
mai grosolan material de bumbac pînă la cel mai fin nanchin, totul fiind 
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produs în gospodăriile ţărăneşti şi fără alte cheltuieli din partea pro
ducătorului în afară de costul materiei prime, sau, mai exact, al zahăru
lui, produsul propriei sale gospodării, pe care îl dă în schimbul acestei 
materii prime. Este de ajuns ca fabricanţii noştri să privească atent doar 
o clipă economia uimitoare a acestui sistem de producţie şi, ca să spu
nem aşa, îmbinarea ei minunată cu celelalte îndeletniciri ale ţăranului, 
ca să se convingă dintr-o dată că nu au nici o şansă să concureze cu 
ea, în măsura în care este vorba de ţesăturile de calitate inferioară. Este 
caracteristic că din toate ţările din lme probabil nmai în China războiul 
de ţesut poate fi găsit în fiecare gospodărie ţărănească înstărită. ln toate 
celelalte ţări oamenii se mulţumesc cu dărăcitul şi torsul, şi aici se 
opreşte producţia lor, firele toarse fiind trimise unui ţesător profesionist 
pentru a le transforma în ţesături. Numai chinezul cumpătat duce acest 
proces pînă la capăt. El nu nmai că dărăceşte şi toarce bmbacul său, 
dar îl şi ţese el însuşi, cu ajutorul nevestei, fiicelor şi lucrătoarelor sale, 
l nu se limitează să producă nmai pentru nevoile familiei sale ; dim
potrivă, cheltuieşte o parte considerabilă din munca lui din timpul 5ezonu
lui pentru a produce o numită cntitate de materiale ncsare aprovizio
nării populaţiei de la orŞe şi de pe rîurile învecinate. 

Aşadar, ţăranul din Fuh-Kien nu este un simplu ţăran, ci un agri
cultor şi un producător industrial în acelaşi timp. Producţia ţesăturilor 
nu-l costă literalmente nimic, dacă nu socotim costul materiei prime ; el 
le produce sub propriul său acoperiş, cu mîinile soţiei şi ale lucrătoarelor 
sale ; această producţie nu cere nici forţă de muncă suplimentară, nici 
timp special. El şi cei din familia lui se îndeletnicesc cu torsul şi ţesutul 
în casă în timp ce creşte recolta şi după ce o strînge, în timpul sezonu
lui ploios, cînd muncile cîmpului nu sînt posibile. lntr-un cuvînt, în 
fiecare interval din cursul anului cînd muncile cîmpului nu sînt posibile, 
acest model de hănicie îşi găseşte de lucru şi produce ceva folositor•. 

Ca o completare la cele relatate de d-l Mitchell, merită să 
reproducem următoarea descriere, făcută de lordul Elgin, a 
populaţiei rurale pe care el a întîlnit-o în timpul voiajului său 
în susul fluviului Ianţzî : 

„Ceea ce am văzut mă face să cred că populaţia rurală din Chna 
o duce în general bine şi este mulţumită. M-am străduit foarte mult, deşi 
nu cu prea mare succes, să obţin de la ei informaţii exacte cu privire la 
suprafaţa parcelelor lor, la natura posesiunilor lor, la impozitele pe care 
trebuie să le plătească şi la alte asemenea lucruri. Am ajuns la conclu
zia că, în cea mai mare parte, ei sînt proprietari deplini ai parcelelor lor 
foarte mici primite de la împărat plătind anual o anumită smă, care nu 
este prea mare, şi că datorită acestor avantaje şi muncii lor harnice pot 
să-şi satisfacă pe deplin trebuinţele lor modeste atit în ceea ce priveşte 
hrana cit şi îmbrăcămintea•. 

Aceeaşi îmbinare a agriculturii cu industria casnică a con
stituit timp îndelungat şi constituie şi astăzi un obstacol în 
calea exportului mărfurilor britanice. Acolo însă, în Indiile 
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orientale, această îmbinare se baza pe o structură specifică a 
proprietăţii funciare, pe care britanicii, în calitatea lor de stă
pînitori ai ţării, au avut posibilitatea să o submineze, şi astfel 
să transforme cu forţa o parte din comunităţile hinduse de 
sine stătătoare în simple gospodării ţărăneşti producătoare de 
opiu, bumbac, indigo, cînepă şi alte materii prime pe care 
le schimbau pe ţesăturile britanice. In China englezii nu au 
încă o asemenea putere şi e puţin probabil că o vor avea 
vreodată. 

Scris de K. Marx 
la mijlocul lunii noiembrie 1 859 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
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Teama de invazie în Anglia 

Londra, 25 noiembrie 189 

In ultimul timp, panica a devenit, după cit se pare, un 
fenomen tot atît de obişnuit în viaţa politică engleză cum era 
încă de mult în sistemul industrial englez. Folosită cu price
pere, panica oferă mari posibilităţi guvernelor din ţările aşa
zise libere. Cînd oamenii sînt înnebuniţi de frică, mintea lor 
poate fi uşor sustrasă de la fantezii primejdioase. Să luăm, de 
pildă, problema reformei în Anglia. Tocmai atunci cînd Anglia 
examina problema dacă să renunţe sau nu pentru totdeauna 
la controlul asupra Americii de Nord, lordul Grey a propus un 
măreţ bill cu privire la reforma parlamentară care trebuia să 
pună capăt influenţei tradiţionale a Camerei lorzilor asupra 
Camerei comunelor. In 1780 ducele Richmond a depus un bill 
u privire la reformă în care mergea pînă acolo încît cerea 
alegerea anuală a parlamentului şi vot universal. Insuşi Pirtt -
aniversarea a 100 de ani de la naşterea căruia a trecut neob
servată de compatrioţii săi, ocupaţi în timpul acesta cu come
morarea a 100 de ani de la moartea lui Handel -, chiar acest 
Pitt a înscris iniţial pe stindardul său lozinca : „reformă parla
mentară" 366• Cum s-a întîmplat totuşi că mişcarea pentru re
formă, care în secolul al XVIII-lea a cucerit pe reprezentanţii 
cei mai înaintaţi ai claselor guvernante, s-a stins fără să lase 
nici o urmă ? Ea a fost măturată de panica produsă de revo
luţia franceză, după care au urmat războiul antiiacobin, mons
truoasa datorie de stat şi ruşinoasele legi care puneau căluşul 
în gură a67• Acum cîţiva ani, teama de Rusia a nimicit două 
bill-uri cu privire la reformă 368, şi în momentul de faţă teama 
de o invazie franceză va face, probabil, acelaşi serviciu. In 
concluzie putem aprecia la justa lor valoare presimţirile sum
bre ale radicalilor englezi de sub conducerea d-lui Bright, care 
declară făţiş că, după părerea lor, oligarhia şi organele ei de 
presă răspîndesc în mod intenţionat ştiri care produc panică, 

39 - Marx-ngels, Opere, voi. 13 
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folosindu-se de spectrul unei invazii franceze pentru a zădăr
nici reforma şi a eterniza proasta guvernare. Chestiunea 
aceasta are într-adevăr unele trăsături dezgustătoare şi sus
pecte. Principala sursă de răspîndire a panicii în legătură cu 
invazia este presa lui Palmerston, în timp ce Palmerston însuşi 
trece drept cel mai intim prieten al lui Ludovic Bonaparte. 
Poate oare omul, demis dintr-un guvern pentru că a recu
noscut coup d'etat-ul fără asentimentul colegilor săi, înlăturat 
din alt guvern pentru că a introdus bill-ul cu privire la conspi
raţii împotriva Franţei 369, - poate fi oare un asemenea om 
persoana cea mai indicată pentru a se opune planurilor bona
partiste ? Prevenind poporul englez împotriva perfidiei lui 
Bonaparte, presa lui Palmerston îl cheamă totodată să înceapă 
împreună cu acest om o nouă expediţie împotriva Chinei. 

Cu toate acestea nu putem nega că actuala teamă de război 
din Anglia nu este lipsită de temei, deşi poate fi folosită în 
interesul politicii partidului aristocraţilor. De fiecare dată cînd 
Bonaparte încheie o nouă pace, Anglia se întreabă instinctiv 
dacă nu i-a venit, în sfîrşit, şi ei rîndul să suporte greul răz
boiului. Astfel un război între Franţa şi Anglia pare să fie 
doar o problemă de timp. Europa oficială a recunoscut regi
mul lui Ludovic Bonaparte de teama revoluţiei, dar una din 
condiţiile inevitabile ale existenţei acestui regim este reînnoi
rea periodică a războiului. EI scuteşte guvernele de spectrul 
revoluţiei, cu condiţia obligatorie ca acestea să se lase pe rînd 
cucerite. N-au trecut nici doi ani de cînd Ludovic Bonaparte 
se instalase pe tronul său de uzurpator, şi războiul împotriva 
Rusiei a devenit necesar pentru ca acesta să se poată menţine 
la putere. N-au trecut nici doi ani de la încheierea păcii cu 
Rusia, cînd s-a dovedit că numai o aventură în Italia îl poate 
salva de la o catastrofă ruşinoasă. E drept că dificultăţile sale 
nu s-au redus datorită acestor războaie consecutive, care s-au 
soldat, pe de o parte, doar cu o înşelăciune, iar pe de altă 
parte cu datorii de stat şi cu o impertinenţă tot mai mare a 
gărzii pretoriene, ca să nu mai vorbim de opoziţia clerului 
adăugată la nesiguranţa internă dej a existentă. După războiul 
împotriva Rusiei a fost nevoie să treacă cîtva timp pînă cînd 
nemulţumiţii orleanişti au îndrăznit să-şi arate sarcasmul, iar 
revoluţionarii ajunşi la desperare să facă uz de bombe. Dez
amăgirea produsă de ultimul război se manifestă în modul cel 
mai evident în stagnarea comerţului francez, în eşecul total 
al amnistiei imperiale, în intensificarea represiunilor împo
triva presei şi în speranţele reînnoite ale orleaniştilor. In timp 
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ce masa poporului francez murmură din pncma unui război 
absurd, care a costat-o toate economiile din vremurile de 
pace, armata blestemă pacea, care, după părerea ei, a lipsit-o 
de roadele războiului. Incă cîteva luni, şi dificultăţile care 
stau în faţa lui Ludovic-Napoleon vor creşte la maximum, iar 
el nu va avea decît o singură ieşire - un nou război. Totuşi, 
războaiele consecutive, pe care trebuie să le ducă datorită 
situaţiei sale, devin din ce în ce mai primejdioase şi pentru 
el, şi pentru Europa, cel mai puternic reprezentant al căreia 
poate fi considerată Anglia. Războiul Crimeii aproape că nu 
s-a dat pe teritoriul european, războiul din Italia a putut fi 
localizat numai datorită faptului că i s-a pus brusc capăt. Un 
război pe Rin şi, cu atît mai mult o invazie în Anglia, ar echi
vala de la bun început cu un război european general. In ceea 
ce priveşte obiectivul următorului său atac, Ludovic Bonaparte 
n-are de ales decît între Prusia şi Anglia. In ambele cazuri 
Anglia va lua parte la război, în pri.ul caz în calitate de 
parte beligerantă principală, în celălalt caz în calitate de aliat. 
Ultima variantă este mai probabilă, dar nu se poate prevedea 
ce ciocniri directe între Franţa şi Anglia vor putea provoca 
un război între Franţa şi Prusia. Ne propunem să examinăm 
cu alt prilej pregătirile militare pe care le face Anglia, avînd 
în vedere iminentul conflict. 

Scris de K. Marx 
la 25 noiembrie 1859 

Publicat in „New York Daily Tribune• 
nr. 5 813 din 9 decembrie 1859 
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Friedrich Engels 

Mersul războiului împotriva maurilor 

Aşteptam de mult din partea armatei spaniole în Maroc 
o acţiune hotărîtoare care să încheie prima perioadă sau 
perioada pregătitoare a războiului 370• Zadarnic însă. Mare
şalul O'Donnell nu pare de loc grăbit să-şi părăsească tabăra 
situată pe înălţimile de la Serrallo, şi de aceea sîntem nevoiţi 
să facem o relatare a acţiunilor sale în momentul cînd abia 
au început. 

La 1 3  noiembrie divizia 1 a armatei active spaniole de 
sub comanda generalului Echagiie s-a îmbarcat la Algeciras, 
iar cîteva zile mai tîrziu a debarcat la Ceuta. Pe data de 
17 ea a ieşit din oraş şi a ocupat Serrallo, sau Casa Albă, o 
clădire mare situată cam la 1 ,5 mile de poziţiile de la Ceuta. 
In această regiune, terenul este foarte accidentat şi brăzdat 
de crăpături, fiind extrem de potrivit pentru acţiuni în for
maţii rărite şi lupte neregulate. După o încercare nereuşită 
de a recuceri Serrallo în aceeaşi noapte, maurii s-au retras, 
iar spaniolii au început să-şi construiască o tabără întărită, 
care să le servească drept bază pentru viitoarele lor operaţii. 

Pe data de 22, Serrallo a fost atacat de angheriţi, un trib 
maur care trăieşte în regiunea Ceutei. Acest atac a deschis 
seria unor lupte fără rezultat, care pînă în prezent au format 
întreaga campanie, fiecare semănînd leit cu celelalte. Maurii 
atacă liniile spaniole cu forţe mai mari sau mai mici şi 
încearcă să ocupe parţial poziţiile spaniolilor, luîndu-i prin 
surprindere sau recurgînd la vicleşuguri. Potrivit comunica
telor maurilor, acţiunile lor sînt în general încununate de 
succes, dar ei sînt nevoiţi să părăsească redutele, întrucît nu 
au de loc artilerie. Potrivit comunicatelor spaniolilor, nici un 
maur n-a reuşit să vadă vreodată interiorul unei redute spa
niole, iar toate atacurile lor au eşuat. La primul atac, anghe
riţii nu numărau mai mult de 1 600 de oameni. A doua zi ei au 
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primit ca întăriri 4 OOO de oameni şi au reînnoit imediat atacul. 
Zilele de 22 şi 23 au trecut numai în hărţuieli mărunte, dar 
pe data de 25 maurii iau ponit o ofensivă u toate trupele 
de care dispuneau ; a avut loc o luptă crîncenă, în cursul 
căreia generalul Echagie a fost rănit la mină. Acest atac al 
maurilor a fost atît de serios, încît l-a scuturat puţin pe Cid 
Campeador O'Donnell din somnolenţa cu care a condus pînă 
în prezent războiul. El a ordonat imediat îmbarcarea diviziei 
a 2-a, de sub comanda generalului Zabala, şi a diviziei de re
zervă, de sub comanda generalului Prim, şi a pornit el însuşi 
spre Ceuta. In noaptea de 27 toată armata activă spaniolă a 
fost concentrată în faţa acestui oraş. In ziua de 29 maurii au 
dat un nou atac, care a fost repetat în ziua de 30. Din această 
dipă spaniolii au început să caute o ieşire din poziţiile lor 
strîmte ; ţinta primei lor înaintări trebuia să fie Tetuan, situat 
la vreo 20 de mile la sud de Ceuta şi la vreo 4 mile de mare. 
Ei au început să-şi construiască un drum spre acest oraş ; pînă 
la 9 decembrie maurii n-au opus nici o rezistenţă. In dimi
neaţa acestei zile au atacat prin surprindere garnizoanele prin
cipalelor două redute, dar, ca de obicei, spre sfîrşitul zilei 
le-au părăsit. Pe 12 a avut loc o nouă luptă în faţa taberei spa
niole, la aproximativ 4 mile de Ceuta, iar pe 20 O'Donnell 
telegrafiază că maurii au atacat din nou cele două redute, dar, 
ca şi pînă atunci, au fost respinşi cu succes. Aşadar, la 20 de
cembrie situaţia nu era cu nimic schimbată faţă de cea de la 
20 noiembrie. Spaniolii tot se mai apărau, şi, în pofida tuturor 
declaraţiilor făcute cu 2-3 săptămîni înainte, nu exista nici 
un indiciu că s-ar intenţiona o înaintare. 

Socotind toate întăririle primite pînă la 8 decembrie, nu
mărul spaniolilor se ridica la 35 000-40 OOO de oameni, aşa 
că pentru acţiunile ofensive ei puteau dispune de 30 OOO de 
oameni. Cu o asemenea armată, cucerirea Tetuanului nu tre
mia să prezinte dificultăţi. Ce-i drept, lipsesc drumurile bune 
şi proviziile armatei trebuie procurate în întregime de la 
Ceuta. Dar cum au scos-o la capăt francezii în Algeria sau 
englezii în India ? In afară de aceasta, catîrii şi caii de po
vară spanioli n-au fost atît de răsfăţaţi în patria lor cu dru
muri bune, încît să refuze să meargă pe pămîntul mauritan. 
Indiferent de cum s-ar justifica O'Donnell, prelungita sa inac
tivitate nu poate fi scuzată prin nimic. In prezent, spaniolii 
dispun de atîtea forţe de cite puteau, în general, dispune în 
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această campanie, dacă nu vor surveni cumva insuccese neaş
teptate care să le ceară eforturi extraordinare. Maurii, dim
potrivă, devin pe zi ce trece tot mai puternici. Tabăra de la 
Tetuân de sub comanda lui Hagi Abd-Salem, care la 3 de
cembrie a trimis detaşamente pentru a ataca poziţiile spaniole, 
a ajuns să numere deja 10 OOO de oameni, fără a mai socoti 
garnizoana oraşului. O altă tabără, de sub comanda lui Muley
Abbas, se află la Tanger şi primeşte în permanenţă întăriri 
din interiorul ţării. Chiar şi numai acest considerent trebuia 
să-l determine pe O'Donnell să pornească ofensiva de îndată 
ce vremea ar fi permis-o. Deşi vremea a fost bună, el tot nu 
a pornit ofensiva. Nu încape îndoială că acesta este un semn 
de totală lipsă de hotărîre şi că maurii nu erau de loc un ad
versar atît de neînsemnat cum se aştepta el. Fără îndoială că 
aceştia din urmă au luptat excepţional, şi cea mai bună do
vadă o constituie plîngerile sosite din tabăra spaniolă cu pri
vire la avantajele pe care le oferă maurilor natura terenului 
din faţa Ceutei. 

Spaniolii spun că maurii reprezintă un adversar de temut 
în tufărişuri şi rîpe şi că, în afară de aceasta, cunosc perfect 
fiecare petic de pămînt ; dar că, de îndată ce ajung în cîm
pie, coeziunea infanteriei spaniole sileşte detaşamentele ne
regulate ale maurilor să facă imediat cale întoarsă şi să se 
retragă în grabă. Aceasta este o concluzie destul de îndoiel
nică într-un moment cînd acţiunile în formaţii rărite pe un 
teren accidentat reprezintă trei sferturi din fiecare bătălie. 
Dacă spaniolii, după o şedere de 6 săptămîni în faţa Ceutei, nu 
cunosc terenul tot atît de bine ca maurii, u atît mai rău pen
tru ei. Că pentru detaşamentele neregulate terenul accidentat 
este mai potrivit decît o cîmpie netedă este n lucru destul 
de limpede. Dar chiar şi pe un teren accidentat, infanteria re
gulată trebuie să fie cu mult superioară detaşamentelor ne
regulate. Sistemul modern al luptei de infanterie în formaţii 
rărite, cu forţe de sprijin şi rezerve în spatele lanţului de tră
gători desfăşuraţi, caracterul regulat al mişcărilor, posibili
tatea de a ţine bine în mină trupele şi de a le asigura spriji
nul reciproc şi atingerea unui scop comun, - toate acestea 
dau trupelor regulate o asemenea superioritate faţă de deta
şamentele neregulate, incit pe un teren potrivit pentru acţiuni 
în formaţii rărite nu este îngăduit ca detaşamentele neregulate 
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să le poată opune rezistenţă nici chiar atunci cînd raportul de 
forţe este de doi la unu. La Ceuta însă, raportul de forţe este 
invers. Spaniolii sînt superiori numericeşte, şi cu toate aces
tea nu se hotărăsc să pornească ofensiva. Singura concluzie 
este că armata spaniolă nu cunoaşte de loc lupta în formaţii 
rărite, şi astfel nepriceperea fiecărui soldat anulează cu desă
vîrşire în acest gen de luptă avantajele pe care ar trebui să 
le ofere disciplina şi instrucţia regulată. In realitate se pare că 
prea des se ajunge la o luptă corp la corp cu iataganul şi cu 
baioneta. De obicei, cînd spaniolii ajung destul de aproape 
de ei, maurii încetează focul şi se năpustesc asupra lor cu 
sabia în mină, întocmai aşa cum obişnuiau să procedeze tur
cii ; fireşte că pentru nişte trupe compuse din soldaţi tineri ca 
cele spaniole, acesta nu este un lucru prea plăcut. Totuşi, nu
meroasele ciocniri care au avut loc ar fi trebuit să-i deprindă 
pe spanioli cu specificul modului de luptă al maurilor şi cu 
mijloacele indicate pentru a li se opune ; iar atunci cînd îl 
vedem pe comandantul suprem că tot mai ezită şi continuă 
să rămînă pe poziţia sa de apărare, nu ne putem face o părere 
prea bună despre armata sa. 

Planul de campanie al spaniolilor, aşa cum reiese din mă
surile de pînă acum, pare să fi ales Ceuta drept bază de ope
raţii şi Tetuanul drept primul obiectiv de atac. Partea din 
Maroc aşezată chiar în faţa coastei spaniole formează un fel 
de peninsulă, lată de aproximativ 30-40 de mile şi lungă de 
aproximativ 30. Tanger, Ceuta, Tetuan şi Larache (El-Araiche) 
sînt cele patru oraşe mai importante ale acestei peninsule. 
Ocupînd aceste 4 oraşe, dintre care Ceuta se şi află în mîinile 
spaniolilor, peninsula poate fi uşor cucerită şi folosită drept 
bază pentru viitoarele acţiuni împotriva oraşelor Fez şi Me
quinez. De aceea e de presupus că ţinta spaniolilor o repre
zi�tă cucerirea acestei peninsule, iar primul pas spre această 
ţintă trebuie să fie ocuparea Tetuanului. Acest plan pare foarte 
raţional ; el limitează acţiunile de luptă la un singur raion, 
puţin întins, mărginit din trei părţi de mare şi din a patra -
de două cursuri de apă (Tetuan şi Lukkos) , şi, de aceea, este 
mult mai uşor de cucerit decît ţinutul situat mai la sud. In 
afară de aceasta, el nu presupune desfăşurarea unor acţiuni 
în pustiu, ceea ce ar fi fost inevitabil dacă s-ar fi luat drept 
bază de operaţii Mogador sau Rabat ; de asemenea, oferă po-
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sibilitatea de a se acţiona în imediata apropiere a graniţelor 
Spaniei, despărţită de acest raion numai prin strimtoarea Gi
braltar. Dar, oricare ar fi avantajele acestui plan, ele sint ab
solut inutile dacă el nu se va realiza ; şi dacă şi pe viitor 
O'Donnell va acţiona la fel ca pină acum, cu tot limbajul 
grandilocvent al buletinelor sale, atit el cit şi armata spaniolă 
se vor acoperi de ruşine. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 10 decembrie 1859 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 846 din 19 ianuarie 1860 
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Friedrich Engels 

Războiul împotriva maurilor 

In sfîrşit, campania din Maroc a început într-adevăr şi, o 
dată cu aceasta, au dispărut toate culorile romantice în care 
presa spaniolă şi entuziasmul poporului spaniol îl zugrăveau 
pe O'Donnell. El nu mai e acum decît un general obişnuit de 
mina a treia ; în locul cavalerimii din Castilia şi Leon îi 
vedem pe husarii prinţesei 371, iar în locul săbiilor de Toledo, 
războiul este dus cu tunuri cu ţeavă ghintuită şi proiectile 
cilindrice u coafă conică. 

In jurul zilei de 20 decembrie spaniolii au început să con
struiască un drum pentru artilerie şi convoaie, care trebuia 
să ducă peste ţinutul deluros, la sud de tabăra situată în faţa 
Ceutei. Maurii nu au făcut nici o încercare de a distruge acest 
drum ; din cînd în cînd îl atacau ba pe generalul Prim , a cărui 
divizie acoperea comenzile de lucru, ba chiar tabăra, dar de 
fiecare dată fără succes. Nici una din aceste ciocniri nu de
păşea proporţiile unor hărţuielii între avangărzi, iar cu pri· 
lejul celei mai serioase dintre ele, la 27 decembrie, pierderile 
spaniolilor s-au cifrat doar la 6 morţi şi 30 de răniţi. Inainte 
de sfîrşitul anului, drumul, nu mai lung de două mile, a fost 
terminat, dar o nouă serie de furtuni şi ploi au împiedicat 
armata să se pună în mişcare. Intre timp, ca şi cînd tabăra 
paură trebuia încunoştinţată de iminenta înaintare a armatei, 
o escadră spaniolă, formată dintr-un vas de linie cu pînze, trei 
fregate cu elice şi trei vapoare cu roate, în total 246 de tu
nuri, a pornit spre vărsarea Tetuânului şi la 29 decembrie a 
bombardat forturile situate aici. In vreo trei ore forturile au 
fost reduse la tăcere şi întăriturile de pămînt distruse ; tre
buie să amintim că erau aceleaşi forturi bombardate cu vreo 
lună în urmă de francezi, dar cu forţe mult mai puţin nume· 
roase 372• 
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Intrucît pe 29 vremea a început să se îmbunătăţească, la 
1 ianuarie armata spaniolă s-a pus, în sfîrşit, în mişcare. 
Corpul 1 ,  format din două divizii, de sub comanda lui Echagl.e, 
care debarcase primul în Africa, a rămas pe poziţiile din faţa 
Ceutei. Deşi în primele săptămîni suferise pierderi însem
nate de pe urma bolilor, acum soldaţii reuşiseră să se aclima
tizeze şi, cu întăririle primite între timp, corpul însuma 10 OOO 
de oameni, adică u mult mai mult decît corpul 2 sau 3. Aceste 
două corpuri, corpul 2 sub comanda lui Zabala şi corpul 3 sub 
comanda lui Ros de Olano, împreună cu divizia de rezervă a 
lui Prim, deci în total cu un efectiv de 21  OOO pînă la 22 OOO de 
oameni, au pornit în marş în prima zi a noului an. Fiecare sol
dat avea asupra sa raţia pe 6 zile, iar 1 OOO OOO de raţii, adică 
rezervele de alimente ale armatei pentru o lună, au fost în
cărcate pe vase de transport care urmau să însoţească armata. 
Ţinutul muntos de la sud de Ceuta a fost trecut. Prim comanda 
avangarda, sprijinit de Zabala, iar Ros de Olano încheia co
loana. Noul drum ducea spre Marea Mediterană, trecînd la 
o depărtare de vreo două mile de tabără. Aici se întinde, pe 
o oarecare distanţă, o cîmpie în formă de semicerc, a cărui 
coardă o formează marea, iar periferia - un teren acciden
tat, care urcă treptat spre munţii abrupţi. De îndată ce divizia 
lui Prim a ieşit din tabără, a început încăierarea. Infanteria 
uşoară spaniolă i-a respins fără greutate pe mauri în cîmpie 
şi de acolo în colinele şi tufărişul de pe flancul dispozitivului 
lor de marş. Aici, dintr-o neînţelegere, două escadroane puţin 
numeroase de husari ai prinţesei au fost trimise la atac, pe 
care l-au dat cu atîta avînt, încît, rupînd linia maurilor, au 
ajuns direct în tabăra acestora ; cum însă peste tot n-au dat 
decît de terenuri accidentate şi n-au întîlnit nici cavalerie, 
nici infanterie pe care s-o poată ataca pe un teren practicabil 
pentru ei, au fost nevoiţi să facă cale întoarsă, pierzînd 7 din 
ofiţerii lor, adică aproape pe toţi, în afară de soldaţi. Pînă în 
prezent lupta a fost dusă mai ales de infanterie în formaţii 
rărite şi de cîteva baterii de artilerie de munte, sprijinite ici
colo, mai mult moraliceşte decît realmente, de focul cîtorva 
canoniere şi vapoare. Se pare că O'Donnell intenţiona să se 
oprească în cîmpie, fără să ocupe mai temeinic creasta munte
lui care mărginea la sud această cîmpie. Dar, pentru a-şi asi
gura poziţia pe timpul nopţii, el i-a ordonat lui Prim să-i res
pingă pe trăgătorii mauri de pe versantul nordic al muntelui, 
iar apoi, o dată cu lăsarea nopţii, să se retragă. Cu toate aces
tea, Prim, cel mai războinic general al armatei spaniole, s-a 
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Războiul împotriva maurlor 

antrenat într-o luptă serioasă, în urma căreia a ocupat toata 
creasta muntelui, e drept, cu pierderi grele. Avangarda sa şi-a 
dispus tabăra pe creasta muntelui şi şi-a săpat şanţuri de-a 
lungul frontului. Pierderile spaniolilor s-au ridicat în această 
zi la 73 de morţi şi 481 de răniţi. 

Poziţia cucerită în această zi este cunoscută sub numele 
de Castillejos *, care provine de la două clădiri albe, una aşe
zată pe versantul interior, în apropierea cîmpiei, iar cealaltă -
pe creasta muntelui, cucerită în după-amiaza acelei zile de 
Prim. Denumirea oficială a acestei tabere pare să fie totuşi 
Campamento de la Condesa **. In aceeaşi zi maurii au încercat 
să facă o diversiune neînsemnată împotriva taberei de la 
Ceuta, atacînd atît reduta de la extremitatea dreaptă, cit şi 
intervalul dintre cele două redute de la extremitatea stingă. 
Ei au fost însă respinşi fără nici o greutate de infanteria şi 
focul artileriei lui Echagie. 

Armata activă a rămas trei zile în tabăra contesei. Artileria 
de cîmp şi o baterie de rachete, ca şi restul cavaleriei (toată 
brigada de cavalerie este compusă din 8 escadroane de hu
sari, 4 escadroane de cuirasieri fără cuirasă şi 4 escadroane de 
ulani, în total 1 200 de oameni) , au sosit în tabără. Numai par
cul de artilerie de asediu (în care se afla o baterie de tunuri 
de 12  livre cu ţeavă ghintuită) rămăsese în urmă. La 3 ianua
rie, O'Donnell a întreprins o acţiune de recunoaştere în di
recţia Monte Negro, următorul lanţ de munţi spre sud. Vre
mea continua să se menţină frumoasă, ziua era cald, iar noap
tea cădea multă rouă. Holera tot mai bîntuia în cîteva divizii, 
unele unităţi sufereau cumplit de pe urma bolilor. In cele două 
batalioane de geniu, de pildă, care au fost în special greu lo
vite, efectivul fiecărei companii s-a redus de la 135 la 90 de 
oameni. 

Pînă aici dispunem de ştiri amănunţite ; în ce priveşte eve
nimentele următoare, trebuie să ne mulţumim doar cu tele
grame incomplete şi destul de contradictorii. Pe ziua de 5 ar
mata a început să înainteze, iar pe 6 a cantonat în tabere, „la 
nord de valea Negro, trecînd pasurile fără a întîmpina vreo 
rezistenţă 0 •  Rămîne neclar dacă aceasta înseamnă că armata 
a trecut creasta lui Monte Negro şi că şi-a dispus tabăra pe 
versantul lui sudic. Pe data de 9 armata se afla, potrivit co-

* - Castelele. - Nota trad. 
** - Tabăra contesei. - Nota trad. 
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municatelor, la o leghe * de Tetuân, unde a respins un atac 
al maurilor. Pe 13 armata a pus stăpînire pe toate poziţiile de 
la Cabo Negro, a repurtat o victorie deplină şi se afla în faţa 
Tetuânului ; de îndată ce va putea fi adusă artileria, va începe 
atacul împotriva oraşului. Pe 14 divizia generalului Rios, care 
fusese concentrată la Malaga şi număra 10 batalioane, a de
barcat la vărsarea Tetuânului şi a ocupat forturile distruse de 
flotă cu 14 zile înainte. Pe ziua de 16 ni se comunică că ar
mata este gata să treacă cursul de apă şi să înceapă ofensiva 
împotriva Tetuânului. 

Pentru a explica aceasta, trebuie să arătăm că între Ceuta 
�i Tetuân edstă 4 lanţuri de munţi diferite, pe care armata 
era nevoită să le treacă. Primul, la mică distanţă de tabără, 
spre sud, duce în cîmpia de la Castillejos ; cel de-al doilea 
închide această cîmpie la sud. Ambele au fost cucerite de spa
nioli pe data de 1. Mai spre sud şi perpendicular pe ţărmul 
Mării Mediterane trece lanţul Monte Negro, iar paralel cu el, 
dar mai departe spre sud, urmează alt lanţ de munţi, mai înalţi, 
care se termină la ţărm printr-un cap numit Cabo Negro ; mai 
la sud curge Tetuânul. Maurii, care pe data de 1 ianuarie pre
sau flancurile armatei invadatoare, şi-au schimbat tactica ; s-au 
retras mai departe spre sud şi au încercat să le închidă spa
niolilor drumul spre Tetuân frontal. Se aştepta ca bătălia deci
sivă pentru ocuparea acestui drum să se dea în trecătorile 
ultimului lanţ de munţi, Cabo Negro, şi se pare că aşa s-a şi 
întîmplat în ziua de 13 ianuarie. 

Din punct de vedere tactic, aceste lupte nu fac cinste nici 
uneia din părţi. De la mauri nu ne putem aştepta decît la 
acţiuni de luptă neregulate, duse cu temeritatea şi  şiretenia 
unor semibarbari. După cum se pare însă, nici în aceasta nu 
prea excelează. Ei nu dau dovadă, pare-se, de acel fanatism 
cu care kabilii din munţii de pe coastele algeriene şi chiar 
rifii s-au luptat împotriva francezilor ; hărţuiala prelungită 
şi fără succes din faţa frontului r'dutelor de la Ceuta pare 
să fi înfrînt primul elan şi energia majorităţii triburilor. Nici 
în ceea ce priveşte strategia ei nu se pot compara cu alge
rienii. După prima zi de luptă abandonează planul lor iniţial  
bun de a hărţui flancurile şi spatele coloanelor atacatoare şi 
de a întrerupe sau de a ameninţa comunicaţiile acestora cu 
Ceuta ; în loc de aceasta, se străduiesc din răsputeri să-i de
păşească pe spanioli şi să le închidă drumul spre Tetuân fron-

* - O leghe spaniolă este egală cu aproximativ 5,5 km, - Nota 
I rad. 
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tal, provocînd astfel tocmai ceea ce ar fi trebuit să evite - o 
bătălie hotărîtoare. Poate că ei vor înţelege totuşi că, cu sol
daţii de care dispun şi într-o ţară ca a lor, un război pe gue
rillă reprezintă mijlocul cel mai indicat de a istovi inamicul, 
care, în pofida superiorităţii lui în ceea ce priveşte disciplina 
şi armamentul, este împiedicat în toate mişcările sale de uria
şele impedimenta * care le lipsesc maurilor şi care sînt greu 
de manevrat într-o ţară neprimitoare şi fără drumuri. 

Spaniolii continuă campania tot aşa cum au început-o. 
După ce au zăcut două luni la Ceuta, au parcurs în 16 zile 
21 de mile, făcînd cîte 5 mile în 4 zile I Chiar dacă avem în 
vedere greutăţile drumului, o asemenea încetineală nu s-a mai 
pomenit în războiul modern. Se pare că generalii spanioli s-au 
dezvăţat cu totul să conducă mari mase de trupe, să pregă
tească operaţii de mare amploare, să deplaseze o armată, care, 
în ultima instanţă, abia dacă e egală, ca efectiv, cu un corp 
de armată francez din ultima campanie din Italia. Care ar fi, 
altminteri, explicaţia unei asemenea încetineli ? La 2 ianuarie 
toată artileria lui O'Donnell, cu excepţia parcului de asediu, 
se afla la Castillejos ; cu toate acestea, el a mai aşteptat două 
zile şi a început să înainteze abia pe data de 5. In ceea ce 
priveşte marşul coloanei, pare să fi fost destul de bine organi
zat, dar nici nu putea fi altfel la marşuri atît de scurte. In 
faţa focului, spaniolii afişează faţă de duşman acel dispreţ care 
este în mod inevitabil generat de o disciplină severă şi de o 
serie de lupte încununate de succes ; rămîne însă de văzut 
dacă această încredere în victorie va mai persista atunci cînd 
clima şi oboseala de pe urma unei campanii, care se va tran
sforma în mod inevitabil într-un război epuizant de guerillă, 
va înrăutăţi simţitor atît starea morală cît şi fizică a armatei. 
In ceea ce priveşte conducerea armatei, nu putem spune acum 
decît puţine lucruri, întrucît, cu excepţia primei bătălii, ne 
lipsesc informaţii mai amănunţite cu privire la lupte. Această 
.rimă bătălie dă totuşi în vileag două greşeli evidente : ata
cul cavaleriei şi înaintarea generalului Prim dincolo de limi
tele prevăzute de ordinul primit. Dacă asemenea fenomene vor 
deveni permanente în cadrul armatei spaniole, va fi cu atît 
mai rău pentru ea. 

După toate probabilităţile, apărarea Tetuanului va fi scurtă, 
dar îndîrjită. Fortificaţiile lui sînt, fără îndoială, slabe, dar în 
spatele valurilor de pămînt maurii sînt soldaţi excepţionali, 
aşa cum s-au dovedit în lupta de la Constantine 373 şi în lup-

* - convoaie. - Nota trad, 
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tele din multe alte oraşe algeriene. S-ar putea ca poşta urmă
toare să ne aducă vestea că oraşul a fost cucerit. Dacă aceasta 
se va întîmpla, ne putem aştepta la o acalmie în desfăşurarea 
campaniei, deoarece spaniolii au nevoie de timp pentru a îm
bunătăţi drumul dintre Tetu.n şi Ceuta, pentru a transforma 
Tetu.nul într-o a doua bază de operaţii şi pentru a aştepta 
întăriri. De aici va porni următoarea ofensivă în direcţia La
rache sau Tanger. 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 18 ianuarie 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 863 din 8 februarie 1860 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din lmba englz! 
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Friedrich Engels 

Savoia şi Nisa 

In timp ce guvenatorul din Chambery a declarat limpede 
că regele Sardiniei n-a intenţionat niciodată să cedeze Savoia 
Franţei, noi avem asigurările ministrului de externe al An
gliei, date pe ziua de 2 a acestei luni în Camera comunelor, 
că vara trecută contele Walewski a respins acest proiect în 
numele împăratului francez. Totuşi, aceste declaraţii ale lor
dului John Russell se referă la o perioadă de acum cîteva luni, 
şi se prea poate ca ceea ce s-a negat atunci să fie am un 
fapt aproape împlinit. Fireşte că este greu sau chiar imposibil 
să se creadă că mişcarea pentru anexarea la Franţa, care a 
cuprins în ultimul timp populaţia Savoiei, este de origine pur 
locală. Ea trebuie să fi fost aţîţată de agenţii francezi şi sanc
ţionată sau cel puţin tolerată de guvernul regelui Victor Ema
nuel. 

S avoia este o provincie în care precumpăneşte în mod 
categoric şi incontestabil populaţia de naţionalitate franceză, 
tot aşa ca şi în cantoanele din partea de vest a Elveţiei. Popu
laţia vorbeşte un dialect sud-francez (provensal sau limousin), 
dar limba literară şi cea oficială este pretutindeni franceza. 
Aceasta nu constituie însă de loc o dovadă că savoiarzii do
resc să fie anexaţi la Franţa şi mai ales la Franţa bonapartistă. 
Potrivit constatărilor unui ofiţer german care în ianuarie 1859 
a· făcut o călătorie prin această ţară în scopuri militare, adepţii 
anexării la Franţa nu exercită nicăieri o influenţă cit de mică 
în afară de Chambery şi celelalte oraşe din Sa voia de Jos, în 
timp ce Savoia de Sus, Maurienne şi Tarentaise ar prefera să 
rămînă în situaţia lor actuală, iar Chablais, Faucigny şi Gene
vois, cele 3 districte din nord, ar prefera să formeze un nou 
canton în cadrul Confederaţiei elveţiene. Totuşi, fiind în în
tregime franceză, S avoia va gravita, fără îndoială, din ce în ce 
mai mult spre marele centru al naţionalităţii franceze şi va 

40 
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sfîrşi prin a se uni cu el, aşa că aceasta nu este decît o pro
blemă de timp. 

Cu Nisa lucrurile stau altfel. Şi populaţia din comitalul 
Nisei vorbeşte un dialect provensal, dar aici limba literară, 
educaţia, spiritul naţional - totul este italian. Aici, dialectul 
nord-italian şi cel sud-francez sînt atît de apropiate, încît este 
aproape imposibil să se spună unde se termină unul şi unde 
începe celălalt. Chiar şi graiul din Piemont şi Lombardia este 
prin inflexiunile sale, întru totul provensal, în timp ce forma
rea cuvintelor din rădăcini latine este în esenţă aceeaşi ca şi 
în italiană. A cere anexarea Nisei pe baza acestui grai n-ar 
fi fost cu putinţă, de aceea această anexare este cerută acum 
pe temeiul presupuselor ei simpatii faţă de Franţa, a căror 
existenţă este totuşi mai mult decît problematică. In pofida 
acestor simpatii şi a graiului ei, Nisa este în întregime italiană, 
dovada cea mai bună constituind-o faptul că ea l-a dat pe 
soldatul italian par excellence Giuseppe Garibaldi. A-l face pe 
Garibaldi francez este de-a dreptul ridicol. 

Din punct de vedere pur financiar, cedarea acestor două 
provincii n-ar pricinui mari pierderi Piemontului. Savoia este 
o provincie săracă, care, deşi dă cei mai buni soldaţi pentru 
armata sardă, nu acoperă totuşi niciodată cheltuielile propriei 
ei administrări. Situaţia financiară a Nisei nu este cu mult mai 
bună, şi, în afară de aceasta, ea nu este decît o mică fîşie de 
pămînt. Evident că pierderea n-ar fi mare. Nisa, deşi o provin
cie italiană, ar putea fi sacrificată de dragul unificării Italiei 
de nord şi a Italiei centrale, iar pierderea unei provincii 
străine, ca Savoia, ar putea fi considerată chiar un avantaj în 
măsura în care aceasta poate contribui la unificarea Italiei. 
Lucrurile se prezintă însă cu totul altfel, dacă le examinăm 
din punct de vedere militar. 

De la Geneva la Nisa, actuala frontieră dintre Franţa şi 
Sardinia formează aproape o linie dreaptă. Marea la sud şi 
Elveţia neutră la nord taie toate căile de comunicaţie. Din 
acest punct de vedere s-ar părea că în cazul unui război între 
Italia şi Franţa, situaţia părţilor beligerante ar fi identică. Dar 
atît Savoia cît şi Nisa sînt situate dincolo de lanţul principal 
al Alpilor, care înconjură de fapt Piemontul ca un arc uriaş, 
şi amîndouă sînt descoperite în partea dinspre Franţa. In felul 
acesta, în timp ce pe linia de graniţă dintre Piemont şi Franţa 
fiecare parte deţine n versant al lanţului Alpilor, Italia de
ţine în partea de nord şi de sud a graniţei ambele versante şi 
de aceea dispune în întregime de trecători. 
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In plus, din pricina comerţului insuficient dezvoltat, toate 
drumurile de peste Alpi care duc din Piemont în Franţa sînt 
complet neglijate, în timp ce drumul care duce peste Mont 
Cenis din Piemont în Savoia şi cel de peste Col di Tenda, care 
duce din Piemont la Nisa, sînt arterele principale ale comerţu
lui european şi se află într-o stare foarte bună. Urmarea este 
că în toate războaiele dintre Franţa şi Italia, cînd partea ataca
toare era Italia, atît Nisa cît şi Savoia formau baze naturale 
de operaţii pentru o invazie în Franţa, iar cînd partea ataca
toare era Franţa, ea trebuia să cucerească amîndouă aceste 
provincii înainte de a putea porni ofensiva împotriva Italiei 
transalpine. Şi cu toate că italienii nu puteau păstra nici Nisa, 
nici Savoia în faţa unei armate superioare numericeşte, to
tuşi stăpînirea acestor provincii a făcut posibilă concentrarea 
din timp a forţelor italiene în cîmpiile Piemontului şi în felul 
acesta au servit drept garanţie împotriva unui atac neaşteptat. 

Dacă ar fi numai aceste avantaje militare pe care le are 
Italia de pe urma stăpînirii Savoiei şi Nisei, respectivele pro
vincii ar putea fi totuşi sacrificate fără vreo pierdere serioasă. 
Mult mai importante însă sînt dezavantajele. Să ne imaginăm 
că Mont Blanc, Mont Iseran, Mont Cenis şi Col di Tenda sînt 
nişte stîlpi uriaşi de piatră care marchează graniţa Franţei. 
In cazul acesta, graniţa, în loc să fie o linie dreaptă, ca în mo
mentul de faţă, ar înconjura Piemontul printr-un arc imens. 
Chambery, Albertville, Moutiers - punctele unde converg 
drumurile principale - ar fi transformate în baze franceze. 
Francezii ar fortifica şi ar apăra versantul nordic al Mont 
Cenisului ; avanposturile celor două ţări s-ar întîlni pe cres
tele acestui munte la o distanţă de două zile de marş de To
rino. In sud, centrul bazelor franceze ar fi Nisa, iar avanpostu
rile lor ar fi dispuse în Oneglia, la o distanţă de 4 zile de 
marş de la Genova. Astfel, chiar şi în timp de pace, francezii 
s-ar afla chiar la porţile celor două mari oraşe din nord-vestul 
Italiei şi, întrucît teritoriul lor ar înconjura aproape din trei 
părţi Piemontul, ei ar putea zădărnici concentrarea armatei 
italiene în valea cursului superior al Padului. Orice încercare 
de a concentra forţe italiene la vest de Alessandria i-ar ex
pune primejdiei de a fi atacaţi înainte de a se fi terminat con
centrarea, cu alte cuvinte i-ar expune primejdiei de a fi în
frînţi rînd pe rînd. In felul acesta, centrul de apărare a Pie
montului s-ar muta dintr-o dată de la Torino la Alessandria ; 
cu alte cuvinte, Piemontul propriu-zis n-ar avea posibilitatea 
să se apere serios şi s-ar afla la cheremul francezilor. Aceasta 
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şi numeşte Ludovic-Napoleon 1 1 0  !talie liberă şi recunoscă
toare, care-şi datorează independenţa numai Franţei u .  

Intorcîndu-ne î n  nord, vom vedea c ă  ceea ce pentru Italia 
constituie o ameninţare permanentă ar fi pentru Elveţia o lo
vitură de moarte. Dacă Savoia devine franceză, întreaga El
veţie de vest, de la Basel pînă la Marele Saint-Bernhard, ar fi 
înconjurată din toate părţile de un teritoriu francez şi în caz 
de război n-ar rezista nici o zi. Lucrul acesta este atît de evi
dent, încît Congresul de la Viena a hotărît să neutralizeze atît 
Savoia de nord, cît şi Elveţia, iar în caz de război să dea El
veţiei dreptul de a ocupa şi a apăra acest district. Sardinia, 
un stat neînsemnat cu 4 OOO OOO de locuitori, nu putea protesta 
împotriva unei asemenea hotărîri, dar oare Franţa poate sau 
vrea să admită ca o parte din teritoriul ei să fie astfel subor
donată din punct de vedere militar unui alt stat, şi încă unuia 
mai mic ? Poate oare încerca Elveţia, în caz de război, să  
ocupe şi să ţină sub controlul e i  militar o provincie franceză ? 
Fireşte că nu. In felul acesta, în orice moment prielnic Franţa 
ar putea anexa tot atît de uşor şi comod Elveţia franceză, 
Jura Bemezi, Neuchâtel, Waadt, Geneva şi acele părţi din 
Freiburg şi Wallis pe care ea le consideră indicate, precum 
şi Savoia şi Nisa ; pînă atunci Elveţia s-ar afla în aşa măsură 
sub controlul şi influenţa Franţei, ca şi cum ar fi un simplu sa
telit al ei. In ceea ce priveşte neutralitatea Elveţiei în caz de 
război, ea ar înceta chiar din momentul declarării lui. Nu 
poate fi vorba de nici o neutralitate acolo unde un stat mare 
şi războinic îşi poate distruge în orice moment vecinul neutru. 

Acest plan, în aparenţă nevinovat, de a anexa Savoia şi 
Nisa nu înseamnă altceva decît instaurarea dominaţiei fran
ceze în Italia şi Elveţia, adică transformarea Franţei într-un 
stăpîn absolut în Alpi. După înfăptuirea acestui mic plan, cît 
timp va trece oare pînă cînd vom fi martorii încercării de 
instaurare a dominaţiei Franţei şi pe Rin ? 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 30 ianuarie 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 874 din 2 1  februarie 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Războiul împotriva maurilor 

lntrucît primul şi, poate, totodată şi ultimul act l războiu
lui dus de spanioli în Maroc s-a terminat şi întrucît toate co
municatele oficiale amănunţite au sosit, putem reveni încă 
o dată la acest subiect. 

La 1 ianuarie armata spaniolă a părăsit poziţiile de la Ceuta 
pentru a porni atacul împotriva Tetuanului, care se află la o 
depărtare de numai 2 1  de mile. Deşi mareşalul O'Donnell nu 
a fost niciodată serios atacat sau oprit de duşman, el a avut 
nevoie de nu mai puţin de o lună pentru a-şi duce trupele pe 
căile de acces spre acest oraş . Lipsa drumurilor şi prudenta 
necesară nu sint suficiente pentru a justifica această înceti
neală fără precedent ; de asemenea este cît se poate de clar 
că spaniolii nu au folosit aşa cum trebuie dominaţia lor asupra 
mtrii. Nu poate servi drept scuză nici faptul că au fos t  ne
voiţi să construiască n drum pentru artileria grea şi pentru 
convoaiele cu alimente. Ambele ar fi putut fi transportate cu 
vapoarele, în timp ce armata, aprovizionată cu alimente pe o 
săptămînă şi neavînd cu sine alte piese de artilerie, în afară 
de artileria de munte (transportată de catîri), ar fi putut ajunge 
în cel mult 5 zile pe înălţimile care domină Tetuanul, unin
du-se cu divizia generalului Rios, pe care atunci, ca şi cu 3 
săptămîni mai tîrziu, nimic n-ar fi putut-o împiedica să de

·barce la vărsarea fluviului Vahad-el-Djelu. Bătălia de la 4 fe
bruarie ar fi putut avea loc la 6 sau 1 ianuarie şi, probabil, în 
condiţii mai favorabile pentru spanioli ; în felul acesta mii de 
oameni care au pierit din cauza bolilor ar fi fost cruţaţi, şi la 
8 ianuarie Tetuanul ar fi putut fi cucerit. 

Această afirmaţie poate părea îndrăzneaţă. Fireşte că 
O'Donnell, ca şi oricare soldat al său, ardea de nerăbdare să 
ajungă la Tetuan ; el a dovedit vitejie, prudenţă, sînge rece 
şi alte calităţi militare. Dacă a avut nevoie de o lună pentru 
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a ajunge în faţa Tetuânului, cum ar fi putut face el acelaşi 
lucru într-o săptămînă ? O'Donnell îşi putea aduce trupele 
acolo pe două căi. In primul rînd, el putea alege mai ales 
căile de comunicaţie de pe uscat, folosind vapoarele ca un 
simplu mijloc auxiliar. Aşa a şi făcut. El a or�anizat un trans
port regulat de provizii şi muniţii pe uscat şi a aprovizionat 
din plin armata cu artilerie de cîmp, formată din tunuri de 
12 livre. In caz de nevoie, armata sa nu trebuia să depindă de 
loc de flotă, aceasta urmînd să servească doar ca o a doua 
linie de legătură cu Ceuta, într-adevăr necesară, dar în nici un 
caz indispensabilă. Acest plan reclama, desigur, organizarea 
unui uriaş convoi, care făcea necesară construirea unui drum. 
In felul acesta s-a pierdut o săptămînă pentru construirea unui 
drum de la poziţiile ocupate şi pînă la ţărm ; aproape la fie
care pas întreaga coloană - armată, convoaie etc. - se oprea 
pînă cînd se mai construia încă o porţiune de drum pentru 
înaintarea din ziua următoare. Astfel, durata marşului se mă
sura în milele de drum pe care le puteau construi de pe o zi 
pe alta trupele spaniole de geniu ; şi se pare că era vorba de 
aproximativ o jumătate de milă pe zi. In concluzie, chiar mij
locul ales pentru transportarea proviziilor a impus o creştere 
uriaşă a convoiului, deoarece, cu cît drumul armatei dura mai 
mult, cu atît nevoia de alimente era mai mare. Totuşi, cînd pe 
la  1 8  ianuarie o furtună a obligat vapoarele să se îndepărteze 
de ţărm, armata a fost nevoită să rabde de foame, şi aceasta 
în imediata apropiere a bazei ei de la Ceuta ; încă o zi de 
furtună, şi o treime din armată ar fi trebuit să facă cale în
toarsă ca să aducă provizii pentru celelalte două treimi. Aşa 
se face că mareşalul O'Donnell a trebuit să se plimbe cu cei 
18 OOO de spanioli ai săi o lună întreagă de-a lungul coastelor 
Africii, făcînd cîte 2/3 de mile pe zi. O dată ce acest sistem 
de aprovizionare a armatei a fost adoptat, nici o forţă din 
lume n-ar fi putut reduce simţitor durata acestui marş fără 
precedent ; dar n-a fost oare în general o greşeală adoptarea 
unui asemenea sistem ? 

Dacă Tetuanul ar fi fost n oraş situat în interiorul ţării, 
la o depărtare de 21 de mile de ţărm, şi nu de 4, fireşte că 
n-ar fi existat altă soluţie. In expediţiile lor în interiorul Al
geriei, francezii s-au izbit de aceleaşi dificultăţi şi le-au în
vins în acelaşi mod, ce-i drept însă cu mai multă energie şi 
rapiditate. In India şi Afganistan, englezii au fost scutiţi de 
această oboseală, deoarece în aceste ţări găseau relativ uşor 
animale de povară şi nutreţ pentru ele ; ei dispuneau de o 
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artilerie uşoară, care n-avea nevoie de drumuri bune, deoa
rece campaniile aveau loc numai pe timp uscat, cînd armata 
putea să se deplaseze şi fără drumuri. Numai spaniolilor şi 
mareşalului O'Donnell le-a fost sortit să-şi ducă armata o 
lună întreagă de-a lungul coastelor mării, străbătînd în acest 
timp colosala distanţă de 21 de mile ! 

Toate acestea dovedesc că în armata spaniolă atît practica 
cit şi teoria sînt foarte învechite. Cu o flotă formată din va
poare şi vase cu pînze, care se află în permanenţă în raza 
vizuală a armatei, acest marş este de-a dreptul ridicol, iar 
soldaţii scoşi din luptă din pricina holerei şi dizenteriei s înt 
victimele prejudecăţilor şi ale incapacităţii. Drumul construit 
de trupele de geniu nu reprezintă de fapt o legătură sigură cu 
Ceuta, deoarece spaniolii nu dispuneau de el decît acolo unde 
îşi aşezau tabăra. In spatele frontului lor, maurii puteau face 
oricînd acest drum impracticabil. Pentru a duce o ştire sau a 
însoţi un transport înapoi la Ceuta era necesară o divizie de 
cel puţin 5 OOO de oameni. In decursul întregii campanii, le
gătura cu acest oraş a fost menţinută numai de vapoare. Şi, 
pe lîngă toate acestea, alimentele pe care armata le avea asu
pra ei erau atît de insficiente, că n-au trecut nici 20 de zile, 
şi armata s-a văzut ameninţată să flămînzească, putînd fi sal
vată numai cu ajutorul rezervelor flotei. De ce s-a mai con
struit atunci în general acest drum ? Pentru artilerie ? Fără 
doar şi poate că spaniolii ştiau foarte bine că maurii n-aveau 
artilerie de cîmp şi că propriile lor tunuri cu ţeavă ghintuită 
erau superioare tuturor armelor de care ar fi putut dispune 
inamicul. Atunci de ce a mai fost tîrîtă toată această artilerie, 
dacă putea fi transportată în întregime pe apă în cîteva ore 
de la Ceuta la San Martin (la gura fluviului Vahad-el-Djehî 
s au Tetuan) ? Pentru orice eventualitate, armata putea fi în
s0ţită de o baterie de tunuri de cîmp, iar artileria spaniolă 
probabil că era foarte greoaie dacă nu putea înainta pe orice 
fel de teren cu o viteză de 5 mile pe zi. 

. Spaniolii dispuneau de atîtea vase cîte erau necesare pen
tru a transporta dintr-o dată cel puţin o divizie, după cum a 
dovedit-o debarcarea diviziei lui Rios la San Martin. Dacă 
atacul ar fi fost dat de trupe engleze sau franceze, această di
vizie ar fi fost debarcată, negreşit, din capul locului la San 
Martin, după ce s-ar fi efectuat din Ceuta cîteva acţiuni de
monstrative, pentru a atrage atenţia maurilor asupra acestui 
punct. O asemenea divizie cu un efectiv de 5 OOO de oameni, 
dispusă în spatele unor uşoare întărituri care puteau i făcute 
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într-o singură noapte, ar fi putut aştepta fără teamă atacul 
unui număr oricit de mare de mauri. In cazul că vremea ar 
fi fost favorabilă, în fiecare zi ar fi putut fi debarcată cite o 
divizie, şi astfel armata ar fi putut fi concentrată la Tetuân 
în 6 sau 8 zile. Ne îndoim totuşi că O'Donnell ar fi acceptat 
ca una din diviziile sale ruptă de restul armatei să fie expusă 
timp de 4 zile unui atac - trupele sale erau formate din 
soldaţi tineri şi care încă nu participaseră la război. Nu i 
se pot face mustrări că nu a acţionat în felul acesta. 

Fără îndoială însă că ar fi putut proceda în felul următor : 
aprovizionînd fiecare soldat cu raţii pentru o săptămînă, luînd 
cu sine toată artileria de munte, eventual o baterie de tunuri 
de cimp şi atîtea provizii cite puteau fi încărcate pe catîri 
şi cai, el ar fi putut să plece din Ceuta şi să ajungă cit mai re
pede la Tetuân. Chiar avînd în vedere toate greutăţile, 8 mile 
pe zi sînt, fireşte, destul de puţin. Dar, să zicem, 5 mile ; 
aceasta ar fi însemnat 4 zile de marş. Să socotim două zile 
pentru lupte, deşi neînsemnate trebuie să fie victoriile în urma 
cărora nu se ciştigă nici 5 mile de teren. Aceasta ar fi făcut 
în total 6 zile, inclusiv toate întîrzierile provocate de vreme, 
căci o armată fără convoi poate face 4 sau 5 mile pe zi aproape 
pe orice vreme. In felul acesta armata ar fi ajuns în cimpia 
de la Tetuân înainte ca proviziile luate pe drum să fi fost 
consumate ; pentru caz de nevoie, existau vapoarele gata pre
gătite să aducă provizii noi în timpul marşului, ceea ce au şi 
făcut. Natura terenului sau clima nu sînt mai proas te în 
Maroc decit în Algeria, şi doar francezii au efectuat acolo 
mult mai multe marşuri în toiul iernii, departe în munţi şi 
fără vapoare care să-i sprijine şi să-i aprovizioneze. Crestele 
lui Monte Negro odată atinse şi trecătoarea dinspre Tetuân 
ocupată, legătura cu flota din rada de la San Martin ar fi 
fost asigurată, şi marea ar fi putut deveni bază de operaţii. 
Astfel, cu puţină îndrăzneală, perioada în care armata n-a 
avut altă bază de operaţii decit pe ea însăşi, ar fi fost redusă 
de la o lună la o săptămînă, şi cel mai îndrăzneţ din cele două 
planuri ar fi fost totodată şi cel mai sigur, căci cu cit mai de 
temut erau maurii, cu atît mai primejdios devenea marşul lent 
al lui O'Donnell. Şi dacă armata ar fi fost înfrîntă pe drumul 
spre Tetuân, ea s-ar fi retras mult mai uşor fără convoaie şi 
artilerie de cimp. 

înaintarea lui O'Donnell peste Monte Negro, pe care l-a 
trecut aproape fără să întîmpine vreo rezistenţă, corespundea 
întru totul încetinelii lui de pînă atunci. Şi aici au fost cons-



Războiul împotriva maurilor 607 

truite şi întărite redute, ca şi cum în faţa sa s-ar fi aflat o 
armată extrem de organizată. Aşa s-a pierdut o săptămînă 
încheiată, deşi împotriva unui asemea inamic ar fi fost su
ficiente simple tranşee de cîmp ; cum nu exista primejdia de 
a fi atacat de o artilerie echivalentă cu cel puţin 6 tunuri de 
munte de-ale sale, o zi sau două ar fi fost suficiente pentru 
construirea unei asemenea tabere. Pe data de 4 O'Donnell a 
atacat, în sfîrşit, tabăra întărită a inamicului. Se pare că spa
niolii s-au comportat foarte bine în această acţiune ; asupra 
calităţii măsurilor tactice nu ne putem pronunţa, întrucît pu
ţinii corespondenţi din tabăra spaniolă nu relatează nici un 
amănunt militar de dragul idealizărilor şi al entuziasmului 
exagerat. După cum scrie corespondentul ziarului londonez 
„Times0 : La ce bun să vă descriu n colţ de ţară, pe care 
trebuie să-l vedeţi pentru a vă face o idee despre natura sa ? 
Maurii au fost definitiv înfrînţi, iar a doua zi Tetuanul s-a 
predat. 

Cu aceasta se încheie primul act al campaniei, şi dacă îm
păratul Marocului ' nu va fi prea îndărătnic, e foarte probabil 
ca întregul război să ia sfîrşit. Dificultăţile de care s-au lovit 
pînă acum spaniolii - dificultăţi sporite prin sistemul lor de 
a duce războiul - arată totuşi că, dacă Marocul va rezista, 
spaniolii vor avea mult de furcă. Nu este vorba de rezistenta 
efectivă opusă de trupele maure neregulate, care niciodată 
nu vor putea învinge nişte trupe disciplinate atîta timp cit 
acestea sînt unite şi pot fi hrănite ; este vorba de nedezvolta
rea ţării, de imposibilitatea de a cuceri altceva în afară de 
oraşe şi de a se aproviziona chiar din ele ; este vorba de 
necesitatea de a fărîmiţa armata într-un mare număr de pos
turi mici, care totuşi nu vor fi suficiente pentru a mentine o 
legătură sigură şi regulată între oraşele cucerite şi care nu vor 
putea fi aprovizionate dacă cea mai mare parte a forţelor de 
luptă nu vor fi folosite pentru a însoţi transporturile de pro
vizii într-o ţară fără drumuri, unde la tot pasul dai de cete 
de trăgători mauri. Se ştie foarte bine ce a însemnat pentu 
francezi, în timpul primilor 5 sau 6 ani de cuceriri în Africa, 
aprovizionarea chiar a unor oraşe ca Blidah şi Medeah, fără 
să mai vorbim de punctele mai îndepărtate de ţărm. Tinînd 
seama de faptul că o asemenea climă istoveşte repede arma
tele europene, 6 sau 1 2  luni de război nu sînt o glumă pentru 
o ţară ca Spania. 

• - Sidi-Mohammed. - Nota re. 
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Dacă războiul va continua, Tangernl va fi, fără îndoială, 
primul obiectiv de atac. Drumul de la Tetuan la TanQer ducP 
printr-o trecătoare în munţi şi coboară apoi în valea unui rîu 
Toate acestea sînt în interiorul ţării, unde nu există nici va
poare care să poată aduce provizii şi nici drumuri. Distanţa 
este de aproximativ 26 de mile. Cît timp îi va trebui mareşa-
1 ului O'Donnell pentru a parcurge această distanţă şi cîţi oa
meni va trebui să lase la Tetuân ? Se spune că el ar fi afir
mat că are nevoie de 20 OOO de soldaţi pentru a-l menţine. 
ceea ce este, evident, o exagerare. Cu 10 OOO de oameni în 
oraş şi cu o brigadă separată într-o tabără întărită la San 
Martin, acest punct ar fi suficient de bine asigurat ; asemenen 
forţe ar putea primi întotdeauna lupta şi ar fi destul de pu
ternice pentru a respinge orice atac al maurilor. Tangerul ar 
putea fi cucerit bombardîndu-1 dinspre mare şi garnizoana ar 
putea fi adusă şi ea tot pe mare. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru Larache, Saleh şi Mogador. Dar dacă spaniolii in
tenţionează să acţioneze în felul acesta, de ce a mai fost în
treprins lungul marş spre Tetuân ? Un lucru e sigur : dacă 
Marocul va mai rezista un an, spaniolii vor mai avea multe 
de învăţat în arta militară pentru a-l sili să încheie pace. 
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I 

Se împlineşte un an de cînd, sub ochii tuturor, a început 
să se desfăşoare complotul bonapartist piemontez-rus. La în
ceput cuvîntarea de Anul nou, apoi peţirea „Ifigeniei italieneu ,  
după aceea strigătul de durere al Italiei şi, î n  sfîrşit, recu
noaşterea de către Gorceakov că a încheiat în scris un tratat 
cu Ludovic-Napoleon 375• Iar între timp - înarmări, miş
cări de trupe, ameninţări şi tentative de mediere. Atunci, în 
primul moment, întreaga Germanie a simţit în mod instinctiv : 
aici este vorba nu de Italia, ci de propria noastră piele. S-a 
început pe Ticino şi se va sfîrşi pe Rin. Scopul final al tutu
ror războaielor bonapartiste nu poate fi decît recucerirea „gra
niţei naturale" a Franţei, graniţă pe care o constituie Rinul. 

Insă acea parte a presei germane căreia pretenţiile camu
flate ale francezilor asupra graniţei naturale pe care o consti
tuie Rinul i-au inspirat o teamă fără margini, acea presă, în 
frunte cu „Allgemeine Zeitung" din Augsburg, a apărat u 
un fanatism tot atît de nemărginit dominaţia austriacă în Italia 
de nord pe motivul că rîul Mincio şi cursul inferior al Padului 
constituie graniţa naturală dintre Germania şi Italia. D-l Orges 
de la „Allgemeine Zeitungu din Augsburg a pus în funcţiune 
întregul său aparat strategic pentru a demonstra că fără Pad 
şi Mincio Germania piere, că renunţarea la dominaţia austriacă 
în Italia înseamnă o trădare faţă de Germania. 

Aceasta a dat lucrurilor o altă turnură. Era absolut evi
dent că ameninţarea cu frontiera pe Rin servea doar drept 
pretext şi că scopul era menţinerea despotismului austriac în 
Italia. Rostul ameninţării cu frontiera pe Rin era acela de a 
determina Germania să se declare de acord cu subjugarea Ita
liei de nord de către Austria. Se ajungea astfel la o contra
dicţie ridicolă : aceeaşi teorie era susţinută cînd era vorba 
de Pad şi combătută cînd era vorba de Rin. 
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Autorul acestor rînduri a scris în vremea aceea o lucrare 
pe care a publicat-o sub titlul „Padul şi Rinulu *. Tocmai în 
interesl mişcării naţionale autorl acestei broşuri şi-a ex
primat protestul împotriva teoriei ca graniţa s-o constituie rîul 
Mincio ; el a încercat să demonstreze că din punct de vedere 
al teoriei militare Germania nu are nevoie pentru apărarea ei 
de nici o palmă de teritoriu italian şi că, dacă pornim numai 
de la considerente de ordin militar, Franţa poate lansa pre
tenţii mlt mai întemeiate asupra Rinului decit Germania asu
pra Mincio-ului. Intr-un cuvînt, autorul a încercat să le ofere 
germanilor posibilitatea de a porni cu conştiinţa curată la 
lupta mult aşteptată. 

In ce măsură autorul broşurii a reuşit să facă acest lucru, 
să aprecieze alţii. Noi n-am aflat de nici o încercare făcută 
în scopul de a răsturna din punct de vedere ştiinţific cele ana
lizate în broşură. „Allgemeine Zeitngu din Augsburg, împo
triva căreia era în primul rînd îndreptată această broşură, a 
promis să publice un articol propriu în legătură cu această 
problemă, dar, în locul acestuia, a reprodus trei articole străine 
din „Ost-Deutsche Postu 376, care în critica lor se mărgineau 
să-l declare pe autorul broşurii „adept al ideii unei Germanii 
mici • ,  pentru că preconizează renunţarea la Italia. In orice 
caz, după cite ştim, „Allgemeine Zeitungu din Augsburg nu 
s-a mai referit de atunci la teoria ca graniţa s-o constituie 
rîul Mincio. 

Intre timp, încercarea de a impne Germaniei o răspundere 
solidară pentru dominaţia şi politica Austriei în Italia a oferit 
filistinilor nord-germani de la Gotha un pretext bine venit 
pentru a se ridica împotriva mişcării naţionale. Mişcarea ini
ţială era cu adevărat naţională, mult mai naţională decit toate 
festivalurile Schiller de la Arhanghelsk pînă la San Fran
cisco 377 ; ea a luat fiinţă în mod firesc, instinctiv, nemijlocit. 
Are sau nu Austria vreun drept asupra Italiei, pretinde sau nu 
Italia să fie independentă, este sau nu necesară linia Mincio -
toate acestea îi erau iniţial absolut indiferente mişcării naţio
nale. Unul din noi este atacat, şi anume de un al treilea, care 
nu are nimic de-a face u Italia, dar care este cu atit mai in
teresat în cucerirea malului stîng al Rinului, - împotriva 
acestuia, împotriva lui Ludovic-Napoleon şi a tradiţiilor pri
mului Imperiu francez trebuie să ne unim cu toţii. Poporul a 
simţit acest lucru în mod instinctiv şi absolut just. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 24-296. - Nota red. 
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Dar filistinii liberali de la Gotha au încetat încă de mult 
să considere Austria germană ca pe „ unul dintre noi " .  Lor 
le convenea de minune războiul, deoarece ar fi slăbit Austria, 
făcînd astfel, în sfîrşit, posibilă crearea micului imperiu ger
man sau a marelui imperiu prusian. Lor li s-a alăturat masa 
democraţiei vulgare nord-germane, care conta pe faptul că 
Ludovic-Napoleon va distruge Austria, îngăduind apoi aces
tei democraţii să unească întreaga Germanie sub dominaţia 
Prusiei ; li s-a mai alăturat şi o mică parte a emigranţilor 
germani din Franţa şi Elveţia, care erau destul de neruşinaţi 
de a se uni pe faţă cu bonapartismul. Dar cel mai puternic 
aliat al lor a fost - trebuie să o spunem deschis - laşitatea 
micii burghezii germane, care nu îndrăzneşte niciodată să pri
vească pericolul în faţă ; pentru a-şi cerşi o amînare de un 
an a execuţiei, îşi părăseşte aliaţii credincioşi, pentru ca apoi, 
fără aceştia, propria ei înfrîngere să fie cu atît mai sigură. 
Mină în mină cu această laşitate merge binecunoscuta supra
înţelepciune, care are întotdeauna la îndemînă o mie de pre
texte de ce nu trebuie acţionat cu nici un chip, dar care oferă 
cu atît mai multe prilejuri de vorbărie ; ea este sceptică faţă 
de orice, în afara acestor pretexte : este aceeaşi supraînţelep
ciune care a aclamat pacea de la Base!, prin care malul stîng 
al Rinului a fost cedat Franţei ; care în taină şi-a frecat mîi
nile de bucurie atunci cînd austriecii au fost înfrînţi la Ulm 378 
şi Austerlitz ; aceeaşi supraînţelepciune care nu vede nici
odată cum se apropie Jena ei şi a cărei reşedinţă este Ber
linul. 

Această alianţă a ieşit victorioasă ; Germania a lăsat Aus
tria în voia soartei. Intre timp armata austriacă a luptat în 
cîmpia lombardă cu o vitejie care i-a uluit pe duşmanii ei şi 
a stîrnit admiraţia lumii întregi, numai a celor de la Gotha şi 
a acoliţilor lor nu. Nici o dresură de paradă, nici un muştru 
cazon, nici o cravaşă de majur n-au fost în stare să distrugă 
în germani inepuizabila lor capacitate de luptă. Deşi sărăcăcios 
îmbrăcate şi cu o cantitate apreciabilă de muniţie în spate, 
aceste trupe tinere, care nu cunoscuseră încă botezul focului, 
au rezistat ca nişte veterani împotriva francezilor încercaţi 
în lupte, îmbrăcaţi cu haine uşoare şi purtînd un armament 
uşor, şi numai totala incapacitate şi lipsa de unitate a coman
damentului austriac au putut duce la înfrîngerea unor aseme
nea trupe. Şi ce fel de înfrîngere a fost aceasta 1 Fără trofee, 
fără steaguri, aproape fără nici un fel de tunuri, aproape fără 
prizonieri ; singuru] steag capturat de inamic a fost găsit pe-
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cîmpul de luptă sub un morman de cadavre, iar prizonierii 
nerăniţi au fost fie dezertori italieni, fie dezertori unguri. De 
la soldatul de rînd pină la maior, armata austriacă s-a acope
rit de glorie, şi această glorie revine aproape exclusiv lo
cuitorilor Austriei germne. Italienii nu puteau fi folosiţi, şi 
cea mai mare parte din ei au fost înlăturaţi, ungurii se pre
dau în masă inamicului sau nu prezentau nici o încredere, 
ir croaţii au luptat în această campanie mult mai prost ca de 
obicei *. Locuitorii Austriei germane îşi pot însuşi pe bună 
dreptate această glorie, deşi asupra lor apasă, în primul rînd, 
ruşinea de a fi avut o conducere proastă. 

Aceasta era o conducere autentic austriacă de tip vechi. 
Ceea ce n-a reuşit să facă incapacitatea lui Gyulay singur a 
desăvîrşit lipsa de unitate din conducere la care a dus cama
rila şi prezenţa lui Franţ Iosif. Gyulay a pătruns în Lomel
lina şi, nimerind în regiunea Casale-Alessandria, s-a oprit ime
diat ; întreaga ofensivă s-a soldat cu un eşec. Francezii s-au 
unit nestingheriţi cu sarzii. Pentru a-şi dovedi din plin inca
pacitatea, Gyulay a ordonat o acţiune de recunoaştere la Mon
tebello, de parcă ar fi vrut să demonstreze de la bun început 
că spiritul austriac de tip vechi de nesiguranţă, de bîjbîială şi 
de şovăieli serioase în conducerea militară este tot atît de 
viu ca pe timpul răposatului Hofkriegsrat 379• El a lăsat în
treaga iniţiativă inamicului. Şi-a răspîndit armata de la Pia
cenza pînă la Arona, pentru ca, potrivit manierei austriece 
preferate, să nu rămînă nicăieri descoperită. După 1 0  ani, tra
diţiile lui Radetzky au fost deja date uitării. Cînd inamicul 
a atacat la Palestro, brigăzile austriece au intrat în luptă atît 
de încet una după alta, încît fiecare dintre ele a fost alungată 
de pe poziţie încă înainte de sosirea următoarei. Iar cînd ina
micul a întreprins cu adevărat manevra care avea posibilitatea 
de a da un oarecare sens întregii poziţii de la Lomellina -
marşul de flanc de la Vercelli la Boffalora -, cînd, în sfîrşit, 
s-a ivit prilejul ca, printr-un atac împotriva Novarei să fie 
parată această manevră îndrăzneaţă şi să fie folosită situaţia 
dezavantajoasă a inamicului, Gyulay a fost complet dezorien
tat şi s-a retras în grabă peste Ticino, pentru ca, făcînd un 
ocol, să-i taie inamicului calea din front. In timpul acestei 

* Vezi rapoartele trimise de corespondentul ziarului „Times •  din ta
băra austriacă cu privire la bătălia de la Solferino. La Cavriano, bătrînul 
general de artilerie Nugent, care a participat la campanie ca voluntar, a 
făcut zadarnic tot ce i-a stat în putinţă pentru a aduce cîteva batalioane 
de grăniceri. 
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retrageri, la 3 iunie, pe la orele 4 dimineaţa, la cartierul ge
neral de la Rosate, şi-a făcut apariţia Hess. Se părea că Hof
kriegsratul, reînviat la Verona, începuse să se îndoiască de 
capacitatea lui Gyulay tocmai în momentul hotărîtor. Acum 
erau, aşadar, aici doi comandanţi supremi. La propunerea lui 
Hess, toate coloanele au fost oprite, pînă cînd Hess s-a con
vins că momentul atacului împotriva Novarei a fost scăpat şi 
că evenimentele trebuie lăsate să-şi urmeze cursul lor fi
resc. Toate acestea au dus la pierderea a aproape 5 ore, timp 
în care trupele şi-au întrerupt marşul '. In decursul zilei de 
4 iunie ele au sosit la Magenta fărîmiţate, flămînde şi istovite ; 
totuşi, aceste trupe au luptat admirabil şi au repurtat un suc
ces strălucit, pînă cînd Mac-Mahon, nerespectînd ordinul de a 
înainta direct de la Turbigo spre Milano, s-a îndreptat spre 
Magenta şi a atacat flancul austriac. Intre timp au sosit şi 
celelalte corpuri franceze, cele austriece au întîrziat, şi bătă
lia a fost pierdută. Retragerea austriecilor s-a desfăşurat atît 
de încet, încît la Melegnano, una din diviziile lor a fost ata
cată de două corpuri de armată franceze. O brigadă a menţi
nut acest punct, luptînd cîteva ore împotriva a 6 brigăzi fran
ceze, şi s-a retras numai după ce a pierdut mai bine de jumă
tate din efectivul ei. In sfîrşit, Gyulay a fost demis. Armata 
s-a retras de la Magenta, descriind un mare arc de cerc şi oco
lind Milano, şi a reuşit (atît de puţin s-a pus problema unei 
urmăriri !) să ajungă pe poziţia de la Castiglione şi Lonato 
înaintea inamicului, care se .propia pe un drum mai scurt, 
de-a lungul corzii arcului. Se spune că această poziţie, cerce
tată de ani de zile de austrieci cu cea mai mare minuţiozitate, 
a fost descoperită de Franţ Iosif anume pentru trupele sale. 
Fapt este că ea a fost inclusă de mult în sistemul de apărare 
a. fortăreţelor aşezate în formă de patrulater şi prezenta con
diţii excepţionale pentru o luptă de apărare cu executarea de 
contraatacuri. Aici armata austriacă a făcut, în sfîrşit, jonc
ţiunea cu întăririle sosite între timp sau aflate pînă acum în 

* Vezi declaraţia căpitanului Blakeley, primul corespondent al zia
rului „Times• în tabăra austriacă, care relatează în ziarul său faptele de 
mai sus. „Allgemeine Milităr-Zeitung" 380 din Darmstadt îl apără pe Gyu
lay, explicînd întreruperea de 5 ore a marşului printr-un eveniment care 
dn considerente de serviciu nu poate fi dat publicităţii, dar care, inde
pendent de voinţa lui Gyulay, a dus la pierderea bătăliei. Blakeley însă 
a şi făcut cunoscut în ce a constat acest eveniment. 

41 - Ma:-Engcls, Opere, voi. 13 
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rezervă ; dar, de îndată ce inamicul a sosit pe malul celălalt 
al rîului Chiese, s-a dat din nou semnalul de retragere, şi ar
mata a trecut dincolo de rîul Mincio. Nici nu s-a terminat bine 
această operaţie, cînd armata austriacă a făcut cale întoarsă, 
trecînd din nou peste acelaşi Mincio, pentru a recuceri de 
la inamic aceeaşi poziţie pe care tocmai i-o cedase de bună
voie. In acest haos de ordre, contre-ordre, desordre * şi u 
încrederea destul de zdruncinată în conducerea Pi supremă, 
s-a angajat armata austriacă în bătălia de la Solferino. Această 
bătălie a fost o învălmăşeală şi o masacrare reciprocă ; nici 
vorbă despre o conducere tactică atît la francezi cît şi la 
austrieci. Totala incapacitate, zăpăceala şi teama de răspun
dere a generalilor austrieci, marea siguranţă a comandanţilor 
de brigadă şi de divizie francezi, superioritatea firească a fran
cezilor, manifestată în cel mai înalt grad în Alger, în luptele 
desfăşurate în formaţii rărite şi în localităţi, i-au alungat în 
cele din urmă pe austrieci de pe cîmpul de luptă. Cu aceasta 
campania a luat sfîrşit, şi nimeni nu a fost mai bucuros decît 
bietul domn Orges, care avea sarcina de a lăuda în „Allge
meine Zeitungu din Augsburg conducerea supremă austriacă 
şi de a explica acţiunile ei prin considerente strategice ra
ţionale. 

Ludovic-Napoleon era şi el pe deplin satisfăcut. Gloria 
neînsemnată repurtată la Magenta şi Solferino depăşea tn 
orice caz tot la ceea ce avea el dreptul să se aştepte, şi totuşi 
chiar în patrulaterul cuprins între cele 4 fortăreţe fatale ar fi 
putut sosi o dată momentul cînd austriecii nu s-ar mai fi lăsat 
înfrînţi de propriii lor generali. In plus, Prusia a mobilizat, şi 
nci armata franceză de la Rin, nici trupele ruseşti nu erau 
pregătite pentru război. Pe scurt, ideea unei Halii libere care 
să se întindă pînă la Marea Adriatică a fost abandonată. Lu
dovic-Napoleon a propus să se încheie pace şi s-a încheiat 
tratatul de la Villafranca. Franţa nu a primit nici o palmă de 
pămînt ; ea a dăruit cu mărinimie Piemontului Lombardia, 
care îi fusese cedată ei ; Franţa a dus acest război de dragul 
unei idei ; cum ar fi putut ea să se gîndească la graniţa re
nană I 

Intre timp Italia centrală s-a alipit vremelnic Piemontului, 
iar regatul Italiei de nord reprezenta pentru moment o forţă 
destul de impresionantă. 

* - ordin, contraordin, dezordine. - Nola !rd. 
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Fostele provincii de pe continent şi 
insula Sardiia reprezentau o popu-
laţie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Lombardia, fără Mantua, aproximativ 
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Parma şi Modena . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Romagna (Bologna, Ferrara, Ravenna 

şi Forli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 730 500 de oameni 
2 651 700 " " 
1 719 900 " 
1 090 900 " " 

1 058 800 " " 

ln total (după datele din 1848) . . . .  11 251 800 de oameni 

617 

Suprafaţa ţării a crescut de la 1 373 la 2 684 de mile pătrate 
germane ". Dacă s-ar fi constituit în mod definitiv, regatul Ita
liei de nord ar fi fost astfel primul stat italian. In afară de el 
nu mai rămîneau decît : 

Veneţia cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Neapole „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
restul Statului Papal cu . . . . . . . . . . . . 

ln total . . . . . . . . .  . 

2 452 900 de oameni 
8 51 7 600 " " 
2 235 600 " " 

1 3  206 100 de oameni 

Astfel, Italia de nord singură ar fi avut o populaţie aproape 
tot atît de numeroasă ca a tuturor celorlalte state italiene 
la un loc. Date fiind puterea financiară şi militară, precum şi 
gradul de civilizaţie a populaţiei sale, un asemenea stat ar fi 
putut pretinde în Europa o poziţie mai înaltă decît Spania, 
primul loc după Prusia şi, încredinţat de simpatia crescîndă a 
restului Italiei, el ar fi revendicat fără doar şi poate o aseme
nea poziţie. 

Dar nu acest lucru îl dorise politica bonapartistă. Franţa a 
declarat sus şi tare că ea nu poate şi nu va tolera niciodată o 
!talie unită. Prin independenţa şi libertatea Italiei, francezii 
au înţeles un fel de Rheinbund italian sub protectorat bona
partist şi avînd ca preşedinte de onoare pe papa, adică 
înlocuirea hegemoniei austriece cu cea franceză. Totodată, a 
prins să se răspîndească ideea binevoitoare de a se întemeia 
în Italia centrală un regat etrusc, un regat italian al Westfaliei 
pentru succesorul lui Jerome Bonaparte 381• Tuturor acestor 
planuri le-a pus capăt consolidarea statului Italiei de nord. 
In timpul turneului său prin ducate, Jerome Bonaparte-junior 
nu a dobîndit nimic pentru sine, nici măcar un singur vot ; 
Etruria bonapartistă era tot atît de imposibil de realizat ca şi 
restauraţia ; nu rămînea nici o altă alternativă decît alipirea la 
Piemont 382• 

• - O milă gemană este egală cu 7 420 m. - Nota trad. 
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Dar pe llld5ură ce inevitabilitatea unificării Italiei de nord 
devenea tot mai evidentă, se contura tot mai limpede „ideea u 
pentru care Franţa a purtat acest război. Nu era alta decît 
ideea alipirii Savoiei şi Nisei la Franţa. Incă în timpul răz
boiului s-au făcut auzite voci care susţineau că acesta ar fi 
preţul intervenţiei franceze în treburile Italiei. Acestor voci 
nu li s-a dat însă ascultare. Şi nu le-a infirmat oare tratatul 
de la Villafranca ? Totuşi, întreaga lume a aflat deodată că 
sub ocîrmuirea naţională şi constituţională a lui re galan
tuomo * două provincii tînjeau sub dominaţie străină - două 
provincii franceze care îşi îndreptau pline de speranţă ochii 
înecaţi în lacrimi spre măreaţa lor patrie, de care le-a des
părţit numai forţa brutală - şi că Ludovic-Napoleon nu mai 
putea rămîne surd la strigătul de durere al Savoiei şi Nisei. 

Acum a ieşit în orice caz la iveală că Nisa şi Savoia au 
reprezentat preţul pentru care Ludovic-Napoleon s-a declarat 
gata să unească Lombardia şi Veneţia cu Piemontul , şi că el a 
cerut acest preţ în schimbul consimţămîntului său la alipirea 
Italiei centrale, deoarece pentru moment nu putea obţine Ve
neţia. Acum, în Savoia şi Nisa au început dezgustătoarele 
manevre ale agenţilor bonapartişti, şi presa venală pariziană 
a început să strige că guvernul piemontez înăbuşă în aceste 
provincii voinţa poporului, care cere sus şi tare alipirea la 
Franţa. Acum, în sfîrşit, la Paris s-a spus deschis că Alpii 
sînt graniţa naturală a Franţei, că Franţa are un drept asupra 
lor . 

* - regelui gentilom (este vorba de Victor Emanuel al Ii-lea). -
Nota red. 
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II 

Cînd presa franceză afirmă că, prin limba şi obiceiurile ei, 
S.voia este franceză, acest lucru este cel puţin tot atît de 
adevărat ca şi aceeaşi afirmaţie făcută cu privire la Elveţia 
franceză, la partea valonă a Belgiei şi la insulele anglo-nor
mande din Canalul Minecii. Poporul Savoiei vorbeşte un dia
lect sud-francez, iar limba cultă şi cea literară este pretutin
deni cea franceză. Elementul italian din Savoia este atît de 
neînsemnat, încît limba populară franceză (adică dialectul 
sud-francez sau provensal) a pătruns chiar dincolo de Alpi, 
în Piemont şi pînă în cîmpiile cursurilor superioare ale rîu
rilor Dora Riparia şi Dora Baltea. Totuşi, înainte de război 
nu s-au făcut simţite nici un fel de simpatii pentru o al ipire 
la Franţa. Asemenea gînduri nutrea, ici-colo, cite un individ 
de prin Savoia de Jos care întreţine unele relaţii comerciale 
cu Franţa ; masei poporului aceste simpatii le erau aici tot 
atît de străine ca şi în toate ţările vecine cu Franţa în care se 
vorbeşte limba franceză. In genere este caracteristic faptul 
că, din ţările care din 1792 pînă în 1812 s-au aflat sub domi
naţia Franţei, nici una nu simte nici cea mai mică dorinţă s ă  
s e  întoarcă sub aripile vulturului francez. Ele şi-au însuşit 
roadele primei revoluţii franceze, dar s-au plictisit din cale-a
fâră de centralizarea riguroasă a administraţiei, de felul cum 
gospodăresc prefecţii, de infailibilitatea apostolilor civiliza
ţiei trimişi de la Paris. Simpatiile pentru Franţa, trezite din 
nou de revoluţiile din iulie şi februarie, au fost iarăşi înăbu
şite imediat de bonapartism. Nimeni nu este dispus să importe 
Lambessa, Cayenne şi loi des suspects 383• La aceasta se mai 
adaugă închistarea chinezească a Franţei aproape faţă de 
orice comerţ de import şi care se face simţită în special la 
graniţă. Prima republică a găsit la toate graniţele provincii 
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asuprite, secătuite, popoare fărîmiţate, ale căror interese co
mune şi fireşti erau nesocotite, provincii cărora ea le-a adus 
emanciparea populaţiei rurale, a agriculturii, industriei şi co
merţului. Al doilea Imperiu se loveşte la toate graniţele de o 
libertate mai mare decît poate oferi el însuşi ; el se loveşte în 
Germania şi Italia de un sentiment naţional puternic, în ţările 
mai mici - de interese deosebite de ale lui şi bine consoli
date, care, în urma unei perioade de 45 de ani de dezvoltare 
industrială extrem de vertiginoasă, au crescut şi s-au împletit 
în toate direcţiile cu comerţul mondial. Cel de-al doilea Impe
riu nu aduce cu sine nimic altceva decît despotismul cezarilor 
romani, închiderea comerţului şi a industriei în marea închi
soare a barierelor lui vamale şi, în cel mai bun caz, libertatea 
de a pleca de bunăvoie unde şi-a înţărcat dracul copiii. 

Despărţită de Piemont prin lanţul principal al Munţilor 
Alpi, Savoia îşi procură aproape toate cele necesare din nord, 
din Geneva şi, în parte, din Lyon, tot aşa cum, de cealaltă 
parte, cantonul Tessin, situat la sud de pasurile din Alpi, îşi 
procură cele necesare din Genova şi Veneţia. Dacă această 
împrejurare este un motiv pentru separarea de Piemont, ea nu 
este nicidecum un motiv pentru alipirea la Franţa, căci me
tropola comercială a Savoiei este Geneva ; vina o poartă nu 
numai poziţia geografică, ci şi înţelepciunea legislaţiei va
male franceze şi şicanele vamei franceze. 

Totuşi, în pofida înrudirii etnice, a comunităţii de limbă 
şi a lanţului Munţilor Alpi, se pare că savoiarzii nu sînt cîtuşi 
de puţin dispuşi să se lase blagosloviţi cu instituţiile impe
riale ale măreţei patrii franceze. Ei au sentimentul tradiţional 
că nu Italia a cucerit Savoia, ci că Savoia a cucerit Piemon
tul. Pornind din mica Savoie de Jos, triburile belicoase de 
munteni din toată provincia s-au unit, formînd un stat, pentru 
ca apoi să coboare în cîmpia italiană, unde, atît prin cuceriri 
cît şi prin măsuri politice, şi-au alipit rînd pe rînd Piemontul, 
Monferratul, Nisa, Lomellina, Sardinia şi Genova. Dinastia şi-a 
stabilit reşedinţa la Torino şi a devenit italiană, dar Savoia a 
rămas leagănul statului, iar în prezent stema Italiei de norl, 
de la Nisa pînă la Rimini şi de la Sondrio pînă la Siena, este 
crucea savoiardă. Franţa a cucerit Savoia în timpul campa
niilor din 1792-1794, şi pînă în 1814 această provincie s-a 
numit Departement du Mont Blanc *. Dar în 1814 ea n-a fost 
de loc dispusă să rămînă franceză ; sau alipirea la Elveţia, sau 

* - Depatmentl Mont Blanc. - Nola !rad. 
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restabilirea vechilor relaţii cu Piemontul - iată care era pro
blema. Totuşi, provincia a rămas franceză pînă după trecerea 
celor „o sută de zile" �1� ; după aceea a fost retrocedată Pie
montului. Cu timpul, vechea tradiţie istorică fireşte că a slă
bit ; Savoiei nu i s-a mai acordat nici o atenţie, o importanţă 
precumpănitoare căpătînd provinciile italiene ale Piemontu
lui ; interesele politicii piemonteze se orientau tot mai mult 
spre sud şi spre răsărit. Faptul cel mai remarcabil este că toc
mai acea clasă a populaţiei care pretindea rolul privilegiat de 
purtătoare a tradiţiilor istorice mai manifesta încă, în cea mai 
mare măsură, tendinţe separatiste : vechea nobilime conser
vatoare şi ultramontană ; şi aceste tendinţe s-au orientat spre 
o alipire la Elveţia, atîta timp cit au mai dominat acolo ve
chile instituţii oligarhice ale patriciatului ; abia după insti
tuirea democraţiei în întreaga Elveţie aceste tendinţe au că
pătat, pare-se, o altă orientare ; sub Ludovic-Napoleon, Franţa 
a devenit destul de reacţionară şi ultramontana pentru ca no
bilimea savoiardă să vadă în ea o scăpare de politica revolu
ţionară piemonteză. 

ln prezent, situaţia pare să se prezinte în felul următor : 
in general nu există nici o revendicare de a separa Savoia de 
Piemont. ln partea de nord a ţării, în Maurienne, Tarentaise 
şi Savoia de Sus, populaţia este categoric pentru menţinerea 
statu-quo-ului. La Genevois, Faucigny şi Chablais, da@ă ar fi 
să intervină o schimbare, alipirea la Elveţia ar fi preferată 
oricărei alte alternative. Numai în Savoia de Jos, pe ici, pe 
colo, şi mai cu seamă în rîndul nobilimii reacţionare din în
treaga provincie, se aud voci care revendică alipirea la 
Franţa. Aceste voci sînt însă atît de izolate, incit chiar la 
Chambery marea majoritate a populaţiei se ridică cu hotă
rîre împotriva lor, iar nobilimea reacţionară (vezi declaraţia 
li Costa de Beauregard) nu îndrăzneşte să-şi arate simpatiile. 

Atît despre problema referitoare la compoziţia naţională 
şi la voinţa poporului. 
. Cum stau acum lucrurile cu latura militară a problemei ? 
Ce avantaje strategice prezintă pentru Piemont stăpînirea Sa
voiei ? Care ar fi avantajele Franţei ? Şi ce influenţă ar avea 
trecerea Savoiei în mîinile altui stat asupra unui al treilea 
s tat aflat la graniţă, asupra Elveţiei ? 

De la Basel pînă la Brian;on, graniţa franceză descrie n 
arc mare, foarte concav ; o parte destul de mare din terito
riul Elveţiei şi întreaga Savoie pătrund aici în teritoriul fran
cez. Dacă tragem o coardă de la extremităţile acestui arc de 
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cerc, vedem că segmentul de cerc este umplut aproape în în
tregime de Elveţia franceză şi de Savoia. Dacă graniţa fran
ceză ar fi împinsă pînă la această coardă, atunci ar forma de 
la Lauterburg pînă la Frejus o linie dreaptă ca cea dintre 
Lauterburg şi Dunkerque ; pentru apărare însă, această linie 
ar avea cu totul altă importanţă decît linia Lauterburg-Dun
kerque. In timp ce graniţa de nord rămîne complet deschisă, 
partea de nord a graniţei răsăritene ar fi acoperită de Rin, iar 
partea ei de sud - de Alpi. Ce-i drept, între Base! şi Mont 
Blanc linia de graniţă nu ar fi marcată nicăieri de vreun hotar 
natural ; „graniţa naturală" ar trece aici mai curînd pe linia 
Munţilor Jura pînă la fortul l'Ecluse şi de acolo peste rami
ficaţiile Alpilor care se întind la sud de Mont Blanc, încon
jură valea rîului Arve şi se sfîrşeşte tot în dreptul fortului 
l'Ecluse. Dar cînd graniţa naturală descrie un arc de cerc con
cav, ea nu-şi îndeplineşte menirea, nemaifiind deci o graniţă 
naturală. Cînd se mai întîmplă şi ca acest segment concav 
de cerc, care împinge în mod atît de nenatural înapoi graniţa 
noastră, să fie, pe deasupra, locuit de oameni care „prin limba, 
obiceiurile şi civilizaţia" lor sînt francezi, nu trebuie oare 
corectată greşeala făcută aici de natură ? Convexitatea sau, 
cel puţin, linia dreaptă preconizată teoretic nu trebuie, oare, 
restabilită aici practic ? Francezii care trăiesc dincolo de gra
niţa naturală trebuie oare sacrificaţi unui lusus naturae • ? 

Că asemenea raţionamente bonapartiste nu sînt lipsite de 
importanţă o dovedeşte primul Imperiu, care a păşit din ane
xiune în anexiune, pînă cînd a fost împiedicat să mai facă 
acest lucru. Cea mai perfectă graniţă are părţile ei slabe, care 
pot fi îmbunătăţite şi perfecţionate ; şi cînd nu e cazul să te 
jenezi, aceste anexiuni pot continua la nesfîrşit. Oricum, din 
raţionamentul de mai sus decurge următoarea concluzie : tot 
ceea ce se poate spune în legătură cu anexarea Savoiei, atît
în ceea ce priveşte compoziţia ei naţională cît şi interesele 
militare ale Franţei, este valabil şi pentru Elveţia franceză. 

Lanţul Munţilor Alpi, care se întinde de la Col di Tenda în 
direcţia nord-nord-vest, face o cotitură la Mont Thabor, care 
formează piatra de hotar dintre Piemont, Savoia şi Franţa, în
dreptîndu-se apoi spre nord-nord-est, pentru ca de la Mont 
Geant, punctul de hotar dintre Piemont, Savoia şi Elveţia, să  
cotească încă şi  mai mult spre est. De aceea, de la Mont Tha
bor p înă la Mont Geant, Alpii pot constitui graniţa naturală 
a Franţei numai atunci cînd această graniţă se întinde în li-

* - joc al naturii. - Nota trad, 
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nie dreaptă de la Mont Geant la Basel. Cu alte cuvinte : re
vendicarea alipirii Savoiei la Franţa include în sine revendi
carea anexării Elveţiei franceze. 

Pe întreaga distanţă unde principala creastă a Alpilor for
mează actuala graniţă dintre aceste două ţări nu se află de
cît o singură trecătoare pavată - Mont Genevre. ln afară de 
aceasta, mai există Col d'Argentera, care duce de la Barce
lonnette pînă în valea Sturei, prin care poate trece artileria, 
şi, poate, şi alle poteci care, cu unele eforturi, pot fi făcute 
practicabile pentru unităţile din toate genurile de arme. Dar 
întrucît Savoia şi Nisa dispun, fiecare, de două trecători pa
vate prin lanţul principal al Alpilor, orice armată francezJ 
atacatoare, care nu a pus încă stăpînire pe aceste provincii, 
va cuceri cel puţin una din ele înainte de a trece Alpii. ln 
plus, pentru un atac pornit din Franţa, Mont Genevre nu asi
gură decît o lovitură directă asupra Torino-ului, în timp ce 
Mont Cenis şi încă mai mult Micul Saint-Bernhard, ambele 
trecători savoiarde, dau posibilitatea să se acţioneze în 
flancuri. Pentru o armată italiană atacatoare, Mont Genevre 
impune executarea unei largi mişcări de ocolire pentru a 
putea lovi în inima Franţei, în timp ce prin Mont Cenis trece 
magistrala care duce de la Torino la Paris. De aceea, nici 
unui comandant de oşti nu-i va trece prin gînd să folosească 
trecătoarea Mont Genevre pentru altceva decît pentru co
loanele auxiliare, în timp ce principala linie de operaţie va 
trece neapărat prin Savoia. 

Prin urmare, stăpînirea Savoiei ar pune în primul rînd la 
dispoziţia Franţei un ţinut care îi este necesar în cazul unui 
război ofensiv împotriva Italiei şi pe care, altminteri, ar fi ne
voită în prealabil să-l cucerească. O armată italiană în apă
rare nu ar recurge, fireşte, niciodată la o bătălie decisivă pen
tru menţinerea Savoiei, ea poate însă opri într-o oarecare mă
sură ofensiva inamicului prin acţiuni active în munţi şi prin 
distrugerea drumurilor încă în văile cursurilor superioare ale 
Arc-ului şi Isere-ului (prin care trec şoselele Mont Cenis şi 
Saint-Bernhard) , pentru ca apoi, sprijinindu-se pe forturile care 
închid trecătorile, să mai păstreze o bucată de vreme versan
tul nordic al principalului lanţ al Alpilor. Despre o menţinere 
absolută nu poate fi vorba aici, ca, fireşte, în general în cazul 
unui război purtat în munţi ; bătălia decisivă este tărăgănată 
pînă în momentul cînd inamicul coboară în cîmpie. Dar prin 
aceasta se cîştigă, fără îndoială, timp, ceea ce poate avea o 
importanţă hotărîtoare pentru concentrarea forţelor în vede-
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rea bătăliei generale şi reprezintă un factor deosebit de în
semnat pentru o ţară atît de întinsă şi atît de săracă în căi 
ferate ca Italia în comparaţie cu o ţară atît de compactă, aco
perită de o admirabilă reţea de căi ferate strategice ca Franţa ; 
şi acest timp ar fi cu siguranţă pierdut dacă Franţa ar stăpîni 
Savoia înainte de începerea războiului. Dar Italia nu va purta 
niciodată singură război împotriva Franţei ; şi dacă ea va avea 
aliaţi, este posibil ca între cele două armate să se stabilească 
un echilibru de forţe în Savoia. Urmarea acestui fapt va fi că 
lupta pentru stăpînirea lanţului Alpilor se va prelungi ; în cel 
mai rău caz, italienii se vor putea menţine o bucată de vreme 
pe versantul de nord al lanţului munţilor, şi, după ce-l vor 
pierde, îşi vor disputa cu francezii versantul de sud, căci stă
pîn pe un lanţ de munţi este numai acela care stăpîneşte am
bele versante şi poate trece peste el. De aceasta depinde în 
foarte mare măsură dacă, după aceea, atacatorul va mai fi 
destul de puternic şi de hotărît pentru a-l urmări pe apărător 
în cîmpie. 

ampaniile din 1792-1795 în Savoia ne oferă un exem
plu de un asemenea război îndelungat purtat în munţi în 
care acţiunile militare ale ambelor părţi beligerante au fost 
lipsite de vlagă, nehotărîte şi duse pe bîjbîite. 

La 21 septembrie 1792, generalul Montesquieu a pătruns 
în Savoia. Cei 10 OOO de sarzi care o apărau erau, potrivit me
todei folosite pe atunci, atît de răspîndiţi într-un lanţ de pos
turi de pază, incit n-au putut concentra nicăieri suficiente 
forţe în stare să opună rezistenţă. Chambery şi Montmelian 
au fost ocupate, iar francezii au înaintat repede prin văi, ajun
gînd pînă la poalele principalului lanţ al Alpilor. Crestele 
munţilor au rămas însă în întregime în mîinile sarzilor, care, 
la 15 august 1793, după cîteva mici hărţuieli, au pornit, sub 
comanda generalului Gordon, ofensiva împotriva francezilor, 
ale căror forţe erau slăbite din pricina detaşamentelor triµise 
la asediul Lyonului, şi i-au respins din valea Arc-ului şi !se
re-ului spre Montmelian. Aici, coloanele zdrobite ale france
zilor s-au unit cu rezervele lor. Kellermann s-a reîntors de la 
Lyon şi imediat (la 1 1  septembrie) a trecut la ofensivă şi fără 
prea mare greutate i-a respins din nou pe sarzi pînă la tre
cătorile din Alpi ; totuşi, şi forţele de care dispunea el erau 
epuizate, aşa că s-a văzut nevoit să se oprească la poalele 
munţilor. Dar în 1794 efectivul armatei din Alpi a fost sporit 
pînă la cifra de 75 OOO de oameni, cărora piemontezii nu le 
puteau opune decît 40 OOO de oameni şi,  poate, o rezervă dis-
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ponibilă, formată din 10 OOO de austrieci. Cu toate acestea, 
primele atacuri ale francezilor, atît cele îndreptate împotriva 
Micului Saint-Bernhard cit şi împotriva lui Mont Cenis n-au 
fost încununate de succes, pînă cind, în cele din urmă, la 
23 aprilie au cucerit Saint-Bernhardul, iar la 14 mai Mont 
Cenisul, şi astfel întreaga creastă a munţilor a căzut în mîi
nile lor. 

A fost nevoie, aşadar, de trei campanii pentru a le smulge 
aici piemontezilor calea de acces spre Italia. Dacă în condi
ţiile actuale este imposibil ca nişte acţiuni militare, desfă
şurate pe n teren atît de mic în decursul citorva campanii 
să fie lipsite de orice rezultat, totuşi, presupunînd un echilibru 
de forţe, francezilor le va fi greu nu numai să forţeze trecă
torile din Alpi, dar şi să rămînă destul de puternici pentru a 
coborî neîntîrziat în cimpie. Savoia nu poate oferi mai mult 
decit atît Italiei, dar şi aceasta e suficient. 

Să admitem acum contrarul, şi anume că Savoia se va uni 
cu Franţa. Ce se va întîmpla atunci cu Italia 1 Versantul de 
nord al lanţului Alpilor se află în mîinile francezilor, italienii 
nu mai pot apăra decit versantul de sud, ale cărui puncte 
întărite şi poziţii pot fi dominate de pe creasta înaltă a mun
ţilor sau pot fi măcar ţinute sub observaţie şi adesea chiar 
învăluite de la o distanţă destul de mică. Apărarea munţilor 
se reduce la ultimul ei act, cel mai slab, şi în cursul căruia 
se înregistrează şi cele mai multe pierderi. Posibilitatea ofe
rită de rizboiul în munţi în Savoia, şi anume de a se între
prinde acţiuni de recunoaştere, cade cu totul. Dar aceasta 
încă nu-i totul. Atîta timp cit Savoia trebuia cucerită, Franţa, 
în împrejurările date, se putea mulţumi cu aceasta, silind 
astfel Italia la o apărare pasivă. Se obţinea deja un anumit 
rezultat, şi trupele puteau fi, probabil, folosite mai bine în 
altă parte ; era în interesul Franţei să nu angajeze prea multe 
forţe în lupta pe acest teatru de acţiuni militare. In schimb, 
cind Savoia va deveni definitiv o provincie franceză, va 
merita osteneala să se treacă la o apărare activă după maniera 
franceză. O apărare pasivă în decursul unei campanii poate 
costa tot atîtea jertfe omeneşti ca şi o ofensivă asupra Ita
liei ; pentru ofensivă nu e nevoie de mult mai multe trupe, 
şi, în schimb, se deschid cu totul alte perspective I 

A doua zi după anexare, ofiţeri francezi de stat-major vor 
fi văzuţi urcind văile Arc-ului şi lsere-ului, cercetînd văile 
laterale, căţărîndu-se pe coamele munţilor, interogînd pe cele 
mai bune călăuze din Alpi, măsurînd distanţele, fdcînd ridi-
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cări topografice şi înregistrînd totul cu minuţiozitate ; ei vor 
face toate acestea nu dintr-un simplu capriciu de turişti, ci 
după un anumit plan, probabil gata întocmit de pe acum. In 
urma lor vor apărea curînd ingineri şi antreprenori, şi nu va 
trece mult timp pînă cînd în cele mai izolate locuri ale mun
ţilor înalţi vor fi construite şosele şi clădiri, a căror semni
ficaţie nici muntenii şi nici călătorii nu o vor putea explica. 
Ele nu vor fi destinate nici ţăranilor, nici turiştilor ; scopul 
lor va fi numai desăvîrşirea însuşirilor strategice naturale ale 
S.vaiei. 

Atît pasul Mont Cenis, cît şi pasul Mont Genevre duc 
amîndouă spre Susa. Dacă versantele sudice ale ambelor tre
cători vor fi atacate de coloane franceze, unităţile italiene care 
le vor apăra vor cădea într-o adevărată capcană. Ele nu vor 
avea de unde să ştie din ce parte se va da principalul atac, 
vor şti însă dinainte că, dacă unul din aceste pasuri va fi 
forţat şi Susa va fi cucerită, trupele destinate să apere celă
lalt pas vor rămîne complet izolate. Dacă mai întîi va fi forţat 
Mont Cenis, atunci trupele care se vor afla pe Mont Genevre 
se vor mai putea salva coborînd pe poteci în valea de la 
Fenestrelle şi renunţînd la artilerie, convoaie şi cai ; dacă 
însă atacatorii vor pătrunde peste Mont Genevre pînă la Susa, 
atunci trupele care se vor afla în Mont Cenis vor pierde orice 
posibilitate de retragere . In asemenea împrejurări, apărarea 
acestor dou. pasuri se va reduce la nişte simple acţiuni de
monstrative. Totodată, liniile de operaţii ale celor două gru
pări ale trupelor franceze, şoseaua care duce de la Grenoble 
ld Brian:on şi cea care duce de la Chambery la Lans-le-Bourg 
sîut absolut paralele şi despărţite numai de o creastă de munte 
care se ramifică de la Mont Thabor şi e străbătută de multe 
poteci. Dacă vor construi pe această creastă o şosea transver
sală lungă de numai 4 mile germane, francezii vor avea posi
bilitatea să-şi arunce după plac forţele de pe o şosea pe alta ; 
capcana va funcţiona cu şi mai mult succes, iar apărarea 
liniei Alpilor împotriva unei agresiuni pornite din Italia se va 
întări şi mai mult în această parte. 

Mai departe. In Savoia mai există un pas prin Alpi -
Micul Saint-Bernhard. Multe autorităţi franceze în această 
materie susţin că Napoleon ar fi procedat mai bine dacă 
atunci cînd a trecut Alpii ar fi folosit, în locul Marelui Saint
Bernhard, acest pas. El se află la o altitudine mai mică, deci 
primăvara zăpezile se topesc aici mai devreme şi , în general, 
este mai uşor de trecut. Coloanele converg din Lyon şi Be-
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an:on cu cel puţin tot atî ta uşurinţă spre Albertville, ca şi 
spr� Laussane ; şi ambele trecători duc spre Aosta şi !vrea. 
Chiar unicul fapt al posibilităţii unei dispute cu privire la 
avantajele oferite de un pas sau altul pentru scopurile urmă
rite de Napoleon în campania din 1800 dovedeşte ce impor
tanţă are Micul Saint-Bernhard pentru ducerea războiului. Fi
reşte, trebuie să existe condiţii cu totul deosebite pentru ca 
Micul Saint-Bernhard să poată servi la o reeditare a manevrei 
strategice de învăluire de la Marengo. 1n războaiele actuale 
acţionează armate mai mari, care nu vor putea trece niciodată 
o creastă de munte într-o singură coloană ; să te încumeţl la 
o manevră de învăluire cu o coloană de numai 30 OOO de oa� 
meni ar însemna, în zilele noastre, în majoritatea cazurilor, o 
pieire sigură. Toate acestea sînt valabile pentru prima şi cea 
de-a doua campanie. Cînd însă, după cum se pare, toate răz
boaiele duse cu dîrzenie de ambele părţi capătă, datorită gru
purilor de fortăreţe şi taberelor întărite de tip modern, un alt 
caracter, mai prelungit, cînd deznodămîntul unui război nu 
mai poate fi hotărît definitiv înainte ca forţele părţilor beli
gerante să nu se fi epuizat cu încetul reciproc într�o seric 
întreagă de campanii, atunci şi armatele devin, în cele din 
urmă, din ce în ce mai mici. Să admitem cazul că un război 
este dus, timp de mai mulţi ani, cu un succes schimbător în 
cîmpia din nordul Italiei ; francezii, care ar fi ocupat în acest 
timp Casale sau Alessandria, sau tmîndouă aceste puncte, ar 
fi aruncaţi peste Alpi, şi ambele părţi, cu forţe des tul de sld
bite, s-ar opri aici. Dar oare şi în acest caz, cu reţeaua noa;
tră de căi ferate, cu o artilerie de tip mai uşor, ar fi o artă 
atît de mare de a trece rapid la !vrea 30 000-40 OOO de 
oameni, ba chiar mai mulţi peste Micul Saint-Bernhard ? De 
la !vrea ei se pot îndrepta spre bazele lor întărite din cîmpie, 
unde vor găsi cele necesare şi vor primi întăriri de la garni
zoană ; dacă lucrul acesta nu va fi posibil, atunci drumul 
spre Torino şi calea de retragere peste cele două pasuri mai 
apropiate nu le vor putea fi tăiate nici chiar de detaşamente 
inamice mai puternice. Atunci însă aceşti 30 000-40 OOO de 
oameni, cu garnizoanele respective, vor constitui deja o forţă 
destul de apreciabilă şi, în cel mai rău caz, după zdrobirea 
celor mai apropiate detaşamente inamice, vor putea continua 
războiul cu cele mai mari şanse de succes în jurul taberei 
lor întărite. Să ne amintim numai cît erau de reduse armatPle 
încă în 1814 şi cu cît de puţine forţe a obţinut Napoleon n 
acel an rezultate atît de mari. 
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După cum am spus, drumul spre Saint-Bernhard trece prin 
valea !sere-ului, după cum drumul spre Mont Cenis trece prin 
valea Arc-ului. Amîndouă aceste ape izvorăsc din Mont Ise
ran. La nord de Bourg-Saint-Maurice, şoseaua care duce spre 
Saint-Bemhard se îndepărtează de cursul apei pentru a trece 
peste munte, în timp ce defileul (Val de Tignes) se îndreaptă 
direct spre sud. Mai jos de Lans-le-Bourg, la Termignon, o 
mică vale laterală (Val Saint-Barthelemy) se uneşte cu valea 
Arc-ului. Din Val de Tignes ponesc trei poteci, care trec 
peste creasta muntelui, între Mont Iseran şi Mont Chaffe
quarre, şi duc în Val Saint-Barthelemy. Una dintre aceste 
3 poteci poate fi, fără îndoială, pavată. Dacă aici se va con
strui o şosea, atunci reţeaua de drumuri strategice ale Sa
voiei - ca provincie franceză de graniţă - împreună cu 
şoseaua transversală de care am mai amintit va fi deja destul 
de bine dezvoltată. Chiar în spatele principalei creste a Alpi
lor va trece o şosea care va lega între ele principalele trei 
trecători şi va permite ca în interval de două zile forţele prin
cipale ale trupelor să se poată deplasa de la Saint-Bemhard 
şi Mont Genevre în raionul Mont Cenis şi în interval de 4-5 
zile să se poată deplasa de la un flanc la celălalt. Dacă 
această reţea va mai fi completată cu o şosea care să ducă 
de la Moutiers, peste pasul Pralognan, spre Saint-Barthelemy 
şi Lans-le-Bourg şi cu o a doua şosea de la Moutiers spre Saint
J ean-de-Maurienne, ar fi greu să se mai adauge ceva. N-ar 
mai trebui decît să se construiască fortificaţiile necesare pen
tru întărire, şi nu pentru o barare absolută, şi să se asigure 
apărarea localităţii Moutiers - principalul nod al şoselelor 
- ca bază centrală împotriva unui atac puternic din partea 
inamicului. Aici nu este vorba decît de a se construi în total 
mai puţin de 25 de mile germane de şosele noi. 

Dacă aceste şosele sau altele asemănătoare vor fi con
struite - şi nu încape nici o îndoială că statul-major francez 
are de pe acum gata întocmit un plan pentru deplina folosire 
a Savoiei în scopuri strategice -, ce se va alege atunci de 
apărarea versantului sudic al Alpilor ? Şi, în caz de apărare, 
ce operaţii strălucite ar putea efectua un nou Lecourbe, spri
.iinindu-se pe o bază centrală întărită şi pe mici forturi, dacă 
o asemenea reţea de şosele i-ar asigura posibilitatea de a se 
deplasa ? Nu putem spune că în condiţiile marilor noastre 
armate modeme nu mai este posibil să se ducă un război în 
munţi. Acest lucru este în general just atîta timp cit armatele 
sînt într-adevăr mari şi una din părţile beligerante are o supe-
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rioritate netă. Dar armatele vor pierde mult din efectivul lor 
în luptele împotriva fortăreţelor moderne şi vor interveni 
destule cazuri cînd superioritatea va ceda locul echilibrului 
de forţe. Fireşte că nu mergi prin munţi dacă nu eşti nevoit, 
dar drumul de la Paris în Italia şi din Italia la Paris va trece 
întotdeauna prin Savoia sau prin Wallis. 

Să rezumăm. Datorită poziţiei ei geografice şi, mai cu 
seamă, trecătorilor ei prin Alpi, Savoia, ca provincie fran
ceză, ar permite unei armate franceze chiar puţin superioară 
numericeşte să pună stăpînire pe versantele italiene ale Alpi
lor, să efectueze ieşiri în văi şi să dobîndească o însemnătate 
mult mai mare decît i-ar permite forţele ei. Cu unele pregă
tiri prealabile ale teatrului de acţiuni militare, armata fran
ceză s-ar afla într-o situaţie atît de avantajoasă, încît, chiaI 
în condiţiile unui perfect echilibru de forţe în toate privin
ţele, ea ar obţine imediat o superioritate netă asupra inami
cului ; şi în plus Micul Saint-Bernhard i-ar sili pe italieni 
să-şi trimită trupele de acoperire la o mare distanţă, în timp 
ce francezii, în împrejurările cunoscute, ar putea folosi această 
trecătoare pentru a da lovituri hotărîtoare cu caracter ofensiv. 

Savoia în mîinile Franţei este, în opoziţie cu Italia, exclu
siv un instrument de ofensivă. 

Cum stau lucrurile cu interesele Elveţiei ? 
In condiţiile actualei stări de lucruri, Elveţia nu poate fi 

atacată de nici unul din vecinii ei decît frontal. Dintre aceşti 
vecini socotim Germania de sud, fără Austria, drept unul, iar 
Austria drept al doilea, întrucît abia de curînd am văzut că 
aceste două state nu merg întotdeauna şi neapărat mină în 
mină. Germania de sud poate ataca numai în direcţia Basel
Constanza, Austria - numai pe linia Rheineck-Minster, Ita
lia - pe linia Poschiavo-Geneva şi Franţa - pe linia Geneva
Basel. Pretutindeni, linia de retragere a armatei elveţiene este 
perpendiculară pe linia frontului ei, în spatele acestuia ; pre
tutindeni, regiunile neutre de graniţă îi acoperă mai mult sau 
mai puţin flancurile. O manevră strategică de învăluire nu 
poate fi deci organizată înainte de începerea luptei atîta timp 
cit Elveţia este atacată numai de unul din vecinii ei. Singură 
Austria are anumite avantaje de flanc la Graubinden, dar ori
cum elveţienii nu vor răspunde, oricare ar fi împrejurările, 
la un atac al austriecilor, printr-o luptă hotărîtoare la Grau
binden, ci mai departe, spre nord-vest, în regiunea subal
pină. Faptul că Austria a renunţat la Lombardia a făcut să 
crească considerabil această situaţie avantajoasă a Elveţiei ; 



630 Friedrch ngels 

pîn. acum un an Austria a avut în orice caz posibilitatea de 
a pomi un atac concentric împotriva Elveţiei de sud-vest, 
posibilitate care, în condiţiile oferite de o regiune muntoasă 
şi dată fiind superioritatea forţelor inamicului, nu putea fi 
întotdeauna desconsiderată. Totuşi influenţa unui asemenea 
dtac s-ar resimţi numai în cantoanele Graubiinden, Tessin, 
Uri şi Glarus, prin urmare în partea cea mai puţin populată 
şi mai săracă a ţării. In plus ar presupune o mare fărîmitare 
a fortelor inamicului, în cazul cînd drumul lor din Italia ar 
trebui să treacă pes le Saint Gotthard. Felul avantajos în care 
sînt dispuse actualmente ţările limitrofe are pentru Elveţia 
mdi multă valoare decît garanţiile europene de neutralitate. 
El îi dă Elveţiei posibilitatea ca, în cazul unui atac din partea 
vreunei ţări vecine, să prelungească lupta cit mai mult cu pu
tinţă, şi acest lucru este, în ultimă instanţă, singurul pe care 
poate conta o ţară atît de mică. 

Din momentul în care Savoia devine franceză sau este doar 
ocupată de trupe franceze, nici nu mai poate fi vorba de o 
apărare a întregii Elveţii franceze, începînd de la Munţii Jura 
Bemezi şi pîn. la Wallis-ul de Jos. Chiar acum Geneva poate 
fi transformată în 24 de ore într-o bază franceză. Munţii Jura 
pot fi înv.luiţi tot aşa ca şi linia Zihl şi lacurile Neuchâtel 
şi Biel ; în loc să se hărţuiască în defilee şi apoi să forţeze 
drumul îngust care trece printre aceste două lacuri şi prin 
marea mlaştină, francezii vor face liniştiţi o manevră de învă
luire prin bogata regiune deluroasă Waadt, iar prima poziţie 
indicată pentru o rezistenţă serioasă coincide cu aceea în care 
trebuie angajată prima mare bătălie, cu poziţia situată în fata 
Bernei şi în spatele rîurilor Saane şi Sense ; căci o coloană 
de învăluire care porneşte din Savoia şi trece prin Villeneuve 
şi Vevey va face inutilă orice rezisten.ă în cantonul Waadt. 

Pînă acum prima linie de apărare a Elveţiei împotriva 
Franţei o formau Munţii Jura - un admirabil cîmp de acţiune 
pentru miliţia neinstruită, dar care cunoştea terenul şi se 
bucura de sprijinul populaţiei. Dar aceşti munţi nu pot fi 
puşi în mod serios la socoteală din pricina liniei de graniţă 
foarte sinuoase, care taie adesea de-a-curmezişul crestele lor 
paralele. A doua linie de apărare, mai importantă, este linia 
Zihl, care leagă Lacul Neuchâtel de Lacul Biel, şi de aici se 
îndreaptă spre Aare. Ea este continuată în dreapta de cursul 
inferior al rîului Aare, iar în stînga de rîul Orbe, care se varsă 
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la extremitatea superioară a Lacului Neuchâtel, la Yverdon. 
Linia Zihl se întinde între cele două lacuri pe o distanţă de 
numai o jumătate de milă, iar de la Lacul Biel pînă la Aare 
- pe o distanţă de numai o milă. Propriu-zis, frontul pozi
ţiei se întinde numai între cele două lacuri ; el mai este 
întărit de marea mlaştină care se află în depresiune şi se 
întinde de la Lacul Neuchâtel pînă la Aarberg şi care poate 
fi trecută numai pe drumul principal . O manevră de învăluire 
a acestui front pe flancul drept prin Biren poate fi parali
zată de trupele de rezervă la Aarberg ; o manevră de învă
·1uire pe o suprafaţă mai mare presupune construirea unui pod 
peste Aare şi expune cu uşurinţă unor lovituri liniile de 
comunicaţie ale trupelor de învăluire. O manevră de învă
luire a flancului stîng poate fi efectuată numai prin Waadt 
şi poate fi oprită succesiv pe Orbe, Mentue şi Broye. Rezis
ienţa opusă de armata elveţiană pe această linie nu poate fi 
paralizată printr-o manevră de învăluire executată de-a lungul 
Lacului Geneva în direcţia Freiburg, deoarece elveţienii care 
se retrag de-a lungul Lacului Neuchâtel vor avea întotdeauna 
la dispoziţia lor un drum mai scurt. Astfel, poziţia de pe 

7Jhl poate fi folosită numai pentru o bătălie decisivă în con
diţii extrem de favorabile, atunci cînd inamicul săvîrşeşte 
greşeli grosolane, totuşi ea oferă tot ceea ce Elveţia îi poate 
cere : posibilitatea de a-l opri pe inamic şi de a concentra 
contingentele din sud-vestul Elveţiei. 

De îndată însă ce Savoia s-ar afla în mîinile inamicului, 
o coloană care ar înainta dinspre Saint-Gingolph prin Ville
neuve şi Châtel-Saint-Denis ar face inutilă orice rezistenţă în 
cantonul Waadt, căci ea s-ar afla deja la Vevey, la o distanţă 
de vreo două mile de Freiburg, cînd elveţienii ar ajunge la 
Orbe, putînd, prin urmare, să le taie acestora retragerea. De 
la Saint-Gingolph la Freiburg sînt aproximativ 12  mile ; Frei
burg se află la distanţă de o zi de marş în spatele flancului 
stîng al poziţiei de pe Zihl, între lacuri, şi la 3 mile de Peter
lingen (Payerne) , unde coloanele franceze care înaintează prin 
Waadt pot face joncţiune cu trupele savoiarde. Deci agre
sorul, în cazul că dispune de Savoia, poate în răstimp de 
3 sau 4 zile să taie, prin valea Rhâne-ului, legătura cu Wal
lis-ul, să cucerească Geneva, Waadt şi Freiburg pînă la Saane 
şi să cadă, cu forţele sale principale, în spatele poziţiei de pe 

42 
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Zihl, manevră datorită căreia Basel, Solothurn, Munţii Jura 
Bernezi şi Neuchâtel vor cădea în mîinile lui. Şi acestea nu 
sînt raioane neprimitoare răsfirate prin munţii înalţi, ci tocmai 
cantoanele cele mai bogate şi cele mai industriale ale Elveţiei. 

Elveţia a simţit atît de puternic presiunea exercitată asu
pra ei din punct de vedere strategic de către Savoia, incit în 
1814  a izbutit să obţină binecunoscuta neutralizare a părţii 
ei de nord, iar în 1816 a determinat Sardinia să-i făgăduiască 
printr-un tratat că Chablais, Faucigny şi Genevois nu vor fi 
cedate niciodată altui stat decît Elveţiei. Ludovic-Napoleon 
a făcut să se răspîndească pretutindeni zvonul că el n-ar 
avea pretenţii decît asupra părţii de sud a Savoiei, că Cha
blais, Faucigny şi o parte din Genevois pînă la Usses trebuie 
să revină Elveţiei. Dar cum nimic nu se dă degeaba, el îl 
foloseşte, potrivit relatărilor ziarului „Timesu ,  pe d-l Vogt 
pentru a afla pe ascuns de la reprezentanţa populară a can
toanelor elveţiene dacă nu ar consimţi să i se acorde în schimb 
dreptul de liberă folosinţă a drumului care trece prin Sim
plon. Prima aluzie că Simplonul este şi el un hotar natural 
l Franţei, aşa cum a şi fost în realitate în timpul primului 
Imperiu. 

Să admitem că Elveţia s-ar îmbogăţi de pe urma noului 
canton - Savoia de Nord. Graniţa ar constitui-o lanţul de 
munţi care, ramificîndu-se din lanţul principal al munţilor 
între Micul Saint-Behard şi Mont Blanc, se îndreaptă spre 
defileul Rhâne-ului (fortul l'Ecluse) şi ar fi deci, pare-se, 
foarte „naturală u .  Dar acest lanţ de munţi este străbătut de 
următoarele drumuri care pornesc din valea Isere-ului şi din 
valea Rhâne-ului : 1) Seyssel-Geneva ; 2) Annecy-Geneva ; 
3) Annecy-Bonneville ; 4) Albertville-Sallanches. De la Bon
neville, ca şi de la Sallanches, pornesc diferite drumuri spre 
Thonon, peste povîrnişul de nord al văii rîului Arve. Ţara 
este, prin urmare, complet descoperită în faţa unei ofensive 
asupra Thononului, situat pe malul sudic al Lacului Geneva, 
şi întrucît de la Seyssel sau Albertville pînă la Thonon nu 
sînt mai mult de 15 mile, stăpînirea asupra Savoiei de Nord 
i-ar oferi Elveţiei posibilitatea de a-şi prelungi apărarea cu 
cel mult 5 zile. Dar cum pentru apărarea acestui nou canton 
nu pot fi trimise alte trupe decît cele din miliţie, coloana ata
catoare ar putea porni cu tot atît succes din Geneva direct 
asupra Thononului - cale de 5 mile -, de unde nu i-ar mi 
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rămîne de străbătut decit circa 4 mile pînă la Saint-Gingolph. 
ln acest caz, stăpînirea asupra Savoiei de Nord oferă, prin 
urmare, Elveţiei un răgaz de numai 3 zile. In plus, aceasta 
poate duce numai la fărîmiţarea forţelor de apărare ale Elve
ţiei. Calea de retragere a unei armate elveţiene, atacate din
spre Franţa, trece, evident, prin Berna, prin depresiune, unde 
este posibil - de-a lungul Aare-ului spre Zirich, unde nu 
- spre Lucerna, şi din ambele aceste puncte - spre valea 
cursului superior al Rinului. De aceea armata nu trebuie să-şi 
mute poziţiile prea departe spre sud ca să poată fi alungată 
de pe aceste poziţii şi împinsă în sus, în munţi. După cum am 
văzut, cantonul Waadt mai poate fi inclus cu uşurinţă în siste
mul de apărare elveţian, dar Savoia de Nord şi Wallis-ul, care 
a rămas descoperit în urma încetării neutralităţii Savoiei, cate
goric că nu pot fi incluse în acest sistem. Se ştie însă cit de 
puternică este într-un stat federal apărat de miliţie dorinţa 
fiecărui cetăţean de a-şi apăra propria sa patrie. Se ştie că 
trupele vor murmura, că membrii consiliilor naţionale vor 
protesta, dacă oraşe şi cantoane întregi vor fi cedate inami
cului fără rezistenţă, şi în special un canton nou, pe care 
Elveţia l-a primit exclusiv în scopul apărării ei I Dacă chiar 
în cadrul statului-major fiecare doreşte să contribuie cit poate 
pentru ca ţinutul lui să fie apărat în mod deosebit, într-o 
armată de miliţie, unde, din pricina vieţii uşoare şi de huzur 
din timp de pace, disciplina este, în cel mai bun caz, destul 
de slabă, comandantului îi va fi foarte greu să-şi ţină trupele 
în ordine. Putem paria că în nouă cazuri din zece coman
dantul va da dovadă de slăbiciune sau va fi nevoit să cedeze 
şi că Savoia de Nord va fi ocupată de trupe care nu vor fi 
de nici un ajutor apărării, dar care, în orice caz,  vor suferi 
în timpul retragerii şi în parte vor fi aruncate în Wallis ,  unde 
vor trebui să chibzuiască cum să treacă prin Gemmi sau Furka 
pentru a se uni din nou cu forţele principale ale armatei. 

Singura garanţie pentru Elveţia este ca Savoia de Nord 
să nu-i aparţină nici ei, nici Franţei ; în acest caz, într-un 
război, Savoia de Nord va rămîne de fapt neutră faţă de 
aceste două state şi va acoperi realmente Elveţia. Dacă ar 
aparţine Elveţiei, situaţia acesteia nu ar fi mai bună decit în 
cazul că Savoia de Nord ar aparţine Franţei. Importanţa Sa
voiei se rezumă la ciştigarea a 3 sau cel mult 5 zile, din care 
cea mai mare parte vor fi apoi pierdute la apărarea canto-
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nului Waadt. Dar ce contează aceasta în comparaţie cu certi
tudinea că în orice împrejurări nu poţi fi atacat de inamic 
decît între Base! şi Lacul Geneva ? 

Savoia de Nord este pentru Elveţia un dar grecesc 385• Mai 
mult încă : acest dar include în sine o ameninţare. In acest 
caz, Franţa va stăpîni din punct de vedere militar întreaga 
Elveţie franceză şi va face imposibilă orice apărare cît de cît 
serioasă a acesteia. Anexarea de către Franţa a Savoiei de 
Sud ridică imediat problema necesităţii alipirii la Franţa a 
Elveţiei franceze. 
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III 

Comitatul Nisa este situat, după cum se ştie, la poalele 
Alpilor Maritimi, iar graniţa lui cu provincia Genova, trecînd 
la o distanţă de o milă la răsărit de Oneglia, pe la Cervo, 
.coboară pînă la mare. In partea de apus a acestui comitat se 
vorbeşte un dialect provensal, în partea de răsărit, dincolo 
de Roja, se vorbeşte un dialect italian. Totuşi, cu excepţia 
cîtorva sate de pe rîul Var, limba literară este pretutindeni cea 
italiană, şi numai în oraşul Nisa, datorită puternicei afluenţe 
de străini, cu ea rivalizează limba franceză. 

Pentru a analiza în mod just problema compoziţiei naţio
nale, trebuie să ne oprim puţin asupra corelaţiei dintre limbi 
în Alpii Apuseni. 

Pretutindeni unde limba italiană s-a ciocnit în Alpi cu 
alte limbi, ea s-a dovedit mai slabă. In nici un punct ea n-a 
p ătruns dincolo de lanţul Alpilor ; dialectele romanice din 
Graubiinden şi Tirol sînt cu totul independente de limba ita
liand. Dimpotrivă, toate limbile învecinate au pătruns în 
partea de sud a Alpilor, cîştigînd teren în detrimentul limbii 
italiene. In districtele muntoase apusene ale provinciei vene
ţiene Udine se vorbeşte limba craino-slovenă. In Tirol, ele
mentul german domină întregul versant sudic şi întreaga vale 
a cursului superior al Adigelui ; mai departe, spre sud, în 
inima teritoriului italian, există insule de limbă germană -
sette comuni şi tredici comuni 386 ; la poalele Muntelui Gries, 
în partea de sud, ca şi în tessinezu Val di Cavergno, în pie
monteza Val Formazza, în partea superioară a lui Val di Vedro, 
la poalele Simplonului, în sfirşit, pe toată coasta de sud-est 
a lui Monte Rosa, în Val de Lys, în partea superioară a lui 
Val Sesia şi Val Anzasca se vorbeşte limba germană. De la 
Val de Lys începe graniţa regiunii în care se vorbeşte limba 
franceză ; această regiune cuprinde întreaga vale a Aostei şi 
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versantul apusean al Alpilor Cottici, începînd de la Mont 
Cenis, astfel incit, de obicei, se consideră că toate apele din. 
bazinul superior al Fadului izvorăsc de aici. In mod obişnit 
se apreciază că această graniţă porneşte de la Demonte pe 
St ura) , ceva mai la vest de Col di Tenda, se îndreaptă spre 
Roja şi merge paralel cu acest rîu pînă la mare. 

In problema graniţei dintre limba populară germană sau_ 
slavă şi cea italiană nu există nici o îndoială. Altfel stau însă 
lucrurile acolo unde se ciocnesc două limbi romanice, şi 
anume nu limba literară italiană, il vero toscano *, şi nu limba 
franceză cultă care se vorbeşte în nordul Franţei, ci dialectul 
piemontez al limbii italiene şi dispăruta limbă franceză din 
sud a trubadurilor, care a degenerat în mii de graiuri şi pe 
care, pentru a ne exprima mai pe scurt, o desemnăm cu denu
mirea inexactă, dar îndeobşte cunoscută, de limba proven
sală. Aceluia care a studiat vreodată, fie şi superficial, gra
matica comparată a limbilor romanice sau literatura proven
sală trebuie să-i fi sărit imediat în ochi marea asemănare 
dintre limba populară vorbită în Lombardia şi Piemont şi 
limba provensală. In Lombardia, această asemănare se reduce, 
ce-i drept, doar la formele exterioare ale dialectului ; eli
ziunea terminaţiilor în vocale la genul masculin şi menţinerea 
lor la genul feminin, numărul singular ; tot astfel eliziunea 
majorităţii terminaţiilor în vocale, în conjugări îi dau acestei 
limbi o rezonanţă provensală, în timp ce pronunţarea nazală 
a lui n şi felul cum sînt pronunţate u şi oeu amintesc de 
limba franceză din nord. Formarea cuvintelor şi fonetica sînt 
însă în esenţă italiene, şi, acolo unde au loc abateri, ele amin
tesc în mod uimitor de frecvent, ca şi în limba reta-romană 387, 
de limba portugheză **. In liniile lui principale, dialectul pie
montez se aseamănă cu cel lombard, dar se apropie totuşi 

• - toscana autentică. - Nota trad. 
* In latină clavis, în italiană chiave, în portugheză chave, în lom

bardă cidu (se pronunţă ciau) - cheie. In „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg a apărut în vara trecută o corespondenţă din Verona (vezi 
comunicatele cartierului general austriac) în care se arăta că acolo oa
menii se salută pe stradă cu cuvintele „ciau, ciau•. Inţeleptul ziar, că
ruia ii plac grozav greşelile de limbă, era, evident, în încurcătură în ceea 
ce priveşte cheia acestui „ciau•. Acest cuvînt se pronunţă „s-ciau• şi este 
analog cu forma lombardă „schiavo• - sclav, slugă, aşa cum se salută 
oamenii şi la noi : „sluga dv., preaplecata dv. slugă " etc. Din formele au
tentic provensale întîlnite în limba lombardă ne vin în minte numai două : 
participiul trecut de genul feminin terminat în da (rund, amada) şi per
soana I, timpul prezent, terminată în i (ami - eu iubesc, saludi - eu 
salut) . 
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mai mult de cel provensal, şi fără îndoială că în Alpii Cottici 
şi în Alpii Maritimi ambele dialecte sînt atît de apropiate 
încît cu greu se poate stabili o graniţă precisă între ele ' .  
Trebuie să mai adăugăm că în cea mai mare parte graiurile 
din sudul Franţei nu sînt cu mult mai apropiate de limba 
literară din nordul Franţei decît dialectul piemontez însuşi. 
Prin urmare, în cazul acesta limba populară nu poate servi 
drept criteriu pentru rezolvarea problemei compoziţiei naţio
nale. Ţăranul din Alpi care vorbeşte limba provensală învaţă 
italiana tot atît de lesne ca şi franceza, dar le foloseşte la 
fel de rar pe amîndouă ; el înţelege destul de bine piemon
teza, cu care o scoate binişor la capăt. Şi totuşi, dacă trebuie 
să găsim legături mai solide, acestea ni le poate oferi numai 
limba literară, care în tot Piemontul şi Nisa este, fireşte, 
italiana ; singurele excepţii sînt valea Aostei şi văile valden
zilor, unde pe alocuri predomină limba literară franceză. 

Să vrei să afirmi că Nisa este de naţionalitate franceză 
fără să ai alt temei decît un ri provensal, care, pe deasupra, 
nu e vorbit decît în jumătate provincie, este deci, din capul 
locului, o absurditate. Această afirmaţie este şi mai absurdă 
cînd te gîndeşti că limba provensală este răspîndită şi de cea
laltă parte a Pirineilor, în Aragon, Catalonia şi Valencia, şi 
că în aceste provincii spaniole, în pofida unei oarecare in
fluenţe castiliene, nu numai că în general s-a menţinut într-o 
formă mult mai pură decît oriunde în Franţa, dar chiar con
tinuă să existe ca limbă scrisă în literatura populară. Ce se 
va alege de Spania dacă în viitorul apropiat Ludovic Bona
parte va lansa pretenţii şi asupra acestor trei provincii, decla
rîndu-le de naţionalitate franceză ? 

Să cîştigi simpatii pentru Franţa în comitatul Nisa pare 
un lucru şi mai greu de obţinut decît în Savoia. In ceea ce 
priveşte satele nu se aude absolut nimic, iar în oraş toate 
tentativele eşuează şi mai categoric decît la Chambery, deşi 
este mult mai uşor să concentrezi un grup de bonapartişi în 

* Principalele semne distinctive ale dialectului italian şi ale celui 
rovensal sint : l) vocalizarea lui I după consonante (fiore, piu, bianco}, 
proprie limbii italiene şi străină dialectului provensal ; 2) formarea plu
ralului substantivelor din nominativul l atin (donne, cappelli}, Atit în dia
lectul provensal, cit şi în cel vechi francez, nominativul se forma, c-i 
drept, în timpul evului mediu, în felul acsta, în timp ce celelalte cazuri 
se formau din acuzativul latin (cu terminaţia s) . După cite ştim lnsă, toate 
dialectele provensale modeme au păstrat numai această ultimă formă. 
Totuşi la graniţă poate apărea îndoiala dacă forma nominativului, cara 
s-a păstrat, provine din dialectul italian sau din cel provensal. 
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această staţiune de pe litoral. Intr-adevăr, nu-i de loc rea 
ideea de a-l face francez pe Garibaldi, care-i originar din 
Nisa I 

Dacă pentru apărarea Piemontului Savoia are o importanţă 
colosală, apoi Nisa o întrece. De la Nisa pornesc spre Italia 
trei drumuri : primul - Corniche - merge de-a lungul coas
tei spre Genova, al doilea duce peste Col di Nava de la 
Oneglia, prin valea Tanaro, spre Ceva, şi al treilea duce peste 
Col di Tenda spre Cuneo (Coni) . Primul drum este într-adevăr 
închis în cele din urmă de Genova, oferă însă, încă la Albenga 
şi apoi la Savona, şosele bine pavate unei coloane care vrea 
să treacă Apeninii, fără a mai pune la socoteală o mulţime de 
poteci, şi mai late şi mai înguste, pe care se poate trece peste 
munţi ; în ce fel pot fi ele utilizate în caz de război, a dove
dit-o Napoleon în 1796. Cel de-al treilea drum, care duce 
peste Col di Tenda, este pentru Nisa ceea ce este Mont Cenis 
pentru Savoia ; el duce direct spre Torino, dar nu oferă de 
loc sau oferă prea puţine avantaje de flanc. Drumul din mij
loc, care trece peste Col di Nava, duce, dimpotrivă, direct la 
Alessandria şi are în sud aceeaşi influenţă ca şi Micul Saint 
Bernhard în nord, dar o influenţă mult mai directă şi care 
depinde într-o mai mică măsură de împrejurări. El mai pre
zintă şi avantajul că trece destul de aproape de drumul care 
merge paralel cu coasta şi că, în cazul unui atac de aici, s e  
poate primi un ajutor important. O coloană care înaintează 
pe drumul Nava poate face încă la Garessio din nou joncţiu
nea cu o coloană care a ajuns pînă la Albenga, înaintînd 
pe drumul paralel cu coasta, deoarece există un drum trans
versal de la Albenga pînă aici ; după ce a trecut de Ceva, 
drumul duce spre Alessandria prin Carcare, unde se uneşte 
u drumul care porneşte din Savona, la jumătate distanţt 
între Ceva şi Savona. Intre Ceva, Savona şi Oneglia se află 
însă munţi înalţi, unde nu se poate menţine o apărare. în 
afară de aceasta, versantul nordic al lui Col di Nava, cu izvoa
rele rîului Tanaro, se află pe teritoriul Nisei, şi pasul apar
ţine, prin urmare, aceluia care a stăpînit Nisa înainte de 
război. 

O armată franceză care ar fi dispus de Nisa încă înainte 
de izbucnirea războiului ar fi ameninţat de acolo flancurile, 
spatele şi comunicaţiile oricărei unităţi italiene care ar fi 
înaintat la vest de Alessandria. Prin urmare, în ceea ce pri
veşte războiul, a ceda Franţei Nisa ar însemna că punctul 
de concentrare a armatei italiene este mutat mai înapoi, pînă 



Savoia, Nisa şi Rnul. - III GR9 

la Alessandria, şi că se renunţă la apărarea Piemontului pro
priu-zis, care în general poate fi apărat numai în Savoia şi 
Nisa. 

Istoria războiului revoluţionar ne poate oferi şi în acest 
caz cel mai bun exemplu. 

La 1 octombrie 1792, generalul Anselme a trecut Var-ul 
cu o divizie de 9 OOO de oameni şi în acelaşi timp flota fran
ceză (12 vase de linie şi fregate) a ancorat la Nisa, la o dis
tanţă de 1 OOO de paşi de ţărm. Locuitorii Nisei, simpatizînd 
cu revoluţia, s-au răsculat, iar slaba garnizoană piemonteza 
(2 OOO de oameni) s-a retras în mare grabă spre Col di Tenda 
şi a ocupat o poziţie la Saorgio. Oraşul Nisa i-a primit pe 
francezi cu braţele deschise, aceştia însă au jefuit întreaga 
regiune, au incendiat casele ţăranilor, le-au siluit femeile, şi 
nici . ordinele generalului Anselme, nici proclamaţiile comi
sarilor Conventului nu i-au putut chema la ordine. Acesta 
era nucleul iniţial al viitoarei armate italiene cu care mai 
tîrziu generalul Bonaparte şi-a cucerit primii săi lauri. Se pare 
că în perioada de început bonapartismul a trebuit să se spri
jine întotdeauna pe lumpenproletariat ; fără o Societate 10 de
cembrie el nu a putut sta nicăieri pe picioare. Părţile beli
gerante au rămas mult timp una în faţa celeilalte fără sd 
întreprindă nimic ; francezii au ocupat oraşul şi împrejuri
mile, piemontezii, care primiseră drept întărire o divizie aus
triacă, au rămas stăpîni în munţi, ocupînd o poziţie puternic 
întărită cu centrul la Saorgio. In iunie 1793, francezii au 
întreprins cîteva atacuri, în general infructuoase ; în iulie au 
ocupat Col d 'Argentera, care ducea în spatele poziţiei ina
micului. După cucerirea Toulonului (decembrie 1793) , armata 
din Italia a primit întăriri însemnate şi pe lingă ea a fost detaşat 
generalul Bonaparte. In primăvara următoare, acesta a organi
zat un atac împotriva taberei de la Saorgio, care la 28 aprilie a 
fost încununat de un succes deplin şi i-a făcut pe francezi 
stăpîni pe toate pasurile din Alpii Maritimi. Atunci Bona
parte a propus ca armata din Alpi să se unească cu armata 
din Italia în valea Sturei şi să cucerească Piemontul ; planul 
lui n-a fost însă acceptat. La scurt timp după aceea, în urma 
loviturii de la 9 termidor 388, Bonaparte şi-a pierdut pe cel mai 
puternic protector, pe Robespierre-junior, şi implicit influenţa 
sa în consiliul de război ; el n-a mai rămas decît un simplu 
general de divizie. Armata a trecut la apărare. Abia atunci 
cînd generalul austriac Colloredo a început să înainteze cu 
încetineala obişnuită spre Savana, cu scopul de a tăia fran· 
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cezilor cea mai importantă cale de comunicaţie cu Genova 
neutră, lui Bonaparte i s-a ivit prilejul să-l atace şi să-l în
frîngă. Cu toate acestea, drumul spre Genova era ameninţat, 
şi campania din 1795 a început cu izgonirea francezilor de pe 
întreaga Rivieră genoveză. Intre timp, în urma păcii încheiate 
cu Spania 389, armata din Pirineii răsăriteni a devenit dispo
nibilă şi a fost îndreptată spre Nisa, unde pînă în noiembrie 
s-a concentrat în întregime. Scherer, căruia acum i se încre
dinţase comanda în Alpii Maritimi, a trecut imediat la ofen
sivă potrivit unui plan elaborat de Massena. In timp ce Seru
rier le dădea de furcă piemontezilor la Col di Tenda, Massena, 
printr-o manevră de învăluire pornită sus, în munţi, a ajuns 
din spate la oraşul Loano, pe care Augereau l-a atacat fron
tal (la 23 noiembrie) . Planul a reuşit perfect, austriecii au 
înregistrat 2 OOO de morţi, 5 OOO de prizonieri, au pierdut 40 
de tunuri şi li s-a tăiat orice legătură cu piemontezii. Comu
nicarea cu Genova a fost acum din nou asigurată şi pe toată 
durata iernii francezii au rămas incontestabil stăpîni pe munţi. 
In primăvara anului 1796, Bonaparte a primit, în sfîrşit, co
manda supremă a armatei din Italia, şi atunci lucrurile au 
luat o altă întorsătură. Bizuindu-se pe faptul că Nisa şi Ri
viera di Ponente erau în mîinile sale, el s-a îndreptat de la 
Savana în munţi, i-a zdrobit pe austrieci la Montenotte, Mil
lesimo şi Dego şi le-a tăiat astfel orice legătură cu piemon
tezii, care, văzîndu-se încercuiţi de forţe franceze superioare 
numericeşte şi izolaţi după cîteva lupte de ariergardă, s-au 
grăbit să încheie imediat pace. Astfel, patru bătălii fericite 
purtate în văile cursurilor superioare ale rîurilor Bormida şi 
Tanaro le-au asigurat francezilor stăpînirea militară a între
ului Piemont, fără să mai fie nevoie de o lovitură directă 
asupra Torino-ului. Războiul s-a deplasat imediat în Lombar
dia, iar Piemontul a devenit o parte din baza de operaţii a 
francezilor. . 

Deci în primii trei ani de război Italia a fost apărată în 
întregime de Nisa. Abia în cea de-a treia campanie au fost 
pierdute pasurile din Alpii Maritimi, şi tocmai în cea de-a 
patra campanie au fost folosite, dar atunci într-un mod foarte 
hotărît. După luptele purtate în munţi în prima săptămînă, a 
fost suficientă o singură demonstraţie puternică pentru a-i 
face pe piemontezi să-şi dea seama de situaţia lor desperată 
şi de necesitatea de a capitula. Ofensiva propriu-zisă se putea 
desfăşura aproape fără nici o piedică în direcţia Milano ; în-
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tregul ţinut dintre Bormida, Tessin şi Alpi a căzut în mîinile 
francezilor fără nici un efort din partea lor. 

Dacă Nisa devine o provincie franceză, Italia se află faţ. 
de Franţa în aceeaşi situaţie în care s-a aflat la sfîrşitul cam
paniei din 1794. Francezilor nu numai că le este deschisă 
calea spre valea Sturei prin Col di Tenda şi spre valea Tanaro 
prin Col di Nava ; unei armate franceze atacatoare superioare 
numericeşte nu i se poate bara drumul spre Albenga şi Sa
vana, şi de aceea la 3 sau 4 zile după începerea campaniei 
ea se va afla din nou în punctul iniţial al campaniei din 1796. 
Unde trebuie să i se împotrivească forţele principale ale arma
tei italiene ? In Riviera genoveză nu există un cîmp de ope
raţii unde să se desfăşoare ; la vest de Belbo şi Tanaro, ele 
îşi periclitează comunicaţiile cu Alessandria, Lombardia şi cu 
peninsula. Singurul lucru pe care l-ar putea face ar fi să 
înainteze la sud de Alessandria şi să atace cu forţe unite 
coloanele izolate care ies din munţi. Aceasta presupune însă 
din capul locului renunţarea la apărarea graniţei pe care o 
formează Alpii, altminteri toate detaşamentele din Col di 
Tenda şi de mai departe, spre vest şi nord-vest, s-ar pomeni 
izolate. Cu alte cuvinte, stăpînind Nisa, Franţa îşi asigură 
dominaţia asupra Alpilor, care în cazul acesta încetează de a 
mai fi pentru Italia un zid de apărare, şi, totodată, dominaţia 
militară asupra Piemontului. 

Nisa oferă Franţei aceleaşi avantaje de flanc în sud pe 
care i le oferă Savoia în nord, dar într-un mod mai complet 
şi mai direct. Dacă Nisa sau Savoia, chiar fiecare în parte, 
lasă Piemontul propriu-zis cu totul descoperit în faţa unui 
atac din partea francezilor, ce putere va dobîndi Franţa asu
pra Piemontului stăpînind amîndouă provinciile ! Piemontul 
va fi strîns de ele ca într-un cleşte ; pe întreaga linie, de la 
MiCul Bernhard pînă în jurul lui Col di Nava şi pînă la dru
murile de munte de mai sus de Savana, pseudoatacurile pot 
continua hărţuiala în variante infinite atîta timp cît nu are 
loc, în cele din urmă, un adevărat atac împotriva unei pozitii 
de flanc, în urma căruia toate unităţile italiene, înfundate 
prea adînc în munţi, sînt izolate. Unei armate italiene nu i-ar 
rnîne altceva de făcut decît să se concentreze la Alessan
dria şi Casale, să lase în Alpi doar detaşamente de pază şi, de 
îndată ce se va afla direcţia principală a atacului, să arunce 
acolo forţe unite. Admiţînd un asemenea fapt, aceasta ar în
s�mna, cu alte cuvinte, că nu numai lanţul Munţilor Alpi, ci 
ş1 întregul bazin piemontez al Fadului este lăsat din capul 
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locului pe mina inamicului şi că prima poziţie de apărare a 
unei armate italiene împotriva Franţei se află dincolo de linia 
de fortificaţii de la Alessandria. Cu Savoia şi Nisa drept bas
tioane înaintate, Piemontul este prima bază de operaţii a arma
tei italiene ; fără ele Piemontul intră din punct de vedere 
militar în sistemul de ofensivă francez, şi numai o victorie 
repurtată pe teritoriul piemontez şi cucerirea pasurilor din 
Savoia şi Nisa îl pot smulge din nou din mîinile francezilor. 

Anexarea Savoiei şi Nisei are aceeaşi importanţă ca şi 
anexarea, dacă nu politică, cel puţin militară, a Piemon tului 
de către Franţa. Cînd, pe viitor, Victor Emanuel va cuprinde 
cu privirea de la Villa della Regina *, lingă Torino, falnicul 
lanţ al Alpilor, din care lui nu-i va mai aparţine nici n 
munte, atunci va înţelege limpede toate acestea. 

Dar, se spune, de vreme ce în Italia de nord se formează 
un stat puternic din punct de vedere militar, Franţa are ne
voie de Nisa şi de S avoia pentru propria ei apărare. 

Că Savoia ar întări considerabil sistemul de apărare fran
cez, am văzut. Nisa ar putea întări acest sistem numai în 
măsura în care inamicul, care ar vrea să invadeze actualele 
departamente franceze din Alpi, ar trebui să cucerească în 
prealabil şi această provincie. Se pune însă întrebarea dacă 
în general un stat italian puternic din punct de vedere militar 
ar ameninţa în aşa măsură Franţa, incit aceasta să aibă ne
voie de o apărare deosebită împotriva lui. 

- Italia, chiar dacă ar fi în întregime unită, n-ar putea duce 
niciodată, cu cei 26 OOO OOO de locuitori ai ei, un război ofen
siv împotriva Franţei decît în alianţă cu Germania. Intr-un 
asemenea război însă, Germania ar fi aceea care ar da întot
deauna principala masă de forţe armate, iar Italia ar juca un 
rol subordonat. Singur acest fapt ar fi suficient pentru a muta 
obiectivul principal al atacului din Alpi pe Rin şi pe Maas. La 
aceasta mai trebuie să  adăugăm că obiectivul . hotărîtor al 
atacului - Parisul - se află în nordul Franţei. Franţa va 
primi întotdeauna lovitura decisivă din Belgia, iar în cazul 
că Belgia este neutră, această lovitură va veni de pe malul 
stîng, cel german, al Rinului şi de pe cursul superior, bade
nez, al Rinului. Orice altă lovitură implică o manevră de învă
luire şi este într-o anumită măsură excentrică, nu îndreptată 
direct împotriva Parisului. Şi dacă Clausewitz a ironizat 
(„Despre război " ,  cartea a VI-a, cap. 23) felul în care, în 
1814,  o armată de 200 OOO de oameni, în loc să pornească 

• - vila reginei. - Nota trad. 
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direct împotriva Parisului, s-a lăsat dusă, potrivit unei teorii 
stupide, pe platoul din Langres, făcînd un ocol prin Elveţia. 
ce ar spune el acum despre nişte planuri de campanie potri
vit cărora atacul principal împotriva Parisului trebuie dat tre
cîndu-se prin Italia de nord şi Savoia sau chiar prin Nisa ? In 
comparaţie cu un atac dinspre Rin, orice atac dat prin Savoia 
prezintă mari neajunsuri, în primul rînd din pricina liniei de 
comunicaţie, mult mai lungi care, pe deasupra, mai trece şi 
prin Alpi, din pricina distanţei mult mai mari pînă la Paris 
şi, în sfîrşit, din pricina puterii de atracţie exercitate de marea 
tabără întărită de la Lyon, care, în majoritatea cazurilor, va 
zădărnici atacul. De aceea, în campania din 1814, nici unită
ţile care au pătruns în Franţa prin Italia nu au jucat aproape
nici un rol. 

Dispunînd la această graniţă a ei, şi aşa perfect acoperită, 
de asemenea mijloace de apărare împotriva unuia dintre cei 
mai slabi vecini ai ei, Franţa nu are de fapt nevoie de o 
extindere de teritoriu. Dacă actualele graniţe ale Franţei s-ar 
afla pretutindeni la o distanţă tot atît de mare de Paris, dacă 
ar fi tot atît de sigure, datorită obstacolelor naturale, a forti
fioaţiilor construite şi a greutăţii cu care inamicul îşi poate 
stabili linii de comunicaţie, cum este graniţa ei cu Italia, 
Franţa ar fi invulnerabilă. Dacă bonapartismul alege însă 
tocmai acest punct pentru a-şi formula aici pretenţiile asupra 
aşa-ziselor graniţe naturale, sub pretextul că, pentru apărarea 
ei, Franţa nu se poate dispensa de ele - cu cit îi va fi mai 
uşor să-şi fundamenteze pretenţiile pe Rin ! 

Nisa va rămîne întotdeauna italiană, chiar dacă, pentru 
moment, ar fi cedată Franţei. Savoia poate dori ea însăşi ali
pirea ei la Franţa, şi, probabil, chiar o va dori mai tîrziu, 
cînd va avea loc o mai puternică consolidare a marilor na
ţiuni europene. Nu este însă de loc acelaşi lucru dacă Savoia 
va deveni franceză de bunăvoie, după ce Germania şi Italia 
îşi vor fi înfăptuit unitatea lor naţională atît din punct de 
vedere politic cit şi militar, sporindu-şi astfel considerabil 
prestigiul lor în Europa, - sau dacă un suveran care nu se 
poate lipsi de cuceriri, cum este Ludovic-Napoleon, o va ob
ţine de la o !talie încă fărîmiţată pentru a-şi eterniza suprema
ţia asupra ei şi pentru a crea totodată primul precedent în 
sprijinul teoriei graniţelor naturale. 
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IV 

In această tîrguială pentru Savoia şi Nisa, pe noi, ger
manii, ne interesează trei momente esenţiale. 

In primul rînd, declararea în mod practic de către Ludo
vic Bonaparte a independenţei Italiei : împărţirea Italiei în 
-cel puţin trei sau poate chiar patru state ; Veneţia aparţine 
Austriei ; Franţa, stăpînind Savoia şi Nisa, îşi exercită domi
naţia asupra Piemontului. Statul Papal, după separarea Ro
magnei, va despărţi complet Neapolele de statul Italiei de 
nord, împiedicînd totodată orice extindere a acestuia spre sud, 
pentru ca papei să-i fie „garantată" stăpînirea asupra restului 
de teritorii. Totodată, statului Italiei de nord, Veneţia îi este 
prezentată drept cea mai apropiată momeală, iar mişcarea 
naţională din Italia are în Austria pe primul şi cel mai direct 
duşman al ei ; şi pentru ca acest nou regat să poată fi pus 
în mişcare, după dorinţa lui Ludovic-Napoleon, împotriva 
Austriei, francezii pun stăpînire pe toate poziţiile care domină 
Alpii apuseni şi îşi împing avanposturile pînă la o distanţă 
de 9 mile de Torino. Acestea sînt poziţiile pe care bonapartis
mul şi le-a creat în Italia şi care, în cazul unui război pentru 
graniţa renană, vor conta cît o întreagă armată. Ele oferă 
Austriei cel mai bun pretext de a furniza cel mult contin
gentul pe care-l datorează în cadrul Confederaţiei germane, 
-dacă nu chiar mai puţin. Aici un singur lucru ar putea ajuta : 
o schimbare radicală a politicii germane cu privire la Italia. 
Că Germania nu are nevoie de ţinuturile veneţiene pînă la 
Mincio şi  Pad, credem că am demonstrat în altă parte. De ase
menea, nici existenţa dominaţiei papale sau a celei napoli
tane nu prezintă pentru noi vreun interes ; ceea ce prezintă 
pentru noi interes este, dimpotrivă, crearea unei !talii puter
nice şi unite, care să poată duce o politică proprie. In con
diţiile date, noi îi putem oferi, prin urmare, Italiei mai mult 



Savoia, Nisa şi Rnul. - IV 

decît bonapartismul. S-ar putea ca în curînd să intervină ase
menea împrejurări în care va fi de mare importanţă să nu 
scăpăm din vedere acest lucru. 

In al doilea rînd, proclamarea făţişă a teoriei graniţelor 
naturale ale Franţei. Că presa franceză a înscris din nou pe 
steagul ei această teorie nu numai cu încuviinţarea guver
nului, ci din ordinul lui direct, nu mai încape nici o îndoială. 
Deocamdată, această teorie se aplică numai în ceea ce pri
veşte Alpii ; în sine este un lucru încă oarecum inofensiv. 
Savoia şi Nisa sînt nişte provincii mici, cu o populaţie, res
pectiv, de numai 575 OOO şi 236 OOO de locuitori şi care ar 
spori deci populaţia Franţei doar cu 8 1 1  OOO de oameni ; în
semnătatea lor politică şi militară nu-ţi sare imediat în oci� 
Dar faptul că, în legătură cu pretenţiile asupra acestor dola 
provincii, a fost din nou scos în evidenţă şi reamintit poporu
lui francez tocmai punctul de vedere al graniţelor naturale, 
că urechea Europei trebuie din nou să se deprindă cu acest 
slogan, ca şi cu alte sloganuri bonapartiste, care de 1 0  ani 
încoace au fost rînd pe rînd lansate şi apoi abandonate, -
aceasta ne priveşte pe noi, germanii, în mod deosebit. In fran
ceza primului Imperiu, pe care au continuat să o vorbească 
atît de stăruitor republicanii de la „National " 390, prin graniţa 
naturală a Franţei se înţelege par excellence Rinul. Şi astăzi 
încă, cînd vine vorba despre graniţa naturală, nici un fran
cez nu se gîndeşte la Savoia sau Nisa, ci numai la Rin. Care 
guvern care se mai sprijină încă pe tradiţiile şi pe tendinţele 
de cucerire ale ţării s-ar încumeta să proclame din nou prin
cipiul graniţelor naturale pentru a propune apoi Franţei să 
se mulţumească cu Savoia şi Nisa ? 

Proclamarea reînnoită a teoriei graniţelor naturale ale 
Franţei constituie pentru Germania o ameninţare directă, n 
fapt care nu mai poate fi subapreciat şi care îndreptăţeşte 
sentimentul naţional manifestat în Germania acum un an. Ce-i 
drept, nu Ludovic-Napoleon, ci presa condusă de el declară 
acum în auzul tuturor că, fireşte, nu a fost vorba şi nici acum 
nu este vorba decît de Rin. 

In al treilea rînd şi mai ales - poziţia Rusiei iată de toată 
această intrigă. Anul trecut, cînd a izbucnit războiul şi cînd 
însuşi Gorcea.ov a recunoscut că Rusia şi-a luat unele „obli
gaţii în scris " faţă de Ludovic-Napoleon, în rîndurile publi
cului au început să circule zvonuri cu privire la conţinutul 
acestor obligaţii. Ele proveneau din surse diferite şi în esenţă 
se confirmau unul pe altul. Rusia se obliga să mobilizeze -
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corpuri de armată şi să le dispună la graniţa prusiană şi la 
cea austriacă, pentru a înlesni astfel jocul lui Ludovic-Napo
leon. In ceea ce priveşte desfăşurarea războiului propriu-zis, 
au fost, pare-se, prevăzute trei ipoteze. 

Sau Austria încheie pace, stabilind graniţa pe Mincio ; în 
acest caz, ea pierde Lombardia şi, izolată de Prusia şi Anglia, 
va putea fi uşor convinsă să intre în alianţa ruso-franceză, ale 
uirei scopuri mai îndepărtate (împărţirea Turciei, cedarea ma
lului s tîng al Rinului Franţei) vor fi apoi înfăptuite pe alte căi. 

Sau Austria continuă lupta pentru a pune stăpînire pe Ve
neţia ; în cazul acesta ea va fi complet izgonită din Italfa, 
în Ungaria va izbucni insurecţia şi în asemenea împrejurări 
ea va fi cedată marelui duce Constantin al Rusiei ; Lombardia 
şi Veneţia vor reveni Piemontului, iar Savoia şi Nisa -
Franţei. 

Sau, în sfîrşit, Austria continuă lupta, şi Confederaţia ger
mană o sprijină ; atunci Rusia intră activ în luptă, Franţei 
îi revine malul stîng al Rinului, iar Rusia obţine libertate 
de acţiune în Turcia. . 

Să repetăm : aceste date cu privire la punctele esenţiale 
ale alianţei ruso-franceze au fost cunoscute şi publicate încă 
la începutul războiului. O mare parte dintre ele au fost con
firmate de evenimente. Cum stau lucrurile cu restul ? 

Dată fiind natura lucrurilor, deocamdată este imposibil să 
se aducă documente doveditoare. Acestea vor vedea lumina 
zilei abia atunci cînd înseşi evenimentele vor ajunge de dome
niul istoriei. Numai politica Rusiei, stabilită pe bază de fapte 
şi documente cu privire la perioade istorice anterioare (de 
pildă documentele ruseşti găsite în 1830 la Varşovia 391) , poate 
servi drept călăuză în această încîlceală de intrigi ; pentru 
acest scop însă ea este absolut suficientă. 

De două ori în decursul acestui secol Rusia a încheiat o 
alianţă cu Franţa, şi de fiecare dată scopul sau baza acestei 
alianţe a fost împărţirea Germaniei. 

Prima oară pe o plută la Tilsit 392• Rusia a lăsat atunci 
Germania cu totul la discreţia împăratului Franţei şi chiar 
şi-a luat drept compensaţie o parte din Prusia. A obţinut în 
schimb libertate de acţiune în Turcia ; s-a grăbit să cuce
rească Basarabia şi Moldova şi să-şi trimită trupele dincolo 
le Dunăre. Faptul că, la scurtă vreme după aceea, Napoleon 
a început „să studieze problema turcă" şi şi-a schimbat radical 
punctul de vedere în această privinţă a constituit pentru 
Rusia unul din principalele motive ale războiului din 1812. 
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A doua oară în 1829. Rusia a încheiat cu Franţa un tratat 
potrivit căruia Franţei urma să-i revină malul stîng al Rinu
lui, iar Rusia obţinea din nou libertate de acţiune în Turcia. 
Acest tratat a fost anulat de revoluţia din iulie ; documen
tele respective le-a găsit Talleyrand cînd se pregătea actul 
de acuzare împotriva guvernului Polignac, şi le-a aruncat în 
foc, pentru a scăpa diplomaţia franceză şi cea rusă de un scan
dal colosal. Pentru publicul neiniţiat, diplomaţii din toate 
ţările reprezintă o asociaţie secretă şi nu se vor compromite 
niciodată în mod public unul pe altul. 

In războiul din 1853, Rusia s-a bizuit pe Sfînta Alianţă, 
care, după părerea ei, fusese creată de intervenţia în Ungaria 
şi de înfrîngerea Varşoviei şi consolidată de neîncrederea 
Austriei şi Prusiei faţă de Ludovic-Napoleon. Dar s-a înşelat. 
Austria a uluit lumea prin nerecunoştinţa ei 393 (ea îşi plătise 
între timp datoria ei faţă de Rusia cu dobînzi cămătăreşti 
încasate din Schleswig-Holstein şi Varşovia) şi prin reluarea 
consecventă a politicii ei tradiţionale antiruse la Dunăre. In 
această problemă, Rusia şi-a greşit socotelile ; în cealaltă 
problemă însă i-a venit din nou în ajutor trădarea din tabăra 
duşmană. 

Un lucru era limpede : ideea fixă a cuceririi Constanti
nopolului putea fi tradusă acum în fapt numai printr-o alianţă 
cu Franţa. Pe de altă parte, Franţa nu avusese încă niciodată 
o cîrmuire căreia să-i fie atît de indispensabilă cucerirea 
malului stîng al Rinului ca cîrmuirea lui Ludovic-Napoleon. 
Situaţia era şi mai favorabilă decît în 1829. Rusia avea toate 
atuurile în acest joc ; Ludovic-Napoleon nu putea face alt
ceva decît să scoată castanele din foc pentru ea. 

In primul rînd trebuia înfrîntă Austria. Incepînd din 1814, 
Austria a luptat pe cale diplomatică împotriva planurilor de 
cucerire ale ruşilor pe Vistula şi Dunăre cu aceeaşi îndirjire 
- şi acesta este unicul, dar incontestabilul ei merit - cu care 
s-a împotrivit francezilor pe cîmpul de luptă din 1792 pînă 
în 1809. In 1848-1849, cînd revoluţia din Germania, Italia 
şi Ungaria a dus Austria în pragul dezmembrării, Rusia a 
salvat Austria - dezmembrarea ei nu trebuia să survină în 
urma unei revoluţii, care ar fi smuls din mîinile politicii ruse 
conducerea părţilor eliberate ale imperiului. Cu toate aces
tea, mişcarea diferitelor naţionalităţi, devenită din 1848 inde
pendentă, a lipsit Austria de posibilitatea de a se mai opune 
Rusiei, distrugînd astfel ultimul sens intern, istoric, al exis
tenţei Austriei. 

3 - a:-n'els, Opere, voi. 13 
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Aceeaşi mişcare naţională antiaustriacă trebuia să devină 
acum factorul dezmembrării Austriei : mai întîi în Italia, 
apoi, dacă va fi nevoie, în Ungaria. Rusia nu acţionează c. 
Napoleon I ;  spre apus, mai cu seamă, unde se ciocneşte de 
o populaţie deasă, superioară ca civilizaţie propriului ei popor, 
Rusia înaintează foarte încet. Inceputurile subjugării Polo
niei datează din timpul lui Petru cel Mare, şi încă nu este 
complet terminată. Succesele încete, dar sigure o satisfac în 
aceeaşi măsură ca şi loviturile rapide, hotărîtoare, cu rezul
tate importante ; dar ea prevede întotdeauna ambele posibi
lităţi. In felul cum a fost folosită insurecţia din Ungaria în 
războiul din 1859, şi anume în faptul că a fost lăsată în rezervă 
pentru actul al doilea, se vede limpede mîna Rusiei. 

Dar oare Rusia, mulţumită, dintr-un punct de vedere, de 
slăbirea Austriei în urma scurtei campanii din 1859, n-a 
prevăzut nici un fel de alte eventualităţi ? Şi-a mobilizat ea 
oare primele patru corpuri de armată numai pentru a avea 
această satisfacţie ? Şi cum s-ar fi pezentat lucrurile dacă 
Austria n-ar fi cedat ? Dar dacă combinaţiile militare şi poli
tice ar fi silit Prusia şi restul Germaniei - şi dacă războiul 
ar fi continuat nici nu se putea întîmpla altfel - să inter
vină în sprijinul Austriei ? Ce-ar fi fost atunci ? Ce obligaţii 
şi-ar fi putut asuma în acest caz Rusia faţă de Franţa ? 

Răspunsul la această întrebare îl dau tratatul de la Tilsit 
şi tratatul din 1829. Franţa va trebui să primească şi ea partea 
ei din pradă, dacă Rusia se va extinde în regiunea Dunării şi, 
direct sau indirect, va stăpîni la Constantinopol. Singura com
pensaţie pe care Rusia o poate oferi Franţei este malul stîng 
al Rinului ; sacrificiile trebuie să le facă din nou Germania. 
Politica firească şi tradiţională a Rusiei faţă de Franţa constă 
în a-i promite Franţei malul stîng al Rinului sau în a-i da, în 
cazul respectiv, tot concursul în schimbul recunoaşterii şi 
sprijinirii cuceririlor ruşilor de la Vistula şi Dunăre ; iar Ger
maniei, care drept mulţumire recunoaşte cuceririle ruşilor, 
Rusia îi ajută să-şi recucerească, smulgîndu-1 Franţei, ţinutul 
pierdut. Acest program poate fi înfăptuit, fireşte, numai în 
timpul unor mari crize istorice, ceea ce nu împiedică de loc 
ca asemenea eventualităţi să fi fost prevăzute în 1859 tot atît 
de bine ca şi în 1829. 

Ar fi ridicol să mai vrei să demonstrezi astăzi că scopul 
permanent al politicii externe a Rusiei este cucerirea Constan
tinopolului şi că pentru atingerea acestui scop toate mijloacele 
i se par potrivite. Vrem să amintim aici unul singur. Rusia nu 



Savoia, Nisa şi Rinul. - IV 649 

va fi niciodată în stare să înfăptuiască împărţirea Turciei de
cît printr-o alianţă cu Franţa sau Anglia. Cînd în 1844 se pă
rea că este momentul potrivit pentru a face oferte directe An
gliei, ţarul Nicolaie a plecat în Anglia şi a dus personal n 
memoriu al Rusiei u privire la împărţirea Turciei, în care, 
printre altele, li se promitea englezilor Egiptul. Ofertele au fost 
respinse, lordul Aberdeen însă a pus memoriul într-o casetă 
pe care a predat-o sigilată urmaşului său la ministerul de ex
terne. Fiecare ministru de externe care urma citea acest docu
ment, îl sigila din nou şi îl preda în această formă urmaşului 
său, pînă cînd, în sfîrşit, în 1853, în dezbaterile din Camera 
lorzilor, chestiunea a devenit publică. In acelaşi timp a fost 
dată publicităţii faimoasa convorbire dintre ţarul Nicolaie şi 
sir Hamilton Seymour cu privire la „omul bolnav" ,  în cursul 
căreia Angliei i-au fost, de asemenea, oferite Egiptul şi Creta, 
Rusia fiind, pare-se, dispusă să se mulţumească cu cîteva avan
taje modeste 394• Promisiunile făcute de Rusia Angliei erau, 
prin urmare, în 1853 aceleaşi ca şi în 1844 ; oare promisiunile 
făcute Franţei să fi fost în 1859 mai puţin generoase decît în 
1 829 ? 

Atît prin situaţia sa, cit şi prin însuşirile care-l caracteri
zează, Ludovic-Napoleon este menit să servească scopurile 
Rusiei. Pretins moştenitor al unei măreţe tradiţii militare, el a 
primit ca moştenire şi înfrîngerile din 1813  şi 1815. Armata 
este principalul său sprijin - pe ea trebuie s-o satisfacă prin 
noi succese militare, pedepsind statele care au înfrînt Franţa 
în aceşti ani, restabilind graniţele naturale ale ţării. Abia 
atunci cînd tricolorul francez va flutura pe tot întinsul malu
lui stîng al Rinului va fi şters faptul ruşinos că Parisul a fost 
cucerit în două rînduri. Dar pentru a obţine toate acestea este 
nevoie de un aliat puteic, care nu poate fi decît Anglia sau 
Rusia. Chiar dacă vreun ministru englez ar fi de acord cu 
aceste proiecte, Anglia, cu guvernele ei care se schimbă atît 
de des, ar fi un aliat cel puţin nesigur. Dar Rusia ? Pentru o 
compensaţie modestă, ea s-a declarat deja de două ori gata 
să încheie o alianţă pe o bază similară. 

Niciodată politica rusă n-a avut o persoană mai indicată 
decît Ludovic-Napoleon, o persoană care să se găsească într-o 
situaţie mai favorabilă pentru ea decît acesta. Pe tronul Fran
ţei, n suveran care este nevoit să poarte război, care trebuie 
să facă cuceriri numai pentru a-şi putea menţine situaţia, care 
are nevoie de o alianţă şi este nevoit să încheie această 
alianţă numai u Rusia - o asemenea situaţie nu i s-a prezen-

43* 
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tat Rusiei niciodată. De la întîlnirea de la Stuttgart 395, toate 
mobilurile politicii franceze nu mai trebuie căutate la Paris. 
în capul lui Ludovic-Napoleon, ci la Petersburg, în cabinetul 
prinţului Gorceakov. „Misteriosul " domn, care insuflă filisti
nului german o teamă atît de plină de respect, se reduce la 
rolul unui instrument cu care diplomaţia rusă se joacă şi că
ruia îi îngăduie să păstreze pentru sine întreaga aparenţă de 
om mare, ea mulţumindu-se cu avantaje reale. Rusia, care nu 
jertfeşte niciodată o copeică sau un soldat dacă nu este ne
apărat nevoie, dar care face tot ce poate pentru ca celelalte 
puteri europene să se sfîşie înt1e ele şi să se slăbească reci
proc, Rusia a trebuit să-şi dea încuviinţarea prin tratatul în
cheiat de Gorceakov înainte ca Ludovic-Napoleon să se fi 
putut erija în eliberator al Italiei. Şi cînd rapoartele u pri
vire la starea de spirit din Polonia rusească au început să 
arate că situaţia este prea proastă, pentru ca în imediata apro
piere, în Ungaria, să se îngăduie vreo răscoală, cînd intenţia 
de mobilizare a primelor patru corpuri de armată ruseşti a do
vedit că istovirea ţării n-a fost încă înlăturată, cînd mişcarea 
ţărănească, ca şi împotrivirea nobilimii au luat proporţii care, 
în cazul unui război extern, puteau deveni primejdioase, -
atunci la cartierul general francez şi-a făcut apariţia un ge
neral-adjutant al împăratului Rusiei şi s-a încheiat pacea de 
la Villafranca. Pentru moment Rusia obţinuse destul de mult. 
Austria a fost aspru pedepsită pentru „nerecunoştinţa" ei din 
1854, mai aspru decît s-ar fi putut aştepta vreodată Rusia. 
Finanţele ei, care înainte de război erau pe punctul de a fi 
puse în ordine, au fost ruinate pentru decenii, întregul ei sis
tem intern de administrare a fost zdruncinat pînă în temelii, 
s-a pus capăt dominaţiei ei în Italia, teritoriul ei a fost mic
şorat, trupele - demoralizate şi lipsite de încredere în şefii 
lor militari ; mişcarea naţională a ungurilor, slavilor şi vene
ţienilor a luat o asemenea amploare, incit acum se arată pe 
faţă că scopul ei  este separarea de Austria. Din acest moment, 
Rusia putea, fără doar şi poate, să nu mai ţină seama de împo
trivirea Austriei şi să conteze pe transformarea treptată a Aus
triei într-o unealtă a ei. Acestea au fost succesele Rusiei. Lu
dovic-Napoleon n-a cucerit nimic altceva decît o glorie foarte 
palidă pentru armata sa, foarte îndoielnică pentru el însuşi, 
şi dreptul, foarte nesigur, de a aspira la Savoia şi Nisa - două 
provincii care, în cel mai bun caz, reprezintă pentru el un dar 
grecesc şi-l înlănţuie şi mai strîns de Rusia. 
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Celelalte planuri au fost deocamdată amînate, fără să  se 
fi renunţat însă la ele. Pe cît  timp au fost amînate va de
pinde de felul cum vor evolua relaţiile internaţionale în Eu
ropa, de durata perioadei în care Ludovic-Napoleon va fi în 
stare să  ţină în frîu armata sa pretoriană şi de interesul, mai 
mare sau mai mic, pe care-l are Rusia pentru un nou război. 

Ce rol are de gînd Rusia să joace faţă de noi, germanii, 
reiese limpede din cunoscuta circulară pe care prinţul Gor
ceakov a adresat-o anul trecut micilor state germane 396• lncă 
niciodată pînă atunci nu se folosise faţă de Germania un ase
menea limbaj . Să sperăm că germanii nu vor uita niciodată 
că Rusia a cutezat să le interzică de a veni în ajutorul unui 
stat german atacat. 

Să sperăm că germanii nu-i vor trece cu vederea Rusiei 
încă multe alte lucruri. 

în 1807, prin pacea de la Tilsit, Rusia a reuşit să pună 
mina pe o bucată din teritoriul aliatului ei, Prusia, şi anume 
pe Bialystok, iar Germania a lăsat-o la discreţia lui Napoleon. 

In 1814, cînd chiar Austria (vezi memoriile lui Castle
reagh 397) a recunoscut necesitatea unei Polonii independente, 
Rusia şi-a alipit ducatul Varşoviei aproape în întregime (adică 
provincii odinioară austriece şi prusiene 398) , ocupînd astfel 
împotriva Germaniei o poziţie ofensivă, care va constitui pen
tru noi o ameninţare atîta timp cit Rusia nu va fi alungată de 
acolo. Pînă şi rusofilul Haxthausen recunoştea că grupul de 
fortăreţe construite după 1831 - Modlin, Varşovia, Ivango
rod - constituie pentru Germania o ameninţare directă. 

!n 1814 şi 1815, Rusia a făcut uz de toate mijloacele pentru 
a întocmi Actul confederării Germaniei 399 în forma lui actuală 
şi a eterniza astfel neputinţa Germaniei în afara graniţelor ei. 

Din 1815 pînă în 1848, Germania s-a aflat sub hegemonia 
directă a Rusiei. Dacă Austria i s-a opus acesteia din urmă 
la Dunăre, în schimb la congresele de la Laibach, Troppau şi 
Verona 400 a îndeplinit tot ceea ce dorea Rusia în vestul Eu
ropei. Această hegemonie a Rusiei a fost rezultatul direct al 
Actului confederării Germaniei. Cînd în 1841 şi 1842 Prusia 
a încercat să se elibereze pentru un moment de sub această 
hegemonie, a fost silită imediat să se întoarcă la situaţia ei de 
mai înainte. De aceea, cînd a izbucnit revoluţia din 1848, 
Rusia a emis o circulară în care mişcarea din Germania era 
caracterizată drept o revoluţie într-un pahar cu apă 401 •  

In 1829 Rusia a încheiat cu guvernul Polignac tratatul pre
gătit încă din 1823 de Chateaubriand (şi confirmat de el în 
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mod oficial) , prin care malul stîng al Rinului a fost cedat 
Franţei. 

In 1849 Rusia a sprijinit Austria în Ungaria numai u con
diţia ca Austria să instituie Bundestagul şi să frîngă împo
trivirea Schleswig-Holstein-ului ; protocolul de la Londra 402 a 
asigurat Rusiei, chiar pentru viitorul apropiat, succesiunea l. 
tronul întregii monarhii daneze şi  i-a oferit perspectiva tra
ducerii în viaţă a planurilor făurite de ea încă din timpul lui 
Petru cel Mare, şi anume de a intra în Confederaţia germană 
(înaintea Reichului) . 

In 1850 Prusia şi Austria au fost convocate la Varşovia 
în faţa ţarului, care îşi asumase rolul de judecător al amîn
durora. Austria s-a simţit tot atît de umilită ca şi Pusia, deşi, 
după părerea politicienilor de cafenea, numai Prusia trebuia 
să îndure această umilire. 

In 1853 ţarul Nicolaie, în întrevederea pe care a avut-o 
u sir H. Seymour, a dispus de Germania ca de o posesiune 
ereditară a lui. Austria, spunea el, îi este credincioasă. Cît 
despre Pusia, nici nu merită cinstea să o pomenească. 

Şi, în sfîrşit, în 1859, cînd Sfînta Alianţă părea complet 
dizolvată, - tratatul încheiat cu Ludovic-Napoleon, agresiune. 
Franţei împotriva Austriei, cu încuviinţarea şi cu sprijinul 
Rusiei, şi nota lui Gorceakov oare interzicea germanilor, în 
modul cel mai impertinent, să acorde vreun ajutor Austriei. 

De la începutul acestui secol iată cîte binefaceri le dato
răm noi, germanii, uşilor, şi să sperăm că nu le vom uit. 
niciodată. 

In momentul de faţă încă ne mai ameninţă alianţa ruso
franceză. In ceea ce priveşte Franţa, ea poate constitui pentru 
noi o primejdie numai în anumite momente şi chiar atunc. 
numai printr-o alianţă cu Rusia. Rusia însă ne ameninţă şi ne 
insultă tot timpul, şi cînd Germania protestează împotriv. 
acestei atitudini, ea îl pune în mişcare pe jandarmul francez. 
făgăduindu-i malul stîng al Rinului. 

Multă vreme trebuie să mai îngăduim oare jocul acesta la 
care sîntem supuşi ? Noi, un popor de 45 OOO OOO de suflete, 
trebuie să mai tolerăm oare şi de acum încolo ca una din cele 
mai fumoase, mai bogate şi mai industriale provincii ale noas
tre să servească drept momeala pe care Rusia o flutură în 
faţa stăpînirii pretoriene franceze ? Oare Provincia renană nu 
are altă menire decît să servească drept pradă de război pen
tm ca Rusia să obţină libertate de acţiune la  Dunăre şi la 
Vistula ? 
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Aceasta-i întrebarea. Să sperăm că Germania va da curînd 
răspunsul cu sabia în mină. Dacă vom fi strîns uniţi, îi vom 
trimite la plimbare atît pe pretorienii francezi, cit şi pe „văr-
2arii u ruşi. 

Intre timp am dobîndit un aliat în persoana iobagilor ruşi. 
Lupta care a izbucnit în prezent în Rusia între clasa domi
nantă şi clasa înrobită a populaţiei săteşti subminează încă de 
pe acum întreul sistem al politicii extene ruse. Acest sistem 
a fost posibil doar atîta timp cit în Rusia nu a existat o dez
voltare politică internă. Dar vremea aceea a trecut. Industria 
şi agricultura, sprijinite în fel şi chip de guven şi de nobilime, 
au atins un asemenea grad de dezvoltare, încit relaţiile so
ciale existente nu mai corespund. Lichidarea acestor relaţii 
este, pe de o parte, necesară, iar, pe de altă parte, imposibilă 
făra transformări violente. O dată cu Rusia, care a dăinuit de 
la Petru cel Mare pînă la Nicolaie, eşuează şi politica ei ex
ternă. 

După cum se pare, Germania are menirea să explice Rusiei 
acest lucru nu numai cu peniţa, ci şi cu spada. Dacă lucrurile 
vor ajunge pînă acolo, aceasta va însemna o reabilitare a 
Germaniei, care va compensa ruşinea politică îndurată secole 
de-a rîndul. 



K A R L  M A R X  

Din lucrările postume 
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Karl Marx 

Introducere 

(Dn manuscrisele economice din anii 1857-1858) 403 

I. Producţie, consum, repartiţie, schimb (circulaţie) 

1. PRODUCIA 

a) Obiectul cercetării noastre este în primul rînd produc/ia 
materială. 

Indivizi care produc în societate, deci producţia social
mente determinată a indivizilor, constituie, fireşte, punctul 
de plecare. Vînătorul şi pescarul izolat cu care operează Smith 
şi Ricardo fac parte din născocirile lipsite de fantezie ale seco
lului al XVIII-lea. Acestea sînt robinsonade, care nu repre
zintă, cum îşi închipuie istoricii culturii, numai reacţia împo
triva excesului de rafinament şi întoarcerea la o viaţă, greşit 
înţeleasă, în mijlocul naturii. Pe un asemenea naturalism nu 
se bazează cîtuşi de puţin nici „contractul socialu al lui Rous
seau, care stabileşte pe cale contractuală legături şi relaţii în
tre indivizi independenţi de la natură. Aceasta este o iluzie -
şi doar o iluzie estetică - a micilor şi marilor robinsonade. 
Ea reprezintă mai curînd o anticipare a „societăţii civileu,  care 
începuse să se dezvolte încă în secolul al XVI-lea şi care în 
secolul al XVIII-lea făcuse paşi gigantici în direcţia maturi
zării ei. In această societate a liberei concurenţe, individul 
apare desprins de legăturile naturale etc. care în epocile isto
rice anterioare îl făceau să fie o parte dintr-un conglomerat 
uman determinat, limitat. Profeţilor din secolul al XVIII-lea, 
pe ai căror umeri mai stau încă pe de-a-ntregul Smith şi 
Ricardo, individul secolului al XVIII-lea - produs al destră
mării formelor sociale feudale, pe de o parte, şi al dezvoltării 
noilor forţe de producţie, începută în secolul al XVI-lea, pe 
de altă parte - le apare ca un ideal a cărui existenţă ţine de 
domeniul trecutului. El le apare nu ca rezultat al istoriei, ci 
ca punctul ei de plecare, pentru că, potrivit concepţiei lor de
spre natura umană, un individ corespunzător naturii nu este 
un produs al istoriei, cil este dat chiar de natură. Această 
eroare a fost pînă acum proprie tuturor epocilor noi. In multe 
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privinţe Steuart, care, ca aristocrat, în opoziţie cu secolul al 
XVIII-lea, se situează într-o măsură mai mare pe terenul is
toriei, a evitat această eroare. 

Cu cit pătrundem mai adînc în istorie, cu atît mai mult in
dividul - deci şi individul care produce - ne apare depen
dent, aparţinînd unei colectivităţi mai cuprinzătoare : la în
ceput el apare într-un mod cu totul natural legat de familie 
şi de familia care, dezvoltîndu-se, a devenit gintă ; mai tîrziu, 
el apare legat de comunitate în diferitele ei forme, rezultată 
din ciocnirea şi contopirea ginţilor. Abia în secolul al XVllI
lea, în „societatea civilă",  diferitele forme de legătură socială 
apar în raport cu individul izolat ca un simplu mijloc pentru 
atingerea scopurilor sale private, ca o necesitate exterioară. 
Dar epoca care generează acest punct de vedere, punctul de 
vedere al individului singularizat, e tocmai epoca celor mai 
dezvoltate legături sociale (şi, din acest punct de vedere, ge
nerale) . Omul este, în sensul literal al cuvîntului, un zoon po
litikon 404, nu numai un animal social, ci un animal care nu
mai în societate se poate singulariza. Producţia unui individ 
izolat în afara societăţii - fenomen rar, posibil în cazul unui 
om civilizat pe care întîmplarea l-a aruncat într-o regiune 
nelocuită şi care posedă deja în sine, în mod dinamic, forţe 
sociale - este ceva tot atît de lipsit de sens ca şi dezvoltarea 
limbii fără indivizi care să trăiască împreună şi să vorbească 
între ei. Asupra acestui punct nu este necesar să insistăm. Am 
fi putut chiar să nu-l atingem de loc dacă anumite absurdităţi, 
care erau explicabile la oamenii din secolul al XVIII-lea, n-ar 
fi fost reintroduse cu toată seriozitatea în economia politică 
contemporană de către Bastiat, Carey, Proudhon etc. Lui 
Proudhon şi celorlalţi le este, fireşte, plăcut să explice într-o 
manieră istorică-filozofică originea unei relaţii economice a 
cărei geneză istorică n-o cunosc, recurgînd în acest scop la 
crearea unor legende cum că lui Adam sau lui Prometeu ideea 
respectivă le-ar fi venit de-a gata, într-o formă finită, şi după 
aceea ar fi fost aplicată etc. Nimic mai plicticos şi mai sear
băd decît locus communis * care se lasă în voia fanteziei. 

Prin urmare, dacă este vorba de producţie, este vorba în
totdeauna de producţia care are loc pe o anumită treaptă 
de dezvoltare socială, de producţia unor indivizi sociali. S-ar 
părea deci că, pentru a vorbi în genere despre producţie, tre
buie fie să urmărim procesul dezvoltării istorice în diferitele 
lui faze, fie să declarăm din capul locului că avem de-a face 

• - locul comun, banalitatea. - Nola trad. 



Introducere 6b9 

cu o epocă istorică determinată, de pildă cu producţia bur
gheză contemporană, care constituie de fapt tema noastră pro
priu-zisă. Nu-i mai puţin adevărat însă că toate epocile pro
ducţiei au anumite trăsături comune, determinări comune. Pro
ducţia în general este o abstracţie, dar o abstracţie raţională, 
în măsura în care desprinde realmente şi fixează ceea ce este 
comun, scutindu·ne astfel de repetări. In acelaşi timp însă 
acest element general, sau elementul comun desprins prin 
comparaţie, este el însuşi ceva multiplu articulat, care se ex
primă în diferite determinări. Cite ceva din aceasta aparţine 
tuturor epocilor ; dar există şi ceva care e comun doar unora 
dintre acestea. Unele determinări sînt comune atît epocii celei 
mai moderne cit şi epocii celei mai vechi. Fără ele nu poate 
fi concepută nici o producţie ; deşi limbile cele mai dezvol
tate au legi şi determinări comune cu cele mai puţin dezvol
tate, nu e mai puţin adevărat însă că tocmai deosebirea de 
aceste elemente generale şi comune este ceea ce constituie 
dezvoltarea lor. Determinările care sînt valabile pentru pro
ducţie în general trebuie separate tocmai pentru a se evita ca 
din cauza unităţii - care decurge din însuşi faptul că su
biectul, omenirea, şi obiectul, natura, sînt aceleaşi - să fie 
omisă deosebirea esenţială. In această omisiune constă, de 
exemplu, întreaga înţelepciune a economiştilor contemporani, 
care se străduiesc să demonstreze eternitatea şi armonia re
laţiilor sociale existente. De pildă, ei susţin că nici o produc· 
ţie nu e posibilă fără o unealtă de producţie, chiar dacă această 
unealtă nu e decît mina ; că nici o producţie nu e posibilă 
fără o muncă trecută, acumulată, chiar dacă această muncă 
n·ar fi decît îndemînarea pe care mina sălbaticului a dobîn
dit·o şi a acumulat·o prin exerciţiu repetat. Capitalul este, 
între altele, şi unealtă de producţie, şi muncă trecută, obiec· 
tivată. Prin urmare, susţin ei, capitalul este o relaţie naturală 
generală, veşnică. Ei ajung la această concluzie pentru că 
omit tocmai acel ceva specific care face ca „unealta de pro
ducţieu,  „munca acumulată u să devină capital. De aceea în· 
treaga istorie a relaţiilor de producţie apare, de pildă la Carey, 
ca o falsificare pusă la cale cu rea intenţie de către guverne. 

Dacă nu există producţie în general, nu există nici pro
ducţie generală. Producţia este întotdeauna o ramură de pro· 
ducţie deosebită, de exemplu agricultura, creşterea vitelor, 
manufactura etc., sau este totalitatea lor. Dar economia po
litică nu este tehnologie. Raportul dintre determinările gene
rale ale producţiei pe o treaptă socială dată şi formele deose-
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bite de producţie urmează să fie analizat în altă parte (ul
terior) . 

In sfîrşit, producţia nu este numai producţie deosebită. In
totdeauna există un anumit organism social, un subiect social 
care acţionează într-o totalitate mai vastă sau mai restrînsă 
de ramuri de producţie. Raportul dintre expunerea ştiinţifică 
şi mişcarea reală de asemenea nu-şi are încă locul aici. Pro
ducţie în general. Ramuri de producţie deosebite. Producţia 
ca un tot întreg. 

A devenit o modă ca expunerea economiei politice să fie 
precedată de o parte generală, şi anume de o parte care figu
rează sub titlul „Producţia"  (vezi, de exemplu, J. St. Mill) şi în 
care sînt examinate condiţiile generale ale oricărei producţii. 

Această parte generală cuprinde sau ar trebui chipurile 
să cuprindă : 

1) Condiţiile fără de care producţia nu e posibilă. In rea
litate aceasta nu înseamnă, aşadar, altceva decit indicarea 
momentelor esenţiale ale oricărei producţii ; ceea ce se re
duce însă în fond, după cum vom vedea, la citeva determinări 
foarte simple, etalate în tautologii plate. 

2) Condiţiile care s timulează într-o măsură mai mare sau 
mai mică producţia, cum e, de exemplu, la Adam Smith starea 
progresivă sau stagnantă a societăţilor. Pentru ca aceste mo
mente, care la Smith îşi au valoarea ca ape:u *, să dobîn
dească o semnificaţie ştiinţifică, ar fi necesare cercetări asu
pra stării productivităţii în diferitele perioade de dezvoltare a 
diferitelor popoare, cercetări care depăşesc cadrul temei noa
stre ; în măsura însă în care intră în cadrul ei, ele trebuie 
să fie tratate în capitolele referitoare la concurenţă, acumu
lare etc. Intr-o formulare generală, răspunsul se rezumă la 
teza generală că o naţiune industrială atinge apogeul produc
ţiei sale în momentul cind se află în genere la apogeul dezvol
tării sale istorice. Şi, într-adevăr, o naţiune se află la apogeul 
dezvoltării sale industriale atîta timp cit pentru ea principalul 
lucru nu este profitul [der Gewinn] , ci obţinerea de produse 
[das Gewinnen] . De aceea yankeii le sînt superiori englezilor. 
Sau, de pildă, anumite particularităţi de rasă, climă, anumite 
condiţii naturale, cum ar fi o ieşire la mare, fertilitatea so
lului etc., favorizează producţia într-o măsură mai mare decit 
altele. Aceasta se reduce iarăşi la tautologia că avuţia se 
creează cu atît mai uşor cu cit elementele ei subiective şi 
obiective există într-o măsură mai mare. 

* - sută privire, - Nota trad. 
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Dar toate acestea nu au um1c comun cu ceea ce îi pre
ocupă realmente pe economişti în această parte generală. Spre 
deosebire de repartiţie etc. , producţia - vezi, de pildă, la 
Mill - este înfăţişată, dimpotrivă, ca fiind încadrată în legi 
naturale veşnice, independente de istorie, pentru ca apoi, la 
prima ocazie, relaţiile burgheze să fie strecurate pe neobser
vate ca legi naturale imuabile ale societăţii in abstracto. 
Acesta e scopul, mai mult sau mai puţin conştient, al întregu
lui procedeu. Cînd este vorba însă de repartiţie, pretind ei, oa
menii îşi permit în realitate tot felul de acte arbitrare. Fără 
să mai vorbim de ruptura brutală dintre producţie şi reparti
ţie şi de raportul real dintre ele, un lucru trebuie să fie clar 
de la început, şi anume că, oricît de diferită ar fi repartiţia pe 
diversele trepte ale dezvoltării sociale, despre ea, ca şi despre 
producţie, pot fi enunţate teze generale, şi toate deosebirile 
istorice de asemenea pot fi amestecate şi dizolvate în legi ge
nerale-umane. De exemplu : sclavul, iobagul, muncitorul sa
lariat, toţi aceştia capătă o anumită cantitate de hrană care 
le dă posibilitatea de a exista ca sclav, iobag sau muncitor 
salariat. Cuceritorul care trăieşte din tribut, sau funcţionarul 
care trăieşte de pe urma impozitelor, sau proprietarul funciar 
- din rentă, sau călugărul - din pomeni, sau levitul - din 
zeciuială, toţi aceştia capătă o parte din produsul social care 
e determinată de alte legi decît partea pe care o capătă sclavul 
etc. Cele două puncte principale pe care toţi economiştii le 
rec în această rubrică sînt : 1) proprietatea, 2) ocrotirea ei 
de către justiţie, poliţie etc. La aceasta trebuie să răspundem 
foarte concis : 

ad 1 .  Orice producţie înseamnă însuşirea obiectelor na
turii de către indivizi în cadrul şi prin mijlocirea unei forme 
sociale determinate. In acest sens e o tautologie să se spună 
că proprietatea (însuşirea) ar fi o condiţie a producţiei. Dar 
e ridicol ca de la aceasta să se sară la o anumită formă de 
proprietate, de exemplu la proprietatea privată (ceea ce pre
supune drept condiţie şi o formă diametral opusă : lipsa de 
proprietate). Istoria ne arată, dimpotrivă, că proprietatea co
mună (de exemplu la indieni, la slavi, la vechii celţi etc.) este 
forma iniţială, care ca proprietate comunitară mai joacă multă 
vreme un rol important. Aici nu ne ocupăm încă de problema 
dacă avuţia se dezvoltă mai bine sub o formă de proprietate 
sau alta. Dar afirmaţia că acolo unde nu există nici o formă 
de proprietate nu poate fi vorba de nici un fel de producţie, 
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şi deci nici de societate, este o tautologie. O însuşire care nu-şi 
însuşeşte nimic este o contradictio in subjecto * .  

ad 2 .  Ocrotirea bunurilor dobîndite etc. Dacă reducem 
aceste platitudini la conţinutul lor real, ele vor exprima mai 
mult decît ştiu propovăduitorii lor, şi anume că orice formă 
de producţie îşi creează propriile ei relaţii juridice, forme 
de guvernare etc. Primitivismul modului lor de a gîndi şi in
capacitatea de a înţelege lucrurile constă tocmai în faptul că 
fenomene organic legate între ele sînt puse în relaţii reci
proce pur întîmplătoare şi într-o legătură pur mintală. Eco
nomiştilor burghezi li se pare că sub scutul poliţiei moderne 
se poate produce mai bine decît, să zicem, în condiţiile cînd 
domnea dreptul celui mai tare. Ei uită însă că dreptul pumnu
lui e şi el un drept şi că dreptul celui mai tare continuă să 
existe sub altă formă şi în „statul " lor „de drept" .  

Atunci cînd relaţiile sociale corespunzătoare unui stadiu 
determinat al producţiei se află abia în curs de apariţie sau 
sînt pe cale de dispariţie, se produc, fireşte, perturbări în pro
ducţie, deşi într-un grad diferit şi cu efecte diferite. 

Pe scurt : există determinări comune tuturor stadiilor pro
ducţiei, determinări pe care gîndirea le fixează ca generale ; 
dar aşa-zisele condiţii generale ale oricărei producţii nu sînt 
nimic altceva decît aceste momente abstracte cu ajutorul că
rora nu poate fi înţeles nici un stadiu istoric real al producţiei. 

2. RAPORTUL GENRL _DINTRE PRODUCŢIE ŞI REPARTIŢIE, 
SCHIMB, CONSUM 

Inainte de a continua analiza producţii este necesar să 
examinăm diferitele rubrici pe care economiştii le pun alături 
cu ea. 

La prima vedere lucrurile se prezintă în felul următor : în 
procesul de producţie membrii societăţii adaptează (creează, 
transformă) produsele naturii la nevoile omului ; repartiţia 
stabileşte proporţia în care fiecare individ participă la ceea 
ce a fost produs ; schimbul îi pune la îndemînă produsele de
terminate pe care el vrea să schimbe partea care i-a revenit 
prin repartiţie ; în sfîrşit, în cadrul consumului, produsele de
vin obiecte de consum, obiecte ale însuşirii individuale. Pro
i�ează obiecte care coresp_nevoilor ; repartilia le 

• - contradicţie în sine. - Nota trad. 
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repartizează potrivit unor legi sociale ; schimbul repartizează 
din nou, potrivit nevoilor individuale, ceea ce a fost deja re
partizat ; în sfîrşit ,  în cadrul consumului, produsul i 'sP lin · 
această mişcare socială. i dy. nemijlocit ci .i slujitor 
al nevoii individuale şi o satisface în procesul consumirii. 
Producţia apare as tfel -ca Punct d_e pTecare , consumul ca punct 
final, repartiţia şi schimbul ca  verigă de mijloc,  care, la rîndul 
ei ,  cuprinde două momente, deoarece repartiţia este definită 
ca moment care emană de la societate, iar schimbul ca mo
ment care emană de la indivizi. In producţie se obiectivează 
persoana, în pers oană se subiectivează obiectul ; în cadrul 
repartiţiei societatea preia asupra ei, sub forma unor determi
nări generale dominante,  mijlocirea dintre producţie şi con
sum ; în cadrul schimbului, acestea din urmă sînt mijlocite de 
determinările întîmplătoare ale individului. 

Repartiţia determină proporţia (cantitatea) în care produ
sele îi revin individului ; schimbul determină produsele în 
care individul îşi reclamă partea ce i-a revenit prin repar
tiţie .  
k Producţia, repartiţia, s chimbul, consumul formează, aşa

dar, un silogism regulat. In cadrul acestui silogism er�dyc
ţia reprezintă generalul , repartiţia şi s chimbul - particularul , 
consumul - singularul cu care se încheie întregul tot. Aceasta 
este, desigur, o legătură, dar una superficială. Producţia ar fi 
determinată de legi generale ale naturii, repartiţia - de fe
nomenele întîmplătoare ale vieţii sociale, şi  de aceea ea poate 
avea asupra producţiei o influenţă mai mult sau mai puţin 
favorabilă ; s chimbul figurează între amîndouă ca o mişcare 
socială formală, iar actul final - consumul, care e considerat 
nu numai ca punct .final, ci şi  ca scop final -, se află de fapt 
în afara sferei ecnomiei; cu ex'cepţia faptului că, la rîndul 
său, el exercită o acţiune inversă asupra punctului de ple
c are şi iniţiază din nou întregul proces. 

Adversarii economiştilor - fie că este vorba de adversari 
din cadrul acestei ştiinţe sau din afara ei -, care le repro
şează că ar proceda în mod barbar rupînd în bucăţi un tot 
întreg, se plasează pe acelaşi teren cu ei sau se află chiar 
sub nivelll lor. Nimic mai banal decît reproşul că economiştii 
acordă prea multă atenţie producţiei, considerînd-o ca un scop 
în siie. Repartiţia, pretind ei ,  ar avea o importanţă tot atît de 
mare. La baza acestui reproş se > flă tocmai ideea economişti
lor că repartiţia ar exista ca c sferă independentă, de s ine 
stătătoare, alături de producţie.  Sau se formuleaz5 reproşul că 

44 
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aceste momente nu ar fi concepute în unitatea lor. Ca şi cum 
această rupere n-ar fi pătruns din sfera realităţii în textele 
manualelor, ci  invers, din textele manualelor în sfera reali
tăţii, şi ca şi cum aici ar fi vorba de o împăcare dialectică de 
no tiuni şi nu de înţelegerea unor relaţii reale I 

a) [ProducJie şi consum] 

Producţia este totodată nemijlocit şi consum. Un dublu 
consum, subiectiv şi obiectiv : individul care în procesul de 
producţie îşi dezvoltă capacităţile ,  în acelaşi timp le chel
tuieşte, le consumă în actul producţiei, la fel cum actul natu
ral al reproducerii este o cheltuire de forţe vitale. 1n al doilea 
rînd : producţia este consumarea mijloacelor de producţie, 
care se folosesc,  se uzează şi, în parte, se descompun din nou 
(ca, de pildă, în cazul arderii) în elementele de bază. La fel 
stau lucrurile şi cu consumarea materiei prime, care nu-şi păs
trează forma şi proprietăţile naturale, ci, dimpotrivă, le  pierde. 
De aceea actul producţiei este, în toate momentele sale, şi 
un act de consum. Dar economiştii sînt de acord cu toate 
acestea. Producţia ca ceva nemijlocit identic cu consumul, 
consumul ca ceva care coincide nemijlocit cu producţia, ei  le 
numesc consum productiv. Această identitate dintre produc
ţie şi consum se reduce la teza lui Spinoza : „determinqtio 
est negatia" . Dar această definire a consumului productiv este 
făcutâ numai pentru a deosebi consumul identic cu prolucilt 
de consumul propriu-zis, care e conceput, dimpotrivă, ca fiind 
contrariul distructiv al producţiei. Să examinăm deci consu
mul propriu-zis. 

Consumul e nemijlocit şi producţie, aş& cum în  natură con
sumarea elementelor şi a substanţelor chimice este totodată 
producţie de plante. Este , de pildă, cît se poate de clar că în 
procesul alimentaţiei ,  care e una dinţre formele consumului, 
omul produce propriul său corp ; dar acelaşi lucru este va
labil pentru orice altă formă de consum; care într-un mod sau 
altul şi fiecare în felul ei  îl produce pe om. Aceasta este pro
d1c ţia consumptivă. Dar, spune economia politic�, această 
producţie identică cu consumul este o a doua producţie, care 
rezultă din distrugerea ·produsului celei dintîi. !n cea dintî i  
producătorul se materializează pe  sine, în cea  de-a doua obiec
tul produs de el se personifică. Prin urmare, această producţie 
consumptivă, deşi este unitatea nemijlocită a producţiei şi 
consumului, se deosebeşte în mod esenţial de producţia propriu-
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z isă. Unitate. nemijlocită în care producţia coincide cu con
sumul ş i  consumul cu producţia păstrează dedublarea lor ne
mijlocită. 

Aşadar, producţia e nemijlocit consum, iar consumul e ne
mijlocit producţie. Fiecare c în morl nemijlaci t  propriul său 
contrariu. In acelaşi timp însă între ele două are loc o miş
care de mijlocire. Producţia mij loceşte consumul ,  creîndu-i 
materialul fără de care i-ar • lipsi obiectul. Dar şi consumul 
mijloceşte producţia, deoarece numai el creează produselor 
subiectul pentru c are ele reprezintă produse.  Produs ul îşi ca
pătă ultimul finish * numai în procesul consumării. O cale 
ferată pe  care nu se circulă, care nu e folosită, care nu e con
sumată, nu e decît o c ale ferată �uvip.EL * *  şi nu una reală. 
Fără producţie nu există consum, dar nici fără consum nu 
există producţie ,  căci în acest caz producţia ar fi lipsită de 
scop. Consumul creează producţia într-un dublu sens : 

1 )  Prin aceea că numai în cadrul consumului produsul de
vine produs real. De exemplu, o haină devine realment� haină 
abia atunci cînd este purtată ; o casă nelocuită nu este de 
fapt o casă reală. Prin urmare, spre deosebire de un simplu 
obiect din natură, produsul s e  manifestă ca atare,  devin e 
produs abia în procesul consumării. Consumul, distrugînd pro
dusul, îi dă acestui. the finishing stroke * * * ,  căci produsul are 
calitatea de produs nu ca activitate material izată, ci numai ca 
obiect pentru subiectul activ. 

2) Prin aceea că consumul creează necesitatea unei pro
ducţii noi, deci mobilul ideal, lăuntric, al producţiei, care este 
premisa ei. Consumul creează imboldul producţiei ; el creeazi 
şi obiectul, care acţionează asupra producţiei determinîndu-i 
scopul. Şi dacă e limpede că producţia furnizează consumului 
obiectul în forma lui exterioară, nu e mai puţin clar că, la 
rînduI Său, consumul fixează în mod ideal obiectul producţiei ,  
ca  imagine interioară, ca trebuinţă, ca imbold şi  ca scop. El 
creează obiectele producţiei sub o formă încă subiectivă. Fără 
trebuinţă -nu există producţie. Dar consumul reproduce tre
buinţa. 

Celor de mai sus le corespunde din partea producţiei fap
tul că : 

* - desivirş i re. - Nota trad. 
„ .  - po tenţiu] j .  - Vota trad . 

.. „ - desăvîrşire. - Nota trad. 
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1) ea furnizează consumului materialul , obiectul. Un con
sum fără obiect nu este consum ; în acest sens deci producţia 
creează consumul. 

2) Producţia însă nu numai ii creează obiectul consumu
lui, dar îi dă acestuia din urmă şi determinarea sa, carac
terul său, desăvîrşirea s.. Aşa cum consumul desăvîrşeşte 
produsul ca produs,  tot aşa producţia desăvîrşeşte consumul. 
ln primul rînd, obiectul nu e un obiect în genere, ci un obiect 
determinat, care urmează să fie consumat într-un mod deter
minat, indicat la rîndul său tot de producţie. Foamea e foame, 
dar foamea care se potoleşte cu carne fiartă, consumată cu 
ajutorul furculiţei şi al cuţitului, e o altfel de foame decît 
aceea sub imperiul căreia se înghite carne crudă cu ajutorul 
mîinilor, al unghiilor şi al dinţilor. Aşadar, nu numai obiectul 
consumului, ci şi modul de a consuma este creat de produc
ţie, nu numai în mod obiectiv, ci şi în mod subiectiv. Pro
ducţia îl creează deci pe consumator. 

3) Producţia nu numai că furnizează trebuinţei materialul, 
dar furnizează şi materialului trebuinţa. Cînd consumul iese 
din starea sa  iniţială de primitivitate şi spontaneitate natu
rală - şi o rămînere îndelungată pe această treaptă ar fi, la 
rîndul ei, rezultatul unei p:oducţii anchilozate într-o stare de 
primitivitate naturală -, el însuşi,  ca îndemn, este mijlocit 
prin obiect. Trebuinţa consumului de a avea acest obiect este 
creată prin perceperea acestu i a  din urmă. Obiectul de artă -
şi ceva asemănător se întîmplă cu orice alt produs - cree�ză 
un public care înţelege arta şi e capabil să aprecieze frumosul. 
Producţia produce, aşadar, nu numai un obiect pentru su
biect, ci şi un subiect pentru obiect. prin urmare, producţia produce consumul : 1 )  creîndu-i ma
terialul ; 2) determinînd modul de consumar� ; 3) trezind în 
consumator trebuinţa al cărei obiect î l  constituia produsul 
creat de ea. Ea produce deci obiectul consumului, m�dul de 
consumare şi imboldul consumului. In acelaşi mod consumul 
generează capacitatea produc.torului, trezind în -1 o trebuinţă 
îndreptată spre scopuri bine determinate. 

Identitatea dintre consum şi producţie se manifestă, aşa
dar, în următcareie trei moduri : 

1 )  Identitate nemijlocită : producţia este consum ; con
sumul este producţie. P_oducţie consumptivă. Consu111 pro
duc tiv. Economiştii le numesc pe amîndouă cbnsum produc
tiv, dar mai fac următoarea distincţie : prima figurează„ca 
reproducţie, a doua ca consum productiv.-To ate cercetărilt:· 
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asupra celei dintîi sînt cercetări cu privire la munca produc
tivă şi munca neproductivă ; cercetările asupra celei de-a 
doua se ocupă de consumul productiv şi de consumul nepro
ductiv. 

2) Faptul că fie care dintre ele apare ca un mijloc pentru 
cealaltă, că una este mijlocită de cealaltă, ceea ce işi gă
seşte expresia în interdepende�ţa lor ;• aceasta este o miş
care prin care ele se raportează una la alta şi se afirmă ca 
indispensabile una pentru alta, dar în cadrul căreia ri.mîn 
exterioare una faţă de alta. Producţia creează materialul ca 
obiect exterior pentru consum ; consumul creează trebuinţa 
ca obiect interior în raport cu producţia, ca scop al producţiei. 
Fără producţie nu există consum, fără consum nu există pro
ducţie. Această teză figurează în e conomia politică sub dife
rite forme. 

3) Producţia nu este numai nemijlocit consum, iar consu
mul nu este numai nemijlocit producţie ; producţia nu este 
de  asemenea numai mijloc pentru consum, iar consumul scop 
pentru producţie, adică în sensul că fiecare dintre el2 îi furni
zează celeilalte obiectul : producţia - obiectul exterior pen
tru consum, consumul - obiectul imaginat pentru producţie .  
.i�care dintre ele nu este numai nemijlocit cealaltă şi nu nu
mai că o mijloceşte pe cealaltă, ci fiecare dintre ele, înfăp
tuindu-se, o creează pe cealaltă, se creează pe sine ca cea
laltă. _ Consumul, înainte de orice, desăvîrşeşte actul produc
ţiei, finisînd produsul ca produs, absorbindu-l, distrunîndu-i 
forma materfală de sine s L.L.Loare ; ridicînd, prin nevoia re
petării, la rangul de artă capacitatea dezvoltată în primul act 
1l producţiei ; ea nu este deci numai actul final prin care pro
dusul devine produs, ci şi actul prin care producătorul devine 
producător. Pe de altă parte, producţia creează consumul, cre
înd modul de terminat al consumării, şi apoi  creînd îndemnul 
de a consuma, însă�i c ap0.citatea de consum ca o trebuinţă. 
Această din urmă identitate, menţionată la p unctul 3,  este 
explicată de repetate ori în economia politică în legătură cu 
cererea şi oferta, cu obiecteie şi nevoile, cu nevoile naturale 

• şi cu nevoile
-

create de societate . 
De aceea nu este nimic mai simplu pentru un hegelian 

decît să identifice producţia şi consumul. Şi acest lucru îl 
fac nu numai beletriştii socialişti 4 0 5 ,  ci chiar şi economişti 
prozaici ca Say, de pildă, care afirmă că, dacă considerăm un 
popor sau genul uman in abstracto, producţia sa e identică cu 
consumul său. Storch, relevînd eroarea lui Say, a amintit că 



un popor, de pildl, nu-;;i consumă produsul în întregime , ci  
creează şi mijloace de producţie, capital fix etc .  In afară de 
aceasta, a considera societatea ca  pe un subiect unic în
seamnă a o considera într-un mod greşit, speculativ. La un 
subiect singular producţia şi consumul apar ca momente ale 
unui singur act .  Aici trebuie subliniat numai esenţialul, şi  
anume că, dacă privim producţia şi consumul ca  activităţi ale 
unui subiect sau ale unor indivizi singulari, ele apar în orice 
caz ca momente ale unui proces în care producţia consti tui e 
punctul de plecare real, deci şi momentul predominant. Con
sumul ca necesitate, ca trebuinţă, este el însuşi un mom �nt 
lăuntric al activităţii productive, dar aceasta din urmă este· 
punctul de plecare al realizării, deci şi momentul ei predomi
nant, actul la care se reduce din nou întregul proces. Individul 
produce un obiect şi, prin consumarea acestuia, se întoarce la 
el însuşi, dar ca individ care produce şi care se reproduce pe 
sine însuşi. Consumul apare astfel ca un moment al produc ţiei. 

In societate însă relaţia dintre producător şi produs, după 
ce acesta din urmă a fost confecţionat, este pur exterioară , 
şi revenirea produsului la subiect depinde de relaţiile exis
tente între subiect şi alţi indivizi. Subiectul nu intră în pose
siunea nemijlocită a produsului.  De al tfel, atunci cînd produce 
în societate, el nici nu are drept scop însuşirea nemijloci a 
produsului. Intre producător şi produs se interpune reparîi t io ,  
care prin intermediul unor legi sociale determină partea lui 
din lumea produselor ; prin urmare, repartiţia se interp•.me 
în tre producţie şi consum. 

Dar este oare repartiţia o sferă de sine stătătoare alătri 
de producţie şi în afara ei ? 

b) [Producţie şi repartiţie] 

Dacă examinăm lucrările obişnuite de economie politic. . 
apare izbitor, în primul rînd, faptul că în  ele totul figurează 
sub un dublu aspect. De exemplu, în cadrul repartiţiei figu
rează renta funciară, salariul , dobînda şi profitul, pe cînd. 
în cadruI producţiei figurează ca factori pămîntul, munca, 
capitalul. In ce priveşte capitalul, este evident din capul locu
lui că el este pus de două ori : 1 )  ca factor al producţiei, 2) ca 
sursă de venit, ca  factor care determină anumite fonn� le 
repartiţ.ie. De aceea dobînda şi profitul figurează ca atar3 şi 
în producţie, întrucît ele reprezintă ·formele în care capitalul 
se înmulţeş te, creşte, prin urmare ele reprezintă momente ale 



Introducere 669 

producţiei capitalului însuşi. Dobînda şi profitul ca forme de 
repartiţie presupun capitalul ca factor al producţiei .  Ele sînt 
moduri de repartiţie care au ca premisă capitalul ca factor al 
producţiei. Ele sînt de asemenea moduri de reproduc t.ie a 
capitalului. 

Salariul reprezintă de asemenea munca salariată, conside
rată sub o altă rubrică : caracterul determinat pe care munca 
îl are aici ca factor al producţiei apare dincolo ca determi
nare a repartiţiei. Dacă munca n-ar fi determinată ca muncă 
salariată, nici modul în care ea participă la produse n-ar 
apărea ca salariu, cum se în tîmplă, de pildă, în cadrul sclaviei. 
In sfîrşit, renta funciară - dacă luăm de-a dreptul cea mai 
dezvol tată formă de repartiţie în care proprietatea funciară 
participă la produse - presupune marea proprietate funciară 
(la drept vorbind, marea agricultură) ca factor al producţiei, 
dar nu pămîntul ca atare, după cum nici salariul nu are drept 
premisă munca ca atare. Relaţiile de repartiţie şi modurile de 
repartiţie apar de aceea doar ca reverse ale factorilor pro
ducţiei. Un individ care participă la producţie sub forma mun
cii salariate participă la produse; la- rezultatele producţiei sub 
forma salariului. Structura repartiţiei e în întregime determi
nată de structura producţiei. Repartiţia este ea însăşi un pro
dus al producţiei - nu numai din punctul de vedere al con
ţinutului. în sensul că t i repartizate numai rezultatele pro
d11 ctiei, ci si din punctul de vedere al formei, căci modul anu
mit al participării la producţie determma forma aeosebltă a 
repartiţiei, forma în care se  participă la  repartiţie. Este pur 
şi simplu o iluzie curată să se vorbească în cazul producţiei 
despre pămînt şi în cazul repartiţiei despre renta funciară etc. 

De aceea economişti ca Ricardo, cărora li s-a reproşat cel 
mai mult că n-ar fi avut în vedere decît producţia, au consi
d erat repartiţia ca unicul obiect al economiei politice,  pen
tru că ei au ales instinctiv formele de repartiţie ca cele mai 
precise expresii în care se fixează factorii producţiei într-o 
societate dată. 

In raport cu individul, repartiţia ap are, desigur , ca o lege 
soClală care determină poziţia lui în producţie, pozitie îa ca
drul căreia el produce şi care de aceea precede producţia. Din 
capul locului individul nu posedă nici capital, nici proprie
tate funciară. In virtutea repartiţiei sociale, el este de la naş
tere destinat muncii salariate. Dar însăşi această destinare 
este un rezultat al faptului că capitalul, proprietatea funciară 
există ca factori de sine stătători ai producţiei. 
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Dacă examinam societăţi întregi, apare că şi dintr-un alt 
punct de vedere repartiţia ar preceda producţia şi ar deter
mina-o ca  un fapt oarecum preeconomic.  Un popor de cuce
ritori împarte ţara între cuceritori şi impune astfel o anumită 
repartizare a proprietăţii funciare şi o anumită formă de pro
prietate funciară, determinînd astfel şi producţia. Sau îi trans„ 
formă în sclavi pe cei învinşi şi face astfel ca munca sclavilor 
să stea la baza producţiei. Sau un popor face revoluţie şi fărî
miţează în parcele marea proprietate funciară şi ,  în  consecinţă, 
prin această nouă repartizare a pămîntului imprimă produc
ţiei un caracter nou. Sau legislaţia eternizează proprietatea 
funciară în mîinile unor anumite familii, sau împarte munca 
ca un privilegiu ereditar, fixînd-o astfel într-un spirit de ca� tă. 
In toate aceste cazuri, şi toate au un caracter istoric, se pare 
că nu repartiţia este organizată şi determinată de producţie, 
ci, invers, producţia este organizată şi determinată de re
partiţie .  

In c oncepţia cea mai superficială,  repartiţia apare ca re
partiţie a produselor şi deci ca ceva înlepărtat de producţie 
şi pretins independent faţă de ea. Dar, înainte ca repartiţia 
să fie repartiţie a produselor, ea este : 1) repartizare a unel
tefor de producţie şi 2) - ceea ce constituie o nouă determi
nare a aceleiaşi relaţii - repartizre a membrilor societaţii 
între diferitele ramuri de producţie (subordonarea indivizilor 
unor anumite relaţii de producţie) . Repartiţia produselor este, 
în mod evident, doar rezultatul acestei repartiţii, care e in
clusă în însuşi procesul de producţie şi determină organizarea 
producţiei.rA considera producţia independent de această re
partiţie 1nclusă în ea este evident o abstracţie pură, pe cînd, 
dimpotrivă, repartiţia produselor este dată de la sine o dată 
cu această repartiţie, care constituie de la început un moment 
al producţiei. Ricardo, care căuta să înţeleagă producţia mo
dernă în organizarea ei socială determinată şi care este prin 
excelenţă economistul producţiei, consideră tocmai de aceea 
că nu producţia, ci1 repartiţia constituie obiectul propriu-zis 
al economiei politice moderne. Aici se vede iarăşi cit se poate 
de limpede toată abs.ditatea economiştilor care prezintă pro
ducţia drept un adevăr etern, izgonind totodată istoria în do
meniul repartiţiei. 

Problema raportului dintre productie l această reparti.Q 
care determină producţia este, evident, o problemă care ţine 
de dom eniul .  prol1wtiei. Dacă s e  va spune ca  m orice caz, 
deoarece producţia trebuie să pornească de la o anumită re-
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partizare a uneltelor de producţie, repartiţia în acest sens pre
cede producţia şi constituie o premisă a ei, la aceasta trebuie 
să se răspundă că producţia îşi are într-adevăr condiţiile şi 
premisele ei, care constituie momente ale ei. Acestea din urmă 
pot apare la început ca momente naturale. Prin însuşi procesul 
de producţie, ele se transformă din momente naturale în mo
mente istorice şi, dacă pentru o perioadă ele au apărut ca 
premise naturale ale producţiei, pentru o altă perioadă ele 
au fost rezultatul istoric al producţiei. In cadrul procesului 
de producţie însuşi ele se schimbă necontenit. De exemplu, fo
losirea maşinilor a modificat atît repartiţia uneltelor de pro
ducţie cit şi aceea a produselor. Marea proprietate funciară 
modernă este ea însăşi rezultatul comerţului modern şi al in
dustriei moderne, ca şi al aplicării acesteia din urmă în do
meniul agriculturii. 

Toate problemele schiţate mai sus se reduc, în ultimă ana
liză, la următoarea : cum acţionează asupra producţiei con
diţiile istorice generale şi care este raportul dintre producţie 
şi dezvoltarea istorică în general. Este o problemă care tine, 
evident, de examinarea şi dezvoltarea producţiei propriu-zise. 

Dar la problemele puse mai sus într-o formă atît de ba
nală se poate da un răspuns tot atît de concis. In toate cu
ceririle pot exista trei posibilităţi. Poporul cuceritor impune 
celu: cucerit propriul său mod de producţie (de pildă englezii 
în Irlanda în secolul acesta şi, în parte, în India) ; sau îl lasă 
pe vechiul mod de producţie şi se mulţumeşte cu un tribut 
(de pildă turcii şi romanii) ; sau se produce o interacţiune 
din care ia naştere un nou mod de producţie, o sinteză {în 
parte, în cuceririle germanice) . In toate cazurile, modul de 
producţie, fie al poporului cuceritor, fie al celui cucerit, fie 
cel rezultat din îmbinarea celor două moduri de producţie, 
determină repartiţia nouă care se statoniceşte. Deşi aceasta 
din urmă apare ca o premisă pentru noua perioadă de pro
ducţie, în realitate însă este ea însăşi un produs al producţiei, 
nu numai al producţiei istorice în general, ci al unei producţii 
istorice determinate. 

De exemplu, mongolii, pustiind Rusia, au proc!dat în con
formitate cu modul lor de producţie, cu păstoritul, pentru 
care existenţa unor mari întinderi nelocuite constituie o con
diţie principală. Barbarilor germani, pentru care agricultura 
bazată pe munca şerbilor era modul de producţie obişnuit, la 
fel ca şi viaţa izolată la ţară, le-a fost cu atît mai uşor să su
pună acestor condiţii provinciile romane, cu cit concentrarea 
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proprietăţii funciare care avusese loc acolo răsturnase dej a 
cu desăvîrşire vechile relaţii din agricultură. 

Există o concepţie tradiţională cum că în anumite perioade 
oamenii au trăit exclusiv din jaf. Dar pentru a putea jefui tre
buie să existe ceva de j efuit, prin urmare trebuie să existe 
o producţie . De altfel, însăşi modalitatea jefuirii este deter
minată de felul producţiei. De pildă, o stock-jobbing nation * 
nu poate fi jefuită în acelaşi mod ca  un popor de păstori. 

In persoana sclavului, jaful are drept obiect nemijlocit 
unealta de producţie. In acest caz însă, producţia ţării în fo
losul căreia el este răpit trebuie să fie astfel organizată încît 
să permită folosirea muncii sclavilor, sau (ca în America de 
Sud etc.) trebuie să fie creat un mod de producţie corespun
zător muncii sclavagiste . 

Legile pot perpetua un mijloc de producţie , de exemplu 
pămîntul, în mîinile anumitor familii. Aceste legi capătă o 
semnificaţie economică numai atunci cînd marea proprietate 
funciară se află în armonie cu producţia socială, ca, de exem
plu, în Anglia. In Franţa se  practica mica agricultură, deşi 
exista marea proprietate funciară ; de aceea aceasta din urmă 
a şi fost sfărîmată de revoluţie. Dar perpetuarea parcelării, 
de exemplu, prin legi ? In pofida acestor legi, proprietatea se  
concentrează din nou. Influenţa legilor menite să păstreze re
laţiile de repartiţie şi efectul pe care ele îl au pe această cale 
asupra producţiei urmează să fie analizate aparte. 

c) @ siirşil-scl1imbul şi circula/ia] 

Circulaţia însăşi nu este decît un moment determinat al 
schimbului, sau schimbul considerat în ansamblu. 

In măsura în care schimbul este doar un moment mijlo
citor între producţie şi repartiia d�teminată de ea,  de o 
parte, şi consumul, de altă parte , iar consumul însuşi apare 
e- n- moment al pr_oducţiei, în aceeaşi uâsură -şi s_chimbul 
este evid-nt cuprins în producţie ca un moment al ei. 

E limpede, în primul rînd, că schimbul de activităţi şi de 
capacităţi care se efectuează în cadrul producţiei ţine direct  
de producţie şi constituie latura ei esenţială. In al  doilea rînd, 
acelaşi lucru este valabil şi pentru schimbul de produse, în 
măsura în care acesta din urmă constituie un mijloc pentru 
producerea produsului finit, destinat consum:lui nemijlocit, · 
In această măsură, schimbul însuşi este un .�ct care ţine de 

* - naţiune de speculanţi de bursă. - Nota trad. 
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sfera producţiei. !n al treilea rînd, prin organizarea s o ,  schin
oul· reciproc diitre întreprinzătorii înşişi este şi el în între
gime determinat de producţie, ca activitate productivă pro
priu-zisă. Schimbul apare independent de. producţie şi indife
rent faţă de ea numai în ultimul stadiu, cînd produsul e schim
bat nemijlocit în vederea consumului. Dar 1 )  nu există schimb 
fără diviziunea nuncii, fie că e primitivă, fie că este un re
zultat al dezvoltării istorice ; 2) schimbul privat presupune o 
producţie privată ; 3) intensitatea schimbului, precum şi răs
pîndirea şi forma sa, s înt determinate de dezvoltarea şi orga
nizarea producţiei. De exemplu, schimbul dintre oraş şi s .t, 
schimbul în cadrul satului, în cadrul oraşului etc. Schimbul 
apare as lfel în toate momentele lui fie direct cuprins în pru
.ucţie ,  fie determinat de ea. 

Rezulatul la ca� am aj uns nu este că produ c.ia, rep.rti
ţia, schimbul şi consumul ar fi identice, ci  că toate constituie 
părţi ale unui tot întreg, deosebiri în cadrul unei unităţi. Pro
duc_ţia domină atît asupra ei însăşi în toată contrarietatea de
termin.ri1or sale cît şi asupra celorlalte momente. Cu ea re
începe de fiecare dată procesul. Că schimbul şi consumul nu 
pot fi elementul dominant e de la sine înţeles. Acelaşi lucrn 
e valabil şi pentru repartiţie ca repartiţie a produselor. Dar, 
ca repartiţie a factorilor producţiei, este ea însăşi un moment 
al producţiei. b anumită producţie determină, aşadar, un anu
mit consum, -o anumită repartiţie, un anumit schimb şi anu
mite relaţii între aceste momente diferite.  Fireşte sub forml1 
ei unilaterală şi producţia e, la rîndul ei, determinată de alte 
momente. De exemplu, cînd piaţa, adică sfera schimbului, se  
extinde,  cresc proporţiile producţiei ş i  se adînceşte diferen
ţierea ei. O dată cu schimbarea repartiţiei se schimb. şi pro
ducţia ; de exemplu, o dată cu concentrarea capitalului , cu 
repartizarea diferită a populaţiei între oraş şi sat etc. In s fî r
şit, nevoile consumului determină producţia. Intre diferitele 
momente are loc o interacţiune. Acest lucru se întîmplă cu  
orice t o t  organic. 

3. METODA ECONOMIEI POLITICE 

Atunci cînd examinăm o ţară dată din punctul de vedere 
al economiei politice, începem cu populaţia ei, cu împărţirea 
acesteia în clase, cu repartizarea ei între oraş, sat şi ocupaţ i i  
maritime, intre diferi tele ramuri de producţie, cu importul � i  
-exportul, producţia şi consumul anual , preţurile mărfurilor e t c .  
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Pare just să se înceapă cu ceea ce este real şi concret, cu 
premisele reale , deci, de pildă în economia politică, cu popu
laţia, care e baza şi subiectul întregului proces de producţie 
social. Dar, la o examinare mai atentă, această metodă se do
vedeşte a fi greşită. Populaţia este o abstracţie dacă lăsăm la 
o parte, de pildă, clasele din care ea se  compune. Aceste clase 
sînt, la rîndul lor, o vorbă goală dacă nu cunoaştem bazele pe 
c are se întemeiază ele, de pildă muncă salariată, capital etc. 
Acestea presupun existenţa schimbului, a diviziunii muncii, a 
preţurilor etc. Capitalul, de exemplu, nu înseamnă nimic fără 
muncă salariată, valoare, bani, preţuri etc. Prin urmare, dacă 
.ş începe cu populaţia, aceasta mi�ar da o idee haotică des
pre întreg, şi numai în urma unor determinări mai apropiate 
aş ajunge în mod analitic la noţiuni din ce în ce mai simple ; 
de la concretul reprezentat aş trece la abstracţii din ce  în ce  
mai sărace, pînă cînd aş  ajunge la determinările cele mai 
simple. De aici ar trebui să mă întorc din nou pe acelaşi drum 
pînă cînd aş ajunge în cele din urmă iar la populaţie, de data 
aceasta însă nu ca idee haotică despre întreg, ci ca totalitate 
bogată, cuprinzînd numeroase determinări şi relaţii. Primul 
drum e cel pe care economia politică l-a urmat istoriceşte în 
perioada apariţiei sale. Economiştii secolului al  XVII-lea, de 
pildă, încep întotdeauna cu totalitatea vie, cu populaţia, na
ţiunea, statul, cîteva state etc. ,  dar termină întotdeauna prin 
a desprinde cu ajutorul analizei un număr de relaţii generale 
abstracte, determinante, cum sînt diviziunea muncii, banii, va
loarea etc. Indată ce aceste momente izolate au fost mai mult 
sau mai puţin fixate şi deduse ,  au început să apară sisteme 
economice care se ridicau de la simplu - cum ar fi munca, 
diviziunea muncii, trebuinţa, valoarea de schimb - la stat, 
schimburi internaţionale, piaţă mondială. Această din urmă 
metodă este, evident, justă din punct de vedere ştiinţific .  Con
cretul este c oncret pentru că reprezintă sinteza unei serii de 
determinări, deci  unitatea în cadrul diversităţii. De aceea în 
gînclire el apare ca  un proces de sinteză, c a  rezultat şi nu ca  
punct de plecare, deşi e l  reprezintă punctul de plecare real ş i  
deci punctul de plecare al  intuiţiei şi a l  reprezentării. Pe pri
mul drum, reprezentarea completă se volatilizează şi devine 
determinare abstractă ; pe cel de-al doilea, determinările ab
s tracle duc la reproducerea concretului cu ajutorul gîndirii. 
De aceea Hegel a fos t victima unei iluzii, concepînd realul 
ca rezultat al gîndirii care se sintetizează în sine, se adînceşte 
în sine şi se dezvoltă din sine însăşi, pe cînd metoda ridicării 
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de la abstract la concret nu e decît modul în care gindirea îşi 
însuşeşte concretul, îl reproduce ca pe ceva spiritual concret. 
In nici un caz însă aceasta nu constituie procesul de apariţie 
a concretului insu�Cea mai simplă categorie economică, de 
pildă valoarea de sc imb, presupune o populaţie - o popu
laţie care produce în condiţii determinate - şi anumite forme 
de familie, de comunitate sau de stat etc. Ea nu poate exista 
altfel deit ca relaţie abstractă, unilaterală a unui tot concret 
viu, deja dat. Dimpotrivă, în calitate de categorie, valoarea d
schimb duce o existenţă antediluviană. De aceea, pentru con
ştiinţa (şi cea filozofică e tocmai o astfel de conştiinţă) pentru 
care gindirea cu ajutorul noţiunilor reprezintă omul real şi 
de aceea numai lumea înţeleasă cu ajutorul noţiunilor repre
zintă lumea reală, mişcarea categoriilor apare ca actul de pro
ducţie real (deşi, din păcate, unul care primeşte un oarecare
impuls din afară) , al cărui rezultat îl constituie lumea ; şi acest 
lucru - aici avem iarăşi o tautologie - este just în măsura 
în care totalitatea concretă, ca totalitate gîndită, ca concret 
reprezentat în gindire, este realmente un produs al gindirii, al 
înţelegerii ; dar în nici un caz al noţiunii care gindeşte şi se 
autodezvoltă în afara intuiţiei şi reprezentării, ci al prelucrării 
în noţiuni a intuiţiei şi a reprezentărilor. Totalitatea, aşa cum 
apare în minte ca o totalitate gindită, este un produs al minţii 
care gindeşte, care îşi însuşeşte lumea în singurul mod care ii 
este propriu, într-un mod care diferă de însuşirea artistică, re
ligioasă, practic-spirituală a acestei lumi. Subiectul real ră
mine, ca şi mai înainte, în afara minţii, existind ca ceva de 
sine stătător, şi anume atita timp cît mintea se raportează la 
el pe plan pur speculativ, pur teoretic. De aceea, şi în cadrul 
metodei teoretice, subiectul, societatea, trebuie să figureze tot 
timpul în reprezentarea noastră ca o premisă. 

Dar nu au avut oare aceste categorii simple şi o existenţă. 
de sine stătătoare, istorică sau naturală, înaintea categoriilor 
mai concrete ? ;a depend *. De pildă, Hegel procedează în 
mod just atunci cînd începe filozofia dreptului cu posesiunea. 
ca cea mai simplă relaţie juridică a subiectului. Dar nu există 
nici un fel de posesiune înaintea familiei sau înaintea relaţii
lor de dominaţie şi de supunere, care sint relaţii mult mai con
crete. Dimpotrivă, ar fi just să se spună că există familii, ginţi 
care posedă numai, dar nu au proprietate. Categoria mai sim
plă apare, aşadar, ca raportul unor familii sau comunităţi gen-

* - depinde. - Nota trad. 
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tilice primitive faţă de proprietate. Intr-o societate mai dez
voltată, ea apare ca relaţia mai simplă a unui organism dez
voltat. Dar substratul mai concret a cărui relaţie o constituie 
posesiunea este întotdeauna presupus. Ne putem închipui un 
sălbatic izolat care posedă. Dar în acest caz posesiunea nu 
€ste o relaţie juridică. Nu este adevărat că dezvoltarea isto
rică a posesiunii a generat familia. Dimpotrivă, posesiunea 
presupune întotdeauna această „categorie juridică mai con
cretă" .  Este însă ceva adevărat aici, şi anume că categoriile 
simple sînt expresia unor relaţii în care concretul mai puţin 
dezvoltat se poate realiza înainte de statornicirea unei relaţii 
sau legături mai multilaterale, exprimată în mod ideal în cate
goria mai concretă, în timp ce concretul mai dezvoltat men
ţine aceeaşi categorie ca pe o relaţie subordonată. Banii pot 
exista şi au existat istoriceşte înaintea capitalului, înaintea 
băncilor, înaintea muncii salariate etc. In această privinţă se 
poate spune, aşadar, că categoria mai simplă poate exprima 
relaţiile dominante ale unui tot mai puţin dezvoltat sau rela
tiile subordonate ale unui tot mai dezvoltat, adică relaţii care 
istoriceşte au existat mai înainte ca întregul să se fi dezvoltat 
.sub aspectul care este exprimat într-o categorie mai concretă. 
In acest sens, mersul gîndirii abstracte, care se ridică de la 
simplu la complex, corespunde procesului istoric real. 

Pe de altă parte, se poate spune că există forme sociale 
foarte dezvoltate şi totuşi istoriceşte nematurizate, în care au 
loc cele mai înalte forme ale economiei, cum ar fi, de pildă, 

cooperaţia, diviziunea dezvoltată a muncii etc., dar nu există 
nici un fel de bani ; de exemplu, în Peru. La fel şi în comunită
ţile slave, banii şi schimbul care îi determină nu apar de loc 
sau au un rol neînsemnat înăuntrul diferitelor comunităţi, dar 
în schimb apar la hotarele acestora din urmă, în relaţiile cu 
alte comunităţi ; este, de altfel, în genere greşit să se conii
dere că schimbul în cadrul aceleiaşi comunităţi ar reprezenta 
elementul constitutiv iniţial. Dimpotrivă, la început schimbul 
apare mai curînd în relaţiile dintre cliferitele comunităţi decît 
în relaţiile dintre membrii uneia şi aceleiaşi comunităţi. Mai 
departe : deşi banii au început să joace un anumit rol foarte 
de timpuriu şi omnilateral, totuşi, în antichitate ei apar ca ele
ment dominant numai la naţiunile unilateral dezvoltate, la na
ţiunile comerciale. Şi chiar în faza cea mai dezvoltată a anti
:hităţii, la greci şi la romani, dezvoltarea deplină a banilor, 
care constituie o premisă a societăţii burgheze moderne, are 
loc numai în perioada descompunerii societăţii antice. Prin 
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urmare, această categorie foarte simplă apare istoriceşte în 
toată deplinătatea ei numai în stadiile cele mai dezvoltate ale 
societăţii. Ea este departe de a pătrunde toate relaţiile eco
nomice. De pildă, în imperiul roman, în perioada dezvoltării 
sale celei mai înalte, baza o constituiau dările şi prestaţiile în 
natură. In Roma antică, relaţiile băneşti erau pe deplin dez
voltate, la drept vorbind, numai în armată ; ele nu au cuprins 
niciodată întregul proces de muncă în ansamblU. 

Aşadar, deşi categoria mai simplă poate exista istoriceşte 
înaintea categoriei mai concrete, totuşi, în cea mai deplină 
dezvoltare intensivă şi extensivă, ea poate să aparţină numai 
unei forme sociale mai complexe, în timp ce categoria mai 
concretă era mai deplin dezvoltată în cadrul unei forme sociale 
mai puţin dezvoltate. 

Munca pare o categorie cit se poate de simplă. Concepţia 
despre muncă în acest sens general, ca muncă în genere, este 
şi ea foarte veche. Dar, privită din punct de vedere economic 
în această formă simplă, „munca u este o categorie la fel de 
modernă ca relaţiile care generează această abstracţie simplă. 
Sistemul monetar, de pildă, defineşte avuţia într-un mod încă 
cu totul obiectiv, ca un lucru existent în bani [als Sache aus
ser sich im Geld] . Faţă de acest punct de vedere, a fost un 
mare progres atunci cind sistemul manufacturier sau comer
cial a mutat sursa avuţiei din obiect în activitatea subiectivă, 
în munca comercială şi manufacturieră, dar însăşi această ac
tivitate era concepută încă într-un sens limitat, ca activitate 
producătoare de bani. In opoziţie cu acest sistem se află sis
temul fiziocrat, care consideră drept producătoare de avuţie 
numai o formă determinată de muncă, munca agricolă, iar 
obiectul însuşi nu-l mai vede întruchipat în bani, ci în produs 
în genere, în rezultatul general al muncii. Dar, în virtutea ca
racterului limitat al activităţii, acest produs continuă să fie 
considerat ca un produs natural, ca un produs agricol, produs 
al pămîntului par excellence. 

O mare realizare din partea lui Adam Smith a fost faptul 
că el a înlăturat orice determinare a activităţii creatoare de 
avuţie ; la el găsim munca pur şi simplu, nu munca manufac
turieră, nici munca comercială sau cea agricolă, ci şi una şi 
alta. O dată cu generalitatea abstractă a activităţii creatoare 
de avuţie se recunoaşte aici şi generalitatea obiectului deter
minat ca avuţie ; este produsul în general sau munca în gene
ral, de data aceasta însă ca muncă trecută, materializată. Cit 
de dificilă şi cit de mare a fost această trecere se vede din 
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faptul că însuşi Adam Smith revine din cînd în cînd la siste
mul fiziocrat. S-ar putea părea că prin aceasta a fost găsită 
doar o expresie abstractă pentru cea mai simplă şi mai stră
veche relaţie în care oamenii apar ca producători, indiferent 
-de forma de societate. Pe de o parte acest lucru e just, pe de 
altă parte însă nu. 

Indiferenţa faţă de un fel de muncă determinat presupune 
J totalitate foarte dezvoltată de feluri de muncă reale, dintre 
care nici unul nu mai este predominant. In felul acesta, ab
stractiile cele mai generale iau naştere în genere numai în 
condiţiile unei dezvoltări concrete bogate, cînd unul şi acelaşi 
lucru este comun mai multor sau tuturor elementelor. Atunci 
acel lucru încetează să fie conceput numai într-o formă deose
bită. Pe de altă parte, această abstracţie a muncii în general 
nu e numai rezultatul spiritual al unei totalităţi concrete de 
feluri de muncă. Indiferenţa faţă de un fel de muncă determi
nat corespunde unei forme de societate în care indivizii trec 
cu uşurinţă de la un fel de muncă la altul, iar felul de muncă 
determinat reprezintă pentru ei ceva întîmplător şi deci indi
ferent. Aici munca a devenit, nu numai în cadrul categoriei, 
ci şi în realitate, un mijloc de a produce avuţie în genere şi 
şi-a pierdut legătura specifică cu individul determinat. O ase
menea stare, dezvoltată la cel mai înalt nivel, are loc în cea 
mai modernă dintre formele existente de societate burgheză : 
în Statele Unite. Prin urmare, abia aici abstracţia categoriei 
„muncă 0, „munca în general 0, munca fără altă specificare, 
acest punct de plecare al economiei politice moderne, devine 
în practică un adevăr. De aici rezultă că abstracţia cea mai 
simplă pe care economia politică modernă o pune ca piatră de 
temelie şi care exprimă o relaţie străveche, valabilă pentru 
toate formele de societate, apare totuşi numai în această ab
stracţie ca fiind în mod practic adevărată în calitate de cate
gorie a societăţii celei mai moderne. S-ar putea spune că ceea 
-ce în Statele Unite este un produs istoric, şi anume această 
indiferenţă faţă de felul determinat al muncii, este la ruşi, de 
pildă, o aptitudine înnăscută. Dar este o deosebire imensă în
tre cazul unor barbari care pot fi folosiţi la orice muncă şi 
-cazul unor oameni civilizaţi care se adaptează singuri la orice 
muncă. Şi apoi, la ruşi, acestei indiferenţe faţă de felul deter
minat al muncii îi corespunde în practică faptul că prin tra
-diţie oamenii sînt legaţi de o muncă bine determinată, de la 
care sînt smulşi numai datorită unor influenţe exterioare. 
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Acest exemplu cu munca demonstrează în mod grăitor că 
pînă şi cele mai abstracte categorii - cu toate că, tocmai da
torită caracterului lor abstract, sînt valabile pentru toate epo
cile - reprezintă, în însăşi determinarea acestei abstracţii, în 
aceeaşi măsură produsul unor condiţii istorice şi posedă vala
bilitate deplină numai pentru aceste condiţii şi în cadrul lor. 

Societatea burgheză reprezintă cea mai dezvoltată şi mai 
multilaterală organizare istorică a producţiei. De aceea cate
goriile care exprimă relaţiile acestei societăţi, înţelegerea 
structurii ei, oferă totodată posibilitatea de a cunoaşte struc
tura şi relaţiile de producţie ale tuturor formelor sociale dis
părute, din ale căror sfărîmături şi elemente se construieşte 
ea, în parte tîrînd după sine unele rămăşiţe încă nelichidate, 
iar în parte dezvoltînd pînă la deplina lui semnificaţie ceea ce 
înainte existase doar în germene etc. Anatomia omului con
stituie o cheie pentru înţelegerea anatomiei maimuţei. Dimpo
trivă, la speciile inferioare de animale, germenii unor ele
mente superioare pot fi înţeleşi numai în cazul cînd înseşi 
aceste elemente superioare sînt deja cunoscute. Economia bur
gheză ne oferă astfel cheia pentru înţelegerea economiei an
tice etc., dar nicidecum în maniera proprie economiştilor, care 
şterg toate deosebirile istorice şi pentru care toate formele 
sociale nu sînt decît forme burgheze. Dijma, zeciuiala etc. pot 
fi înţelese dacă este cunoscută renta funciară, dar nu trebuie 
să le identificăm cu aceasta din urmă. 

Apoi, deoarece însăşi societatea burgheză nu este decît o 
formă antagonistă de dezvoltare, relaţiile unor formaţii ante
rioare se întîlnesc în ea adesea doar într-o formă complet de
naturată sau chiar parodiată, cum este cazul, de pildă, cu 
proprietatea comunitară. Prin urmare, dacă este just să se 
spună că categoriile economiei burgheze conţin o doză de ade
v' pentru toate celelalte forme sociale, lucrul acesta trebuie 
înţeles numai cum grano salis *. Ele le pot conţine pe acestea 
din urmă într-o formă dezvoltată, într-o formă denaturată sau 
caricaturală etc., în orice caz într-o formă esenţial modificată. 
Aşa-zisa dezvoltare istorică se bazează în genere pe faptul că 
forma nouă le priveşte pe cele anterioare ca trepte care duc 
spre ea însăşi, le înţelege întotdeauna într-o manieră unila
terală, căci numai arareori şi numai în condiţii bine determi-

* - aici : cu anumite rezerve. - Nota trad. 
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nate este ea capabilă să se critice pe sine însăşi ; aici nu este 
vorba, fireşte, de acele perioade istorice care îşi apar lor în
seşi ca perioade de descompunere. Religia creştină a fost în 
stare să înlesnească înţelegerea obiectivă a mitologiei ante
rioare numai atunci cînd autocritica ei a fost pînă la n anu
mit punct gata, ca să zicem aşa, 8uYi.EL * . Aşa şi economia 
politică burgheză a ajuns să înţeleagă societatea feudală, an
tică, orientală abia atunci cînd a început autocritica societăţii 
burgheze. In măsura în care economia politică burgheză, ne
alunecînd pe panta mitologiei, nu s-a identificat pur şi simplu 
cu trecutul, critica făcută de ea societăţii anterioare, anume 
celei feudale, cu care mai avea de luptat în mod nemijlocit, 
se asemăna cu critica pe care creştinismul o făcuse păgînis
mului sau protestantismul catolicismului. 

Ca şi în genere în orice ştiinţă istorică, socială, la expu
nerea categoriilor economice trebuie să avem întotdeauna în 
vedere că, atît în realitate cit şi în minte, subiectul - în ca
zul de faţă societatea burgheză - este dat şi că, în virtutea 
acestui fapt, categoriile exprimă forme de existenţă, condiţii 
de existenţă, adesea numai diferite laturi ale acestei socie
tăţi determinate, ale acestui subiect, şi că de aceea nici pen
tru ştiinţă ea nu apare pentru prima oară abia atunci cînd 
vine vorba despre ea ca atare. Acest considerent trebuie re
ţinut, pentru că ne oferă dintr-o dată o indicaţie hotărîtoare cu 
privire la structura planului lucrării. Nimic nu pare, de pildă, 
mai firesc decît să începi cu renta funciară, cu proprietatea 
funciară, pentru că ea este legată de pămînt, acest izvor al 
oricărei producţii şi al oricărei existenţe, precum şi de agri
cultură, această formă iniţială a producţiei în toate societăţile 
mai mult sau mai puţin închegate. Dar nimic n-ar fi mai greşit 
decît un asemenea mod de a proceda. In fiecare formă de 
societate există o anumită producţie care determină locul şi 
influenţa tuturor celorlalte producţii şi ale cărei relaţii, în 
consecinţă, de asemenea determină locul şi influenţa tuturor 
celorlalte producţii. Este ca o lumină generală în care se topesc 
toate celelalte culori şi care le modifică în ceea ce au ele 
particular. Este ca un eter deosebit care determină greutatea 
specifică a tot ce există în el. Să luăm, de pildă, popoarele 
de păstori (poporele care se ocupă exclusiv cu vînatul şi cu 

* - otenţil. - Nota lrad. 
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pescuitul se află în afara punctului de la care începe adevărata 
dezvoltare) . La aceste popoare apare în mod sporadic o anu
mită formă de agricultură. Prin aceasta este determinată pro
prietatea funciară. Ea este colectivă şi-şi păstrează această 
formă într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcţie de 
măsura mai mare sau mai mică în care aceste popoare îşi 
păstrează încă tradiţiile lor ; de pildă, proprietatea în obşte 
la slavi. La popoarele cu agricultură sedentară - şi acest 
caracter sedentar reprezintă un mare progres -, la care agri
cultura predomină, ca în societatea antică şi în cea feudală, 
însăşi industria, organizarea ei şi formele de proprietate care 
îi corespund au un caracter mai mult sau mai puţin asemănător 
cu cel l proprietăţii funciare ; industria depinde în întregime 
de agricultură, ca la vechii romani, sau, ca în evul mediu, 
transpune la oraşe şi în relaţiile orăşeneşti principiile de 
organizare existente în agricultură. Pînă şi capitalul, în mă
sura în care nu este vorba de capitalul bănesc, a avut în evul 
mediu, sub forma tradiţionalelor unelte ale meşteşugului etc., 
acelaşi caracter de proprietate asemănătoare cu proprietatea 
funciară. 

In societatea burgheză lucrurile se prezintă invers. Agri
cultura devine tot mai mult doar una dintre ramurile indus
triei şi este cu totul dominată de capital. La fel şi cu renta 
funciară. In toate formele de societate în care domneşte pro
prietatea funciară predomină încă relaţiile naturale. Dar în 
formele de societate în care domneşte capitalul precumpănesc 
elementele sociale, create istoriceşte. Renta funciară nu 
poate fi înţeleasă fără capital, dar capitalul poate fi foarte 
bine înţeles fără renta funciară. Capitalul este puterea eco
nomică a societăţii burgheze, putere care domină totul. El tre
buie să constituie atît punctul de plecare cit şi punctul final 
şi să fie examinat înainte de proprietatea funciară. După ce 
vor i analzate fiecare în parte, va trebui cercetată şi core
laţia dintre ele. 

Ar fi deci inadmisibil şi greşit să luăm categoriile econo
mice în ordinea în care au avut istoriceşte un rol hotărîtor. 
Dimpotrivă, succesiunea lor este determinată de raportul care 
există între ele în societatea burgheză modernă şi care este 
diametral opus celui care apare ca raport natural al lor sau 
care corespunde ordinii dezvoltării istorice. Nu este vorba de 
locul pe care relaţiile economice îl ocupă istoriceşte în suc
cesiunea diferitelor forme sociale. Cu atît mai puţin este vorba 
de succesiunea lor „în idee" (Proudhon), în această reprezen-
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tare denaturată a procesului istoric. Este vorba de structura
rea lor în cadrul societăţii burgheze moderne. 

Forma pură (determinarea abstractă) în care apar în lumea 
antică popoarele comerciale - fenicienii, cartaginezii - se 
datora tocmai precumpănirii popoarelor de agricultori. Capi
talul, sub formă de capital comercial sau de capital bănesc, 
apare tocmai în această abstracţie acolo unde capitalul nu de
venise încă elementul dominant al societăţii. Lombarzii şi 
evreit au deţinut o poziţie identică faţă de societăţile de agri
cultori din evul mediu. 

Un alt exemplu care ilustrează locul diferit pe care unele 
şi aceleaşi categorii îl ocupă pe diferite trepte ale dezvoltării 
sociale este următorul : una din ultimele forme ale societăţii 
burgheze - joint-stock companies * - apare şi la începutul 
ei sub forma marilor societăţi comerciale privilegiate şi în
vestite cu drepturi de monopol. 

Insăşi noţiunea de avuţie naţională se conturează la econo
miştii din secolul al XVIl-lea în sensul că avuţia se creează 
numai pentru stat şi că puterea lui depinde de această avu
ţie ; este o idee care se menţine în parte şi la economiştii din 
secolul al XVIII-lea. Aceasta era încă acea formă inconştient 
ipocrită în care avuţia însăşi şi producerea ei erau proclamate 
a fi scopul statelor moderne, iar acestea din urmă erau consi
derate doar ca mijloc pentru producerea de avuţie. 

Este evident că expunerea trebuie structurată astfel : 1 )  De
terminările abstracte generale, care de aceea se potrivesc, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, tuturor formelor so
ciale, dar în sensul arătat mai sus. 2) Categoriile care for
mează structura internă a societăţii burgheze şi pe care se 
întemeiază clasele fundamentale. Capital, muncă salariată, 
proprietate funciară. Relaţiile dintre ele. Oraşul şi satul. Cele 
trei mari clase sociale. Schimbul dintre ele. Circulaţia. Credi
tul (privat) . 3) Statul ca expresie concentrată a societăţii bur
gheze. Statul considerat în raport cu el însuşi. Clasele „ne
productive u .  Impozitele. Datoria publică. Creditul public. 
Populaţia. Coloniile. Emigraţia. 4) Condiţiile internaţionale ale 
producţiei. Diviziunea internaţională a muncii. Schimbul in
ternaţional. Exportul şi importul. Cursul schimbului. 5) Piaţa 
mondială şi crizele. 

• - societăţile pe acţiuni. - Nota !rad. 
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4. PRODUCŢIE. MIJLOACE DE PRODUCŢIE 
ŞI RELAŢII DE PRODUCŢIE. 

RELAŢII DE PRODUCŢIE ŞI RELAŢII DE SCHIMB. 
FORME DE STAT ŞI FORME DE CONŞTIINŢĂ 

lN LEGĂTURA LOR CU RELAŢIILE DE PRODUCŢIE 
ŞI RELAŢIILE DE SCHIMB. 

RELAŢII JURIDICE. RELAŢII FAMILIALE 

Insemnări cu privire la punctele care urmează a fi menţio
nate aici şi care nu trebuie uitate. 

l} Războiul a generat înaintea păcii forme mai dezvol
tate ; modul în care, în cadrul armatelor şi în războaie etc., 
anumite relaţii economice, ca munca salariată, folosirea ma
şinilor etc., s-au dezvoltat înainte de a se fi dezvoltat în sînul 
societăţii civile. Şi raportul dintre forţele de producţie şi re
laţiile de schimb este deosebit de clar în armată. 

2} Raportul dintre istoriografia idealistă de pînă acum şi 
cea realistă. 1n special aşa-zisa istorie a civiliza/iei, care este 
în întregime o istorie a vechilor religii şi state. (Cu acest 
prilej se poate spune cîte ceva despre diferitele moduri în 
care s-a scris pînă acum istoria. Aşa-zisul mod obiectiv. Mo
dul subiectiv (moral şi altele} . Filozofic} . 

3} Relaţii de producţie secundare şi terţiare, în general 
derivate, transpuse, nu originare. Rolul pe care îl au aici re
laţiile internaţionale. 

4} Reproşuri cu privire la materialismul unui asemenea 
mod de a concepe lucrurile ; atitudinea faţă de matetialismul 
naturalist .  

5} Dialectica noţiunilor torte de produc/ie (mijloace de 
produc/ie) şi relaţii de produc/ie ; o dialectică ale cărei limite 
trebuie stabilite şi care nu desfiinţează deosebirile reale. 

6} Raportul inegal dintre dezvoltarea produc/iei materiale 
şi, de exemplu, a celei artistice. In genere, noţiunea de progres 
nu trebuie înţeleasă în abstracţia obişnuită. In arta modernă 
etc., această disproporţie nu este încă atît de importantă şi 
nici atît de greu de înţeles ca în sfera relaţiilor sociale prac
tice. De exemplu, starea învăţămîntului în Statele Unite în 
comparaţie cu cea din Europa. Dar punctul cu adevărat dificil 
care trebuie lămurit aici este următorul : în ce fel relaţiile de 
producţie, ca relaţii juridice intră pe calea unei dezvoltări in
egale. Aşa, de exemplu, raportul dintre dreptul privat roman 
(pentru dreptul penal şi dreptl public acest lucru este vala
bil într-o măsură mai mică} şi producţia modernă. 

7} Această concep/ie apare ca rezultat al unei dezvoltări 
necesare. Dar legitimitatea întîmplării (ca şi, printre altele. a 
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libertăţii) . (Influenţa mijloacelor de comunicaţie. Istoria uni
versală nu a existat întotdeauna ; istoria ca istorie universală 
este un rezultat) . 

8) Punctul de plecare îl constituie, fireşte, determinarea 
naturală ; subiectiv şi obiectiv ; triburi, rase etc. 

In ceea ce priveşte arta, se ştie că anumite epoci de înflo
riTe ale acesteia nu concordă cîtuşi de puţin cu dezvoltarea 
generală a societăţii, şi deci nici cu dezvoltarea bazei mate
riale a acesteia din urmă, care constituie oarecum scheletul 
organizării ei. De exemplu, grecii luaţi în comparaţie cu po
poarele moderne, sau Shakespeare. Cu privire la anumite 
forme de artă, de pildă epopeea, este recunoscut chiar că în 
forma lor clasică, care face epocă în istoria omenirii, ele nu 
pot fi create niciodată de îndată ce începe producţia de artă 
propriu-zisă ; că, aşadar, în domeniul artei înseşi anumite 
forme importante ale acesteia nu sînt posibile decît pe o 
treaptă inferioară a dezvoltării artelor. Dacă acest lucru se 
întîmplă în sfera artei în ceea ce priveşte raportul dintre di
feritele ei genuri, este cu atît mai puţin cazul să ne mirăm că 
acelaşi fenomen are loc în raportul dintre întregul domeniu 
al artei şi întreaga dezvoltare a societăţii. Dificultatea constă 
numai în formularea generală a acestor contradicţii. Preciza
rea specificului lor înseamnă totodată şi explicarea lor. 

Să luăm, de pildă, raportul dintre arta greacă şi contem
poraneitate, dintre Shakespeare şi perioada actuală. Se ştie că 
mitologia greacă a constituit nu numai arsenalul artei greceşti, 
ci şi terenul pe care a crescut aceasta din urmă. Concepţia 
despre natură şi despre relaţiile sociale, care stă la baza fan
teziei greceşti şi deci a { artei} greceşti este oare posibilă în 
condiţiile existenţei selfactorilor, a căilor ferate, a locomoti
velor şi a telegrafului electric 1 Ce reprezintă Vulcan faţă de 
Roberts & Co., Jupiter faţă de paratrăsnet şi Hermes faţă de 
Credit Mobilier 1 Orice mitologie biruie, domină şi modelează 
forţele naturii în imaginaţie şi cu ajutorul imaginaţiei ; ea dis
pare deci o dată cu începerea dominaţiei reale a omului asu
pra forţelor naturii. Ce s-ar face Fama în condiţii cînd există 
Printinghousesquare •01 1 Arta greacă presupune mitologia 
greacă, adică natura şi înseşi formele sociale deja prelucrate 
de fantezia poporului într-o manieră inconştient artistică. 
Acesta este materialul ei. Dar nu orice mitologie, adică nu 
orice prelucrare inconştient artistică a naturii (prin natură se 
înţelege aici tot ce există obiectiv, deci şi societatea) . Mito
logia egipteană n-ar fi putut constitui niciodată un teren pen-
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tru arta greacă sau sinul matern care s-o alimenteze. In orice 
caz însă trebuie să fie o mitologie. Prin urmare, în nici n caz 
o astfel de dezvoltare a societăţii care să excludă orice atitu
dine mitologică faţă de natură� orice mitologizare a naturii, 
care să ceară, aşadar, artistului o fantezie independentă de 
mitologie. 

Pe de altă parte, este oare posibil Ahile în epoca prafului 
de puşcă şi a glonţului 1 Sau în general este oare posibilă 
„Iliada" alături de presa de tipărit şi cu atît mai mult alături 
de maşina tipografică 1 Nu dispar oare în mod necesar cînte
cul şi muza, şi deci premisele necesare ale poeziei epice, o 
dată cu apariţia presei de tipărit 1 

Dificultatea nu constă însă în a înţelege că arta şi epopeea 
greacă sînt legate de anumite forme de dezvoltare socială. 
Dificultatea constă în faptul că ele ne procură încă şi astăzi 
o desfătare artistică şi că într-o anumită privinţă servesc ca 
normă şi model inegalabil. 

Un bărbat nu poate redeveni copil fără a da în mintea co
piilor. Dar nu-l bucură oare naivitatea copilului şi oare el în
suşi nu trebuie să tindă ca pe o treaptă mai înaltă să repro
ducă adevărata sa esenţă 1 Oare în natura copilului din fie
care epocă nu reînvie propriul ei caracter în toată natura
leţea lui 1 Şi de ce oare copilăria societăţii omeneşti, acolo 
unde a decurs în formele cele mai frumoase, să nu aibă pen
tru noi un farmec veşnic, ca o treaptă care nu se va mai în
toarce niciodată 1 Există copii rău crescuţi şi copii bătrîni
cioşi. Multe popoare antice fac parte din această categorie. 
Copii normali au fost grecii. Farmecul pe care-l are pentru 
noi arta lor nu este în contradicţie cu treapta socială nedez
voltată pe care ea a crescut. Dimpotrivă, acest farmec este 
rezultatul artei lor şi este indisolubil legat de faptul că con
diţiile sociale necoapte în care s-a născut ea şi care singure 
i-au putut da naştere nu se mai pot repeta niciodată. 

Scris de K. Mrx 
de la sfirşitul lunii august 
pînă la mijlocul lunii septembrie 1 857 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Neue Zeit" voi. 1,  
nr. 23-25 din 1 902-1903 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Declaraţia 
redacţiei ziarului „Das Volk" 

Pentru a pune capăt tuturor zvonurilor false şi născocirilor 
fan teziste care circulă cu privire la componenţa redacţiei zia
rului nostru, ţinem să declarăm că, în privinţa personalului 
redacţional, nu s-a produs şi nu se prevede nici o schimbare. 
Circul colaboratorilor noştri însă s-a lărgit şi avem satisfac
ţia de a putea comunica cititorilor noştri că Karl Marx, Fried
rich Engels, Ferdinand Freiligrath, W. Wolff, H. Heise, adică 
cele mai de seamă forţe literare ale partidului nostru, sînt ho
tărîţi să acorde sprijinul lor ziarului „Volk" şi, prin colabo
rarea lor, să dea redacţiei posibilitatea de a reprezenta cit 
mai demn şi mai multilateral interesele partidului nos tru. 

Publicat in 11Das Volk" nr. 6 
din 1 1  iunie 1859 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Spicuiri din presă 407 

„Cititorii noştri sînt oameni deştepţi, iar cînd uneori ne ajung la 
ureche criticile lor la adresa lui «Hermann» 408 înclinăm aproape să cre
dem că majoritatea or incomensurabilă• (majoritatea incomensurabilă a 
600 de cititori o constituie probabil 599) „ar fi cu mult mai deştepţi de
cît noi• .  („Hermann. ") 

Recunoaşterea de bunăvoie e întotdeauna preţioasă, chidr 
dacă întîrzie puţin, ca în cazul de faţă. Dar : 

„Moşnegi, puterea vi-o-ncordaţi I 
Mai viu să curg-al vostru sînge I 
Ca-ntărituri să ridicaţi, 
Pămînt în coşuri voi veţi strînge. 
E sfînta voastră datorie„. • 

(Thusnelda îl consolează pe Hermann ml 
„Wisconsin, cel mai brav stat republican, l-a trimis pe d-l Karl Schurz, 

cel mai strălucit şi mai dibaci orator al său, la Massachusetts, ca să facă 
agitaţie prin cuvîntul său cutezător„. Intr-un discurs admirabil şi înflă
cărat el demonstra„." -

ce anume, ar fi greu de spus dacă nu s-ar preciza ulterior 
„că el nu se consideră un reprezentant al acelei mari naţiuni de gînditori 
care se numeşte naţiunea germană " .  (Studiosul Schurz ca minoritate co
mensurabilă ş i  autobiograf 410.) 

„Voi, tineri, sabia ascuţiţi I 
Ca Hermann fiţi de îndrăzneţi I "  

(Thusnclda.) 

„Noi am văzut o mostră din această muselină neinflamabilă şi am 
exminat-o la luminare. Dacă o treci încet prin flacără, nu arde de loc ; 
dacă o ţii mai mult la flacără, se carbonizează, dar focul nu se mai 
extinde. O doamnă englezoaică, văzînd la expoziţie un eşantion mai 
mare, ne-a spus însă că materialul nu are un aspect atît de clar şi de 
proaspăt ca muselina nepreparată" .  („Her,ann",  - Nota redacţiei.) 

„Şi voi, femei, a voastră viaţă 
Pietăţii s-o-nchinaţi t •  

(Thusnelda.) 
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Inima noastră cosmopolită s-a bucurat atunci cînd m ci
tit că Arminius, aducîndu-şi aminte de momentul acela sublim 
în care ii făcuse cadou d-lui Kossuth revoluţia apuseană în 
schimbul celei răsăritene 411 ia sub protecţia sa 

„17 milioane de slavi" dir: Austria şi „de aceea nu numi. că i·a acordat 
corespondentului respectiv spaţiu imediat după acest articol de fond, dar 
l-a invitat chiar să vorbească în coloanele lui «Hermann» ca reprezentant 
al poporului său • .  

Deoarece „pentru republicani trebuie s ă  rămînă o chestiune deschisă 
de partea cui trebuie să ne situăm în războiul din Italia" ,  

gazeta se va pronunţa pe jumătate pentru Prusia, pe jumătate 
pentru Ludovic-Napoleon, pe jumătate pentru Italia, pe jumă· 
tate pentru Germania Mică, pe jumătate pentru Germania 
Mare, pe jumătate pentru regenţă, pe jumătate pentru un par
lament al Reichului, însă în întregime pentru d-l Bender, 8, 
Little Newport-street, Leicester Square, căruia i se poate 
adresa „oricine a învăţat să citeascău („Presse und Werkstatt" ) .  
pentu a fi iniţiat fără „studii şi prelegeri obositoareu î n  tai
nele ştiinţelor naturii. 

* 
* * 

Un ceh declară în ultimul număr al lui „Hermann" : 

„Noi am fost.„ în primele rînduri ale luptătorilor.„ pentru ideea so
cială". 

Faţa bisericească căreia îi aparţine această „tribună" 412 ob
servă cu acest prilej : 

„Oare cehii n-au fost precedaţi în această privin/ă de elve/ieni ?" 

Singura idee socială pentru care elveţienii au luptat pri
mii se rezumă în cuvintele : „Point d'argent, point de Suissesu .  
(„Fără creiţari nu-s nici şveiţari " .) 413 „Noul şveitar" Vogt şi 
„noul creiţar" Kinkel 414 ştiu să preţuiască această „idee so
cială" în întreaga ei importanţă istorică mondială. 

în aceeaşi 11 tribună" se spune : 

„Găsim explicabil faptul că societăţile engleze de asigurare nu mai 
vor să accepte (I) mărfuri germane pentru pie/ele mondiale de dincolo 
de ocean•. 

Cite „pieţe mondiale" cunoaşte însă această „faţă biseri· 
ceascău ? 
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Iată o mostră de coerenţă logică în „Wochenblatt aus 
London" ,  alias „Hermann" : 

,.Pe mormîntul acoperit de lauri al lui Humboldt· şi-a făcut cuibul o 
pereche de rîndunele. Domeniul îngrozitor al criminalitătii infantile, ai 
cărei gemeni ar trebui extirpati de la bun început cu ajutorul freno
logiei şi al fizioterapiei, a fost reactualizat de un băiat de nouă ani din 
Schmiedeberg".  

Aprecierea lui „Hermann" asupra lui Metternich. - Apre
cierea asupra politicii lui Metternich este formulată astfel : 

· „Acolo unde Mettemich şi ai lui au defăimat şi au trăit în desfrîu 
aproape un secol întreg, acolo încă multă vreme, aşa cum spune Schiller, 
un sol al păcii nu se poate culca, aţipind dulce lingă pîriu. S-o încerce 
o dată el" (adică Schiller) , „de pildă, lingă Mincio" .  

Transformarea lui Mincio într-un „pîrîu" nu putea să-i 
reuşească decît inventatorului „pieţelor mondiale de dincolo 
de ocean" .  

· „Hermann" explică într-un articol privitor la  

„vacanţa de l a  biserica Savoy din Londra" c ă  „el" („Hermann") „devine 
pentru compatrioţii săi din Londra şi din ţară pe zi ce trece mai scump."  

lntr-adevăr. Săptămînă de săptămînă ei livrează pentru 
3 pence tot mai puţin material. De faptul acesta este probabil 
legată enumerarea exactă a surselor de venit vacante, enu
merare din care răzbate dorinţa tainică de a muta „tribuna" 
în „biserica Savoy" .  

* 
* * 

Nr. 26 al lui „Gottfried" publică scrisoarea de demisie a 
lui „Hermann" *. Ea sună astfel : 

„Către cititorii noştri 

Cu numărul de azi se încheie activitatea mea ca redactor al acestei 
gazete. Singura cauză pentru care mă retrag este starea sănătăţii mele, 
care nu-mi permite să continui, pe lingă profesiunea mea anterioară de 
pedagog, şi cealaltă activitate, atit de risipită" .  (Profesiunea de pedagog 
constituie, aşadar, o activitate pe lingă cealaltă activitate.) „Intrucît, po
trivit cu aceasta• (potrivit cu ce ?), „nu voi mai răspnde pe vtor de 
conţinutul ziarului" (mai degrabă n-o să mai răspundă pentru viitorul !ui 
continut) , „am trecut totodată în alte miini şi proprietatea asupra aces
tuia. Intreprinderea, al cărei succes este acm asigurat" (mulţumită 

_
în-

* - Este vorba de Gottfried Kinkel. - Nota red. 
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lăturării lui Kinkel), „va i continuată în vechiul spiril" preţuri ieftine 
şi seviciu excelent) „şi, dacă înainte aproape că nu găseam timp şi spaţiu 
ca să scriu eu însumi pentru aceasta• (adică pentru întreprindere) , „în 
viitor" (mai tîrziu), „cind voi fi eliberat de ovara muncilor extene, voi 

·livra în calitate de corespondent cu alîl mai numeroase materiale". {Dacă 
Gottfried va apărea „cu atît mai numeros• în calitate de corespondent cu 
cit mai puţin „spaţiu" găsea înainte, ce se va întimpla cu succesl Îltre
prinderii ,  care acum ar trebui să fie „asigurat" prin dispariţia lui ca re
dactor ?) „Imi iau rămas bun de la cititori şi colaboratori şi le mulţu
mesc pentru participarea şi sprijinul lor. 

Gottfried Kinkel'.  

Despre „activitatea atît de risipită" ,  căreia Hermann îi 
spune atît de amical adio, ultimul „Gottfried" inserează ca 
probă concludentă următoarea notă redacţională : 

„Noi" (adică Gottfried) „simţim întotdeauna un fel de bucurie răută
cioasă atunci cînd unul dintre corespondenţii noştri face măcar o daUl o 
gafă adevărată ; pentru că din rlndurile cititorilor noştri se va găsi de 
regulă cineva ( !) căruia gafa îi va oferi prilejul" (de ce nu mai curînd 
imboldul ?) „de a face pe marginea chestiunii respective'• (mai bine zis a 
chestiunii sesiate, adică a gafei comise) „o comunicare cu caracter mo
ralizator şf care intrl în toate amănuntele" (în toate amănuntele ches
tiunii). Unei asemenea scăpări îi datorăm şi în cazl de faţă• (care 
anume 1) „preţioasa rectificare care o să-l facă pe fieare cititor• {dar în 
pici un caz pe vreun corespondent I) „să vadă dintr-o dată că autorul ei 

. este, aşa cm se spune în Renanla, un grangur mare•. (Nu-i aşa, fru
moasă cititoare ?) „Din păcate, materialul politic foarte urgent, şi ln spe
cial supărătoarea politică înaltă a corespondenţilor noştri, ne-a dat abia 
azi· posibilitatea de a tipări acest articol" (adică această notă a redacpei) · 

Se vede că, în ciuda profundei sale mulţumiri, Hermann se 
desparte de „corespondenţi" nu fără amărăciune. In propria 
sa tribună, sărmanul de el n-a găsit „mai înainte" spaţiu pen
tru ca să plaseze „acest articol" despre „gafă" şi despre „gran
gurul mare " .  

O dată c u  aceasta î i  spunem redactorului d e  „mai înainte" 
al lui „Gottfried" : De mortuis nil nisi bene *. Coresponentului 
„de mai tîrziu" Hermann îi spunem însă : „Ne vom revedea 
la Filippi" '15• 

O descoperire diplomatică-strategică. 
„Hermann" afirmă : 

„Mediaţia armată a Prusiei, aşa cum se spune, ia ca bază linia Min
cio . i. ei bine, această linie s-a conturat şi mal clar după bătălia de la Sol

.terino. Numai umbrele care cad de pe zidurile de apărare ale Mantuei 
şi Peschierei o mai întunecă. Un asediu trebuie s. facă lumină în acest 
întuneric". 

* - Despre morţi să nu vorbeşti decît de bine. - Nota trad. 
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Abilul foiletonist al lui „Hermann" * îşi trimite articolele, 
după ce au fost folosite la Londra, şi la „Gartenlaube" 418, la 
Leipzig. Pentru a face mai interesantă descrierea sărbătoririi 
organizate în memoria lui Humboldt 417 de „Asociaţia bărba
ţilor germani" ,  ni se comunică că 

„o uniune comunistă care editează acum un săptămînal şi-a pus ca 
sarcină specială să calomnieze nu numai ziarul lui Kinkel, ci şi pe acesta 
personl în modul cel mai impertinent, cu care prilej nu s-a dat în lături 
de la cele mai sfruntate minciuni". 

In legătură cu aceasta, menţionăm numai că gazeta noas
tră, aşa cum trebuie să ştie foiletonistul din repetatele noas
tre declaraţii, nu este o foaie editată de o asociaţie oarecare 
şi că învinuirile pe care i le-am adus d-lui Kinkel nu pot fi 
calificate drept minciuni atîta timp cit n-au fost refutate, ceea 
ce nu s-a întîmplat pînă în prezent şi nici nu se va întîmpla 
vreodată. De altminteri îi sîntem recunoscători domnului co
respondent pentru ştirea că predica lui Kinkel, „cea mai plă
cută mireasmă a ceremoniei" ,  a avut la bază maxima : „Şi 
dacă tu vei uita Sionul, tu însuţi vei fi uitait" ,  şi că el a în
ceput-o „preaslăvind steagul negru-roşu-auriu" .  

„Hermann" face o glumă. Intr-un articol cu privire l a  Aus
tria, apărut în coloanele lui „Hermann" ,  se spune că faţă de 
pămîntul lor ereditar Habsburgii au fost întotdeauna taţi vi
tregi, iar faţă de imperiul german - mame vitrege. Că un 
bărbat vîrstnic sau tînăr poate fi ca o femeie bătrînă, aceasta 
a dovedit-o cu prisosinţă autorul articolului amintit, care 
abundă în extrase din „Istoria universală" pentru fetele ger
mane a lui Politz 418, dar că un tată vitreg ar putea fi o mamă 
vitregă, pînă acuma n-am crezut acest lucru cu putinţă. 

* 
* * 

Intineritul „Hermann" de sub redacţia lui E. J. Juch & Co. 
merită o notă detaliată. Să începem imediat cu first leader * * 
privitor la „poziţia Prusiei" .  

In cazul încheierii unei păci între Franţa ş i  Austria, 

„Prusia va rămîne pentru moment aproape aceeaşi ca şi pînă acum. Cu 
toate acestea ea va ajunge încetul cu încetul într-o altă situaţie. Ea va 
trebui însă să-şi schimbe situaţia mai repede• (mai repede decît încetul 

' - Heinrich Beta. - Nota red. 
** - p)imul articol de fond. - Nota trad. 
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cu încetul ?), „întrucît ( I) războiul continuă ; căci altfel ea ar fi silită să 
acţioneze (I) şi, dacă nu-şi va căuta la timp o poziţie sigură ( I) ,  va pierde 
orice bază solidă, pentru a pieri împreună cu celelalte state ale Confe
deraţiei germane" .  (Poate Prusia n-ar fi avut nimic împotrivă să piardă 
„orice bază solidă pentru a pieri" .) 

Mai departe autorul ne prezintă Prusia în diferite poses 
plastiques * mai mult sau mai puţin confuze. In primul rînd, 
Prusia ar fi putut să-şi dea aere de mare putere europeană şi 
aceasta, iarăşi, într-o dublă manieră. 

„Pusia ar fi putut, comportîndu-se ca mare putere de sine stătătoare, 
să acţioneze pe propria ei răspundere" (de sine stătător ?) . „Această" 
(acţiune I) „ar fi un punct de vedere pur european, l cărui scop• (scopul 
unui punct de vedere) „. „s-ar dovedi a fi o problemă a puterii ; căci 
menţinerea echilibrului pentru care au şi fost încheiate tratate constă în 
coRtrabalansarea puterii care serveşte intereselor statului" (căruia ?). „ln 
acest caz Prusia ar putea să ia ca punct de plecare încălcarea tratatelor 
din 1815 provocată de actualul război, tratate în care ea era un contractant 
(n tată in loc de unul dintre taţi) , „în timp ce căuta să se despăgubească 
pentru serviciile aduse aici" (la încălcarea tratatelor ?) „ordinii monar
hice a Europei prin garanţii materiale" .  ln afara acestui procedeu perfid, 
„Prusia ar fi putut însă şi să se situeze, ca mare putere europeană, pe un 
teren pur politic, opunîndu-se din otive de autoconservare întăririi ri
val.ui ei rancez" (non bis in idem ** i de contrabalansarea puterii a mai 
fost o dată vorba) . „Ea putea să se gîndească şi că Anglia mai era încă 
un duşman declarat, iar Rusia - un aliat ascuns al Franţei, duşmana 
Austriei (! !) etc.• . 

După ce Prusia s-a dovedit a fi, într-un mod atît de multi
lateral, o mare putere europeană, 

„ea poate adopta un punct de vedere exclusiv german. Şi aici ea poate 
alege nestingherită. Poate ori să se suprapună ca mare putere germană 
celorlalte state• (inclusiv Turciei) , „ori, însuşindu-şi comportarea smerită 
a unui confederat egal, să se supună lărilor mici" (cantoanelor elveţiene ?) , 
ori să se plaseze in rînd cu ele". (Nu este tocmai clar de ce trebuie să 
se supună un confederat egal.) 

Cu alte cuvinte, ori imperiu prusac, ori menţinerea Confe
deraţiei germane. 

In prmul caz ,,ar însemna să treacă hotărît în fruntea Germaniei, ca 
o putere care ştie că nevoia îşi are legile ei" (la muritorii de rînd nevoia 
n-are legi, dar la cei de la Gotha ea are o lege, şi anume una foarte 
modestă), „din care cauză ea• (nevoia) „trebuie sd renunte la formele 
care o frînează ş.a.m.d., intrucit e pusă în joc existenţa ei" (adică e pusă 
în joc existenţa nevoii) . 

• - poze plastice. - Nota trad. 
** - nu de două ori acelaşi lucru. - Nota trad. 

46 
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Motivele pe care „Prusia le-ar putea invoca în favoarea 
unei astfel de politici revoluţionare" îl pun pe autorul nostru 
într-n adevărat embarras de richesses * .  Printre altele : 

„Rusia şi Anglia, puterile străine ostile unităţii Gemaniei, care u 
ajutorul complicatului sistem al oscilaţiilor echilibrului în Germania îm
piedicau creşterea forţei marilor puteri germane printr-o permanentă slă
bire reciprocă, au lucrat mai mult în favoarea lor decît a Germaniei cu 
prilejul creării Confederaţiei ş.a.m.d. • (Ciudat acest plan al puterilor stră
ine, Rusia şi Anglia, de a se slăbi reciproc pentru a împiedica creşterea 
forţei Prusiei I) ,,In sfîrşit, ea• (Prusia) „arată că înţelege perfect esenţa 
actualului război, care, asemenea războiului de 30 de ani, are ca sco. 
desăvîrşirea revoluţiei de la 18"8" . „Din aceste motive• (tocmai pentru 
că războiul de 30 de ani urmăreşte desăvîrşirea revoluţiei de la 1 848). 
Pusia nu mai recunoaşte Bundestagul •• „ .  şi consideră că suveranitatea 
tuturor celorlalţi principi germani a încetat să mai existe ş.a.m.d.''. lnsă în 
cele din urmă „guvernul prusian ar putea, dacă ei • (adică Prusiei) „această 
politici revoluţionari i-ar părea prea riscantă, să alagă punctul de ve
dere consevator. El l-ar putea alege, „.deoarece casa domnitoare prusiană 
ca egl" (cu cine 1) „trebuie să respecte menţinerea celorlaJte" (care cele
lalte 1), „.deoarece Pusia, nefiind independentă, îşi reglează comportarea. 
după aceea a Angliei neutre etc. • .  

Pînă acum ea a „oscilat" .  Ea a permis ca „rivala ei Aus
tria" să fie bătută. 

„Ea căuta mereu sd tragă statele mici cu ajutorul tratatelor• (să le 
tragă una, să le tragă pe sfoară, sau să le atragă de partea ei ?) . „Ea -a 
întors la Frankfurt• (de a iErfurt) m „aproape cu aceleaşi propuneri pe 
care, dacă ar i pornit din partea Hanovrei sau Bavariei, Prusia nu le-ar 
i sancţionat•. 

în sfîrşit, autorul califică aceasta drept un „procedeu ruti
nat", deşi el trădează puţină rutină în consecutito tempo
rum *** .  

Din păcate, tratatul de  la  Villafranca a răsturnat dintr-o 
lovitură toate poziţiile Prusiei accesibile fanteziei celor de la 
Gotha. De la „înalta politică" a d-lui Juch & Co. ne mtoarcem, 
aşadar, la Tirteu, cel care cîntă în întineritul „Hermann" bă-· 
tălia de la Solferino. Acest Tirteu pare a fi un băiat de treabă. 
El nu se îndoieşte nici o clipă că zuavii, turcii, croaţii, sîrbii, 
cehii et autres **** Zephyres 20 care au luptat la Solferino, 

„fără cei doi împăraţi, pretutindeni în lume, unde i-ar i adunat intîm
plarea, s-ar i purtat unul faţă de altul ca oameni paşnici şi amabili, s-ar 
i salutat, mincat şi băut împreună". (S-ar i mîncat şi băut împreună I Ce 
canibalică amabilitate !) 

• - dificiltatea de a alege din prea multe. - Nota trad. 
** - Dieta federală. - Nota trad. 

••• - consecuţia timpurilor. - Nota trad. 
**** - şi ceilalţi. - Nota trad. 
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Măsura versului în care este cîntată bătălia este aceea a 
epopeilor eroice, hexametrul. După cum se ştie, Kleist a mă
rit hexametrul cu o scurtă silabă iniţială. Bardul nostru l-a 
întrecut pe Kleist, deoarece el nu ţine seama de cîteva silabe 
iniţiale sau finale în plus sau în minus. Pe de altă parte, nu 
li se poate lua în nume de rău hexametrilor care tocmai vin 
de la luptă, dacă ici şi colo le lipseşte un picior sau li s-a 
scrintit vreun mădular. 

Iată cîteva exemple : 

„ne/ m*arteostii. t�Lj d� :J
şt' �/ � t�· . ' / L VI L V i,/ _ U y: L ' �/_.. V 

„Ş1- ăst al nost' blest�at şi/_jalnic dceniu" 
,,De singe plini, ne prapădim de sete suJ soarele-arzător , 
Arar de suferinţe ne scapă-o baionetă ; cel mai adesea 
zăcem cu rănile deschise, prinşi in crincenele mortu dureri. 

LJv v_1_L v v j L  v / L u v / .. v v / .. v 
„Cu1_

m 1le-Cinse, plşuve, fumegă-n singele-n care . 
se tăvjlesc schilozi i .  lei un braţ lipseşte, colo un p1c1or, 
1ar dincolo o fa.lcă, sau chiar jumătate de cap • .  
„Cind, iată, că se făcu întunerec şi ]ace. I n  munţi ŞI p e  văi 
u I L I �L... V:L L V ., l_ .. A . V � I L 

Cfa tre� frea stri ind ne
_
CU .�t j Jale� C!nd ICI, 

cind olo, este tot, la distanta de ore . . .  _ .  
„Şi-n ziua .prea-caldă a luptei, un strop de apă v1tei 11 n-avura 

·tl�i h�căi�r °că �ti�i ·
..

oc� llo�al�I� 
c��a1en,1 v. j ... 

p�eau că pr�v esc mustr;tor spre medicul s1s1t prea t1 �ziu . 

După cîntecul de luptă urmează imediat critica istorică. 
„Gînditorul" întineritului „Hermann" ne dezvăluie într-un ar
ticol din Paris atitudinea lui Ludovic Bonaparte faţă de revo
luţie. 

„Revoluţia este autorizată îndată ce se pune sub protecţia împăra
tului şi este sancţionată de el... Ea îşi păstrează însă forma iniţială şi tre
buie reprimată de îndată ce contravine inteeselor împăratului sau îi ză
dăniceşte planurile ".  

Aici e toată înţelepciunea : 
„Găsit-am, în sfirşit, limanul, 
In care s-ancorez pe veci.• 

Căzînd din „neplăcutele sfere ale politicii înalte" ,  ale bu
buitului tunurilor şi criticii istorice, ne-am lovit de un modest 
şi izolat refugiu, „atelierul°,  unde s-a stabilit vechiul nostru 
prieten Gottfried în calitate de proaspăt corespondent. El ne 
întîmpină cu un mîrîit : 
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„Din cauza războaielor şi a politicii, această gazetă nu şi-a putut găsi 
pînă acum locul ş.a.m.d. • 

Această veche plîngere ne este cunoscută. Gottfried se 
oferă să ne conducă în calitate de Cicerone cu fin simţ artis
titc prin 11Expoziţia Academiei din Trafalgar Square" .  In bine
cunoscutul torent oratoric 1 1de auru al 1 1bărbatului aproape 
eroic, care suge ca o albină picături de miere chiar şi din flori 
otrăvitoare" (vezi 1 1Gartenlaube") ,  el ne şopteşte că 

„veselele tablouri ale lui Leslie sînt„ adevărate perle de artă rafi
nată" .  

Ceea ce-l preocupă însă în primul rînd sînt prerafaeliţii 4�1• 
şi cum exemplul este de preferat teoriei, el a expus în pro
priul său „atelieru cîteva wordpaintings * prerafaelite, care 
ne scutesc de o plimbare la Trafalgar Square. 

Tabloul prerafaelit nr. 1 .  
„Incepînd de la orele 1 1  şi în tot cursul după-amiezii, moderna ** 

crinolină domneşte în sală, şi în faţa operelor preferate ale publicului se 
string în permanenţă cozi întregi" ,  

Tablou] prerafaelit nr.  2. 
„este valoros tot ceea ce în genul său este executat în mod desăvîr

şit. De pildă, nişte pantaloni cînd sînt bine lucraţi şi nu string". 

Tabloul prerafaelit nr. 3. 
„ln cimitirul mănăstirii două călugăriţe sînt ocupate cu săparea unei 

gropi„. Sînt două figuri grosolane de femei care se schimbă una pe alta 
în munca sumbră a amurgului" (cele două figuri grosolane se schimbă 
una pe alta, în timp ce amurgul face treabă pentru ele) : „Una stă în. 
groapă şi azvîrle cu braţe vînoase de spălătoreasă ţărîna grea, umed., 
neagră, plină de rădăcini, o persoană foarte prozaică, ordinară, indiferentă • .  

O persoană plină de rădăcini poate fi  foarte prozaică, dar 
ea este în orice caz extraordinară. Oricum, această sans
gene *** pare să indice o anumită indiferenţă, cu care aceeaşi 
persoană foloseşte la săparea gropii, în loc de propriile ei 
braţe, pe acelea ale unei spălătorese. 

Se pare că din aceste probe 1 1meseriaşul " va putea sesiza 
ceea ce Gottfried îi dă atît de insistent "să înţeleagă" ,  ş: 
anume că eunucii artei 

• - tablouri vorbite, descrieri plastice. - Nota trad. 
•• - în textul original figurează cuvîntul englez fashionable. - Nota 

trad. 
••• - lipsă de jenă. - Nota trad. 
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„i-ar i fost mai de folos în treaba sa• (utile cum dulci "I „decit 
călătoriile duminicale la Epping Forest sau la Grădina botanică din Kew", 
decît „toate birturile vesele din suburbii",  decît „reuniunile serale" şi 
„infinitele dezbateri ale problemelor mari, chiar dacă la viitoarea revo
luţie regimentul milenar al calfelor de croitori va veni sub firma dicta
turii mncitorilor•. 

Noi însă, în pofida tuturor prerafaeliţilor, ţinem la  vechiul 
dicton înţelept : „Cacatum non est pictuo " .  

Scris de K .  Marx 
la 3 şi 24 iunie, 8 şi 15 iulie 1859 

Publicat în „Das Volk" 
nr. 5, 8, 10 şi 1 1  din 4 şi 25 iunie, 
9 şi 16 iulie 1 859 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* - utilul îmbinat cu plăcutul. - Nota trad. 
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Remarcabila lucrare a lui K. Marx „Contributii la critica economiei 
politice•, are marchează o etapă importantă în crearea economiei 
politice marxiste, a fost scrisă în august 1858--ianuarie 1859. ln rcen
zia pe care a publicat-o în ziarul „Das Volk", Engels subliniază însem
nătatea deosebită pe care a avut-o acastă lucrare „pentru partidul 
proletar geman" ,  precum şi „metoda dialecticii materialiste" folosită 
în carte. La 22 iulie 1859, Max îi scria lui Engels : „ln caz că scrii 
ceva (despre această carte) , să nu uiţi : 1 .  că proudhonismul a fost 
distrus pînă la rădăcină, 2. că încă în cea mai simplă formă, aceea de 
mariă, este analizt caracterul speciile social, în nici un caz cel abolut 
al producţiei burgheze". Această lucrare reprezintă rodul a cincispre
zece ani de cercetări ştiinţifice multilaterale, în cadrul cărora Marx 
a studiat un vast material social-economic şi a elaborat bazele învăţă
turii sale economice. 

ln august 1857, Marx trece la sistematizarea materialului adunat, 
pregătindu-se să scrie o mare lucrare economică. Primi schiţă a planu
lui acestei lucrări a fost întocmită de Marx în august-septembrie 1857. 
ln lunile care au urmat, Marx îşi precizează planul în amănunt şi în 
aprilie 1 858 hotărăşte că întreaga lucrare va avea 6 cărţi. Prima carte 
era consacrată analizei capitalului, care urma să fie precedată de 
cîteva capitole introductive ; a doua - proprietăţii fnciare ; a treia -
muncii salariate ; a patra - statului ; a cincea - comertlui intena
ţional şi a şasea - pieţei mondiale. Potrivit planului, prima carte 
cuprindea patru secţiuni ; prima secţiune, intitulată de Marx „Capitalul 
în general • ,  trebuia să cuprindă trei capitole : 1) valoaret, 2) banii şi 
3) capitalul. 

Lucrînd la prima carte, adică la cartea „Despre capital",  Marx a 
scris în perioada august 1857-iunie 1858 un manuscris însumînd 50 de 
coli de tipar, pe oare Institutul de marxism-Jeninism de pe Ungă C.C. 
al P.C.U.S. l-a publicat în 1939-1941 în limba germană sub titlul 
„Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (Rohentwurf) • („Prin
cipii generale ale criticii economiei politice (concept) "). ln acest 
manuscris, care conţine o introduere generală, o secţiune referitoare 
la bani şi o secţiune mult mai cuprinzătoare cu privire la apital, Marx 
a expus sub formă de concept primele rzultate ale îndelungatelor sale 
cercetări economice, inclusiv tezele fundamentale ale teoriei sale a 
plusvalorii. Manuscrisul din 1857-1858 reprezintă de fapt varianta ini
ţială, neterminată, a primei părţi a lucrării economice fundamentale 
concepute de Marx în acea perioadă. 
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a începutul anului 1858, Max hotărăşte să-şi editeze lucrarea n 
mod treptat, pe păţi. Incheind n ontract preliminar cu ditorul berli
nez F. Dncker, l se apucă să pregătească pentru tipar partea întîi. 
In perioada august 185--ianuarie 1859, el prelucrează capitolul cu pri
vire la bani, scrie capitolul cu privire la marfă, redactază textul 
definitiv al acestui manuscris şi, dindu-i titlul de „Contribuţii la critica 
economiei politice" ,  îl trimite la 26 ianuarie 1859 editorului la Berlin. 
ln loc să aibă -6 coli de tipar, cum se proiectase, artea intîi cu
prinde 12 coli de tipar ; ea nu mai conţine trei capitole, cum prevedea 
planul, ci două : „Marfa • şi „Banii sau circulaţia simplă • .  ln februa
rie 1859, Max trimite editurii şi prefaţa. In iunie 1859, lucrarea „Con
tribuţii la critica economiei politice" iese de sub tipar. Faptul că 
lucrarea „Contribuţii la critica economiei politice" conţine subtitlurile 
„Cartea întîi. Despre capital" şi „Secţiunea întîi. Capitalul în general" 
dovedeşte că a reprezintă începutul primei cărţi n cele şase plănuite. 

După partea întîi, Max se pregăte: să publice partea a doua, în 
care urmau să fie tratate problemele referitoare la capital. Cercetările 
ulterioare l-au determinat însă pe Marx să modice planul iniţial al 
mrii sale lucrări. Planul care prevedea 6 cărţi a fost înlocuit cu planul 
celor patru volume ale „Capitalului" .  De aceea, în loc de a pregăti 
pentru tipar parta a doua şi părţile următoare, Marx a pregătit 
„Capitalul •, în care a inclus, într-o formă prelucrată, şi unele teze 
fundamentale din lucrarea „Contribuţii Ja critica economiei politice• .  

In timpul vieţii lui Marx, carta „Contribuţii la  critica economiei 
politice" nu a fost reditată. Singura excepţie o constituie prefaţa, al 
cărei text, intrucitva prescurtat, a fost publicat la 4 inie 1859 şi în 
ziarl german „Ds Volk",  care apărea la Londra. Un fragment din 
capitolul al doilea l cărţii, consacrat criticii teoriei utopice a banilor
mncă a lui GrY, a fost inclus de Engels, ca o completare, la ediţiile 
germane din 1885 şi 1892 ale lucrării lui x „Mizeria filozofiei" .  - 3. 

2 Este vorba de „Introducerea• netermiată pe care Marx o destinase 
unei mari lucrări economice (vezi volumul de faţă, pag. 657-685) . - 7. 

3 „Rheinische Zeilung Jir Polilik, Handel und Gewerbe" - cotidian, a 
apărut la Colonia între 1 ianuarie 1842 şi 31 martie 1843. Ziarul a 
fost fondat de reprezntanţi ai burgheziei renane, care avea o stare 
de spirit opoziţionistă faţă de absolutismul prusac. La acest zar au 
fost invitaţi să colaboreze şi unii tineri hegelieni, Din aprilie 1842, 
K. Mrx a devenit colaborator al ziarului 11Rheinische Zeitung•,  iar 
începînd n octombrie acelaşi n - unul dintre rdactorii săi. In 
„Rheinische Zeitung• au fost publicate şi unele articole le lui Engels. 
In timpul cit Marx a fost redactor la 11Rheinische Zeitng •, ziarul a 
început să capete un caracter democrat-revoluţionar tot mai pronnţat 
La 19 ianulrie 1843, printr-o dispoziţie a guvenului, apariţia ziarului 
a fost intezisă lncepînd de la 1 aprilie 143. Pînă la acea dată, 
11Rheinische Zeitung• a fost supus unei cenzuri deosebit de severe. - 7. 

4 Este vorba de articolele lui K. Marx : „Dzbaterle celei de-a 6-a 
diete renna (articolul 1 treilea). Dezbaterile asupra legii cu privire 
la furtul de lmne• şi „Justificarea corespondentului din valea Mselei " 
(vzi K. Mx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Editura politică, 190, edi
ţia a II-a, pag. 121-164 şi 191-222) . - 8. 
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5 „Allgemeine Zeitung• - cotidian german reacţionar, fondat tn 1798 ; 
intre 1810 şi 1 882 a apăut la Augsburg. In 1842, ziarul s-a dedat la o 
flsificare a ideilor comunismului şi socialismului utopic, pe care Marx 
a demascat-o în articolul său „Comunismul şi «Allgemeine Zeitung» 
din Augsburg", apărut in „Rheinische Zeitung• în ctombrie 1842 
(vezi K. x şi F. Engels. Opere, voi. 1, Editura politică, 1960, 
ediţia a II-a, pag. 1 1 -120) . - 8. 

6 „Deutsch-franzăsiche Jahrbacher' - apăut la Paris in lima germană 
sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai primul număr, 
număr dublu, în februarie 1844. In acest număr au fost publicate lucră
rile lui K. Max : „Contribuţii la problema evreiască" şi „Contribuţii 
a critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere",  precum şi lucră
rile lui Engls : „Schiţă a unei critici a economiei politice" şi „Situaţia 
Angliei. uPast and Presenb by homas Charlyle" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1, Editura politică, 160, ediţia a II-a, pag. 
38412, 41427, --571 , 572-598) . Aceste lucrări marcheză r
cere. definitivă a lui Marx şi Engels de la democratismul revoluţionI 
a materialism şi comunism. Principala cază care a dus a încetara 
apariţiei acestei reviste au fost divergenţele principiale dintre Marx şi 
radicalul burghez Ruge. - B. 

7 Este vorba de prima lucrare economică a lui Bngels, „Schiţă a unei 
critici a economiei politice• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 ,  
Editura politică, 1960, ediţia a II-a, pag. 544571) .  - 10. 

8 Vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 2, Editura politică, 1 962, ediţia 
a II-a, pag. 23-532. - 10. 

9 Este vorba de lucrarea lui K. Marx şi F. Bngels „Ideologia germană" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Editura politică, 1962, 
ediţia a II-a, pag. -572) . - 10. 

1 0  Vzi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 1958, pag. 
461-500 şi 447-460. - 10. 

1 1  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 1958, pag. 
65-179. - 10. 

12 Este vorba de lucrarea lui K. Max „Muncă salariată şi capital " (vezi 
K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Editura politic., 1 959, pag. 
441472) . - 10. 

1 3 Asociaţia muncitorilor germani din Bruxelles a fost întemeiată de 
Marx şi Engels la sfirşitul lunii august 147 în scopul luminării 
politie a muncitorilor germani care locuiau în Belgia şi l propagării 
ideilor comunismului ştiinţific in rîndurile lor. Sub conducerea lui 
arx şi Bngels şi a tovarăşilor lor de idei, asociaţia a devenit centrul 
legal de unire a proletarilor revoluţionari germlli n Belgia şi • 
întreţinut legături directe cu cluburile muncitoreşti flamande şi valone. 
Cele mai bune elemente ale asociaţiei au făcut parte din comunitatea 
din Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia mncitorilor gemni din 
Bruxelles şi-a încetat activitatea curînd după revoluţia din februarie 
1 88 din Franţa, în urma arestării şi expulzării m,jorităţii membrilor ei 
de către poliţia belgiană. - 10. 
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1 4  „Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokratie" („Noua gazetă 
renană. Orgn al democraţiei") - a apărut zilnic, sub conducerea lui 
Mae, la Colonia, de la 1 iunie 1:848 pînă la l9 mai 1849. Din redacţie 
făcau parte : Engels, precum şi W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, 
E. Dronke, F. Freiligrath şi H. Biirgers. 

Ca organ de luptă al aripii proletare a democraţiei, „Noua gazetă 
renană" a avut rolul de educator al maselor populare, ridicîndu-le la 
luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond care precizau pozi
ţia gazetei n problemele fundamentale ale revoluţiei din Gemania şi 
din Europa erau scrise, de regulă, de Marx şi Engels. 

Poziţia hotărîtă şi intransigentă a gazetei, intenaţionalismul ei 
militnt, faptul că în colanele 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 ei luni de existnţă, 
ţinta unor atacuri furibunde din partea presei feudal-monarhice şi 
liberale-brgheze, precum şi a unor persecuţii din partea guvenului 
prusian, care s-au înteţit mai ales după fovitura de stat contrarevolu
ţionară care a avut loc în Prusia în noiembrie-decembrie 1 848. 

In pofida prigoanei şi a şicanelor poliţiei, „Noua gazetă renană• 
a apărat cu mult curaj interesele democraţiei revoluţionare, interesele 
proletariatului. In mai 1849, în condiţiile ofensivei generale a contra
revoluţiei, guvernul prusian, profitînd de faptul că Marx nu obţinuse 
cetăţenia prusiană, a dispus expulzarea lui din Prusia, Expulzarea lui 
Marx şi măsurile represive Juate împotriva celorlalţi redaCtori ai 
„Noii gazete renane" au dus la încearea apariţiei ei. Ultimul număr 
al „Noii gzete renane", nr. 301 , tipărit în roşu, a apărut la 19 mai 1849. 
ln articolul de adio către muncitorii din Colonia, redactorii ziaului 
au declarat că „ultimul lor cuvînt va fi întotdeauna şi pretutindeni : 
eliberarea clasei muncitoare lu.  - 10. 

15 „New York Daily Tribune• - ziar american care a apărut intre anii 
1 841 şi 1924. Intemeiat de Horace Greeley, ziarist şi om pJitic ameri
can de vază, ziarul a fost organul aripii stingi a whigilor americni 
pînă pe la mijlocul deceniului al 6-lea al secolului trecut, apoi a 
devenit organul partidului republican. In deceniile al 5-la şi al 6-lea, 
ziarul se situ. pe poziţii progresiste şi lupta împotriva sclaviei. a 
acest ziar au colaborat o serie de autori şi ziarişti americani de 
seamă : de la sfirşitul deceniului al 5-lea, unul dintre rdactorii lui 
a fost Charles Dana, care se afla sub influenţa ideilor socialismului 
utopic. Colaborarea lui Marx la „New York Daily Tribune• a început 
în 151 şi a continuat timp de peste 10 ni, pînă în martie 1862 ; n 
mare număr de articole pntru „New York Daily Tribune• au fost 
scrise de Engels la rugămintea lui Marx. Deoarece nges îşi scria arti
colele mai les a Manchester, datele puse de el într-o serie de cazuri 
diferă de data rală la care au fost scrise, întrucît Marx indica de 
obicei pe articole data trimiterii la New York. Pe unele articole scrise 
la Londra, Marx piea indicaţia Paris, Viena sau Berlin. In articolele 
lor din „New York Daily Tribune" , Marx şi Engels s-au ocupat de 
cele mai importante probleme privind politica intenă şi internaţioală, 
mişcarea muncitorească, dezvoltarea economică a ţărilor europene, 
expansiunea colonială, mişcarea de eliberare naţională dn ţările asu
prite şi dependente etc. In perioada de reacţiune care începuse în 
Europa, Marx şi Engels au folosit acest ziar american progrsist, larg 
răspîndit pentru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele sci-
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tăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpăcat care-i sînt inerente, precum 
şi pentru a arăta caracterul mărginit al democraţiei burgheze. 

Intr-o serie de cazuri, redacţia ziarului „New York Daily Tribune" 
a procedat în mod arbitrar cu articolele lui Marx şi Engels, tipărind 
unele dintre ele fără semnătura autoului, ca articole de fond, sau 
intervenind uneori în textul lor. De la mijlocul anului 1855, ziarul a 
publicat tate articolele Jui Marx şi Engels fără semnătură. Max a 
protestat în repetate rînduri împotriva acestor acţiuni ale redacţiei. 
Din toamna anului 1857, ca urmare a crizei economice din S.U.A., care 
se răsfrînsese şi asupra situaţiei financiare a ziaului, Marx a fost 
nevoit să reducă numărul corespondenţelor trimise la „New York Daily 
Tribune". Colaborarea lui Marx la acest ziar a încetat definitiv la 
începutul războiului civil din S.U.A. ; ruperea legăturilor dintre „New 
York Daily Tribune" şi Marx se datoreşte în cea mai mare măsură 
faptului că în redacţia ziarului se întăriseră poziţiile paTtizanilor unui 
compromis cu statele sclavagiste şi că ziarul părăsise linia progre
sistă. - 1 1 .  

1 6  Marx citează cartea lui W .  Petty : „ A  Treatise o f  Taxes and Contribu
tions M. Londra, 1667, apărută anonim. - 24. 

1 7 „The Spectator• - revistă literară engleză care a apărut la Londra 
între anii 1711  şi 1714. - 41. 

18 „Glorious revo!ufion• - denumirea de „revoluţie glorioasă• a fost datJ 
de istoriografia engleză burgheză loviturii de stat din 1 688. Această 
lovitură de stat a consolidat în Angli! monarhia constituţională, 
bazată pe un compromis între aristocraţia funciară şi burghezie. - 43. 

I 9 Paralelogramele lui Owen sînt menţionate de Ricardo în lucrarea sa 
„On potection to agriculture". Fourth ed., Lndra, 1822, pag. 21. 
Dezvoltîndu-şi proiectul utopic de transformări sociale, Owen de
monstra că, din punct de vedere economic, precum şi din punctul 
de vedere al organizării vieţii casnice, cel mai util este a aŞezările 
să aibă forma de paralelogram sau de pătrat. De aici expresia „parale
logramele lui Owen". - 50. 

20 Lucra'a „Theory of Exchanges", menţionată de K. Marx, reprezintă 
capitolul l 4-lea din cartea lui H. D. Macleod „The Elements of Po
litical Economy ", Londra, 1858. - 50. 

2 1  In dorinţa de a preîntîmpina ivirea unor difiultăţi în preschimbarea 
bancnotelor pe monede de aur, din iniţiativ! lui R. Pel, guvenul 
englez a adoptat în 1844 o lege de reorgnizare a Băncii Angliei, în 
urma căreia banca a fost împărţită în două secţii de sine stătătoare : 
secţia bancară şi secţia de emisiune. Aceste bancnote trebuiau să 
aibă o acoperire ; în acest scop se crea un fond de aur, care uma 
să fie întotdeauna disponibil ; totodată s-a stabilit ca emisiunea de 
bancnote fără coperire aur să fie limitată la 14 OOO OO l. t. Contrar 
prevederilor legii din 1844, cantitatea bancnotelor aflate în circulaţie 
depindea de fapt nu de fondul de acoperire, ci de cererea de bancnote 
în sfera circulaţiei. In perioade de criză economică, cînd nevoia de 
bani era deosebit de acută, guvenul englez suspenda provizoriu legea 
din 1844 şi sporea cantitatea de bancnote fără acoperire aur. - 53. 
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22 Este vorba de unirea Scoţiei cu Anglia în 1707, în urma căreia Scoţia 
a fost definitiv alipită la Anglia. In uma acestui act, care lichidse 
parlamentul scoţian, au fost desfiinţate şi toate barierele economice 
care existaseră între cele două ţări. - 61 . 

23 Leges barbarorm - documnte de drept cutumiar al diferitelor 
triburi germanice, întocmite între secolele al V-lea şi al IX-iea. - 63. 

2� Marx citează lucrarea lui John Locke : „Some Considerations on the 
Consequences of the Lowering of Interest, and Raising the Value of 
Mney. In a Letter sent to a Member of Parliament, 1691 • ,  apărută în : 
„The Works of John Locke " .  In four volumes The seventh edition, 
Londra, 1768, pag. 54. - 67. 

25 Este vorba de „Societe generle du Creit Mobier• - mare societate 
anonimă franceză, fondată în 1852 de fraţii Pereire şi autorizată prin
tr-un decret din 18 noiembrie 1852. Principalul obiect al societăţii 
Credit Mobilier era mijlocirea de împumuturi şi participara la fon
darea de intreprinderi industiale şi de altă natură. Ea a participat 
intns 11 construcţii de căi ferate în Frana, Austrie, Ungaria, Elveţia, 
Spania şi Rusia. Principala sursă a veniturilor ei au ost speculaţiile 
de bursă asupra hirtiilor de valoare emise de societăţile anonime 
înfiinate de a. Cu fondurile obţinute din eiterea propriilor sle 
acţiuni, garantate doar cu hirtiile de valoare ale altor intreprinden 
aflate n posesiuea ei, societatea Credit Mobilier cumpăra mari pa
chete de oacţini emise de diferite societăţi, garntate prin valoarea 
bunurilor acstora in urmă. n felul acesta, aceleaşi bunuri reale 

. dădeau naştere nui dublu capital fictiv. Societatea Credit Mobilier 
era strins Jegată de guvenul lui Napoleon al III-iea şi se bucura de 
ocrotirea lui. n 1867, societtea a dat aliment, iar in 1 871 a fost 
lichidată. Apariţia, în deceniul al 6-lea, a societăţii Credit Mobilier 
ca intreprindere financară de tip nou a fost dictată de specificul 
perioadei de reacţiune, care se caracteriza prin dezmăţul fără seamăn 
al agiotajului şi speclaţiilor de bursă. Dupl exemplul societăţii Credit 
Mobilier, instituţii ;emănătoare au fost create şi într-o serie de ţări 
din Europa centrală. Adevărata esenţă a societăţii Credit Mobilier a 
fost dezvăluită de Max într-o serie de articole publicate n „New 
York Daily Tribune•. - 84. 

26 Este vorba de cartea : J. Mill. „Commrce defended. An Answer to 
the Arguments by which r. Spence, Mr. Cobbett, and others, have 
attempted to prove that Commerce is not a Source of National Wealth" ,  
Londra, 1808. - 86. 

27 „The Economist• - revistă săptăminală engleză pentru probleme eco
nomice şi politice 1 apare la Londra cu începere din 1843 1 organ al 
marii burghezii industriale. - 94. 

28 Peter Schlemihl - eroul unei povestiri a poetului romantic german 
Chamiso, intitulată „Extraordinara povste a lui Peter Schlemihl" 1 
în acestă povestire se arată cum Peter Schlemihl şi-a vîndut umbra 
în schimbul unei pngi miraculoase. - 104. 
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29 Patrem lilis vendacem, non emacem esse (Capul familiei trebuie 
să vîndă, nu să cumpere) - cuvinte scrise de Caton cel Bătrin n 
lucrarea sa „De re rustica" .  - 1 1 7. 

30 Este vorba de războiul de independenţă dus de coloniile spaniole in 
America în anii 181-1826. In urma acestui război, majoritatea ţărilor 
din America Latină s-au eliberat de sub dominaţia spaniolă. - 123. 

31 Este vorba de Tratatul de la Keahta cu privire la comerţ şi frontiere, 
încheiat la 21 octombrie 1721 între Rusia şi China. Datorită Tratatu
lui de a Keahta, comerţul ruso-chinez, în specal schimbul ln natură, 
a luat o mare dezvoltare. - 138. 

32 Este vorba de războiul de cotropire, aşa-numitul al doilea „război al 
opiului• împotriva Chinei, dus de Anglia şi de Franţa în scopul de a 
obţine noi privilegii în China şi de a o transforma pe aceasta in 
urmă într-un stat semicolonial dpendent. Războiul s-a încheiat cu 
înfrîngerea Chinei şi cu încheierea tratatului prădalnic de la Tien
tsin. - 138. 

33 Marx citează scrierea lui Anghiera (Petru Ermitul) „De Orbe Novo", 
după carta : W. H. Prescott. „History of the Conquest of Mexico, 
with a Preliminary View of the Ancient Mexian Civilisation, an. the 
Life of the Conqueror Hernando Cortz". Voi. 1, Londra, 1 850, 
pag. 123. - 142. 

34 Jakob Grimm. „Gschichte der deutschen Sprache" .  Bd. I-II, Leipzig, 
1848. - 143. 

35 Şcoala istorică a dreptului - curent reacţionar în ştiinţa istoriei şi a 
dreptlui, apărut în Gemania la sfîrşitul secolului el XVIII•lea. 
Această şcoală combătea ideile burghezo-democratice ale revoluţiei 
franceze. In ceea ce privşte caracterizarea acestei şcoli, vezi articolul 
lui Marx „Manifestul filozofic al şcolii istorice a dreptului" şi lucrarea 
a „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" 
(vezi K. M: şi F. Engels. Opere, voi. 1, Editura politică, 1960, 
ediţia a II-a, ag. 86-94 şi 416). - 155. 

36 Economistul şi financiarul englez John Law a încercat să pună tn 
practică ideea sa cu totul inconsistentă că, punînd în circulaţie 
bannote fără acoperire, statl poate mări avuţi! ţării. ln 1716, l a 
fondat in Franţa o bancă particulară, transformată în 1718 în bancă 
de stat. Paralel cu emiterea neplafoată a bancnotelor, banca fondată 
de Law scotea din circulaţie banii metalici. Datorită acestui fapt 
au luat o mare amploare agiotajul şi speculaţiile de bursă, care s-au 
soldat n 1720 cu falimentul total al Băncii de Stat şi al întregului 
„sistem Law• .  - 157. 

37 Threadneedle street - stradă din Londra unde se află sediul Băncii 
Angliei. - 158. 

38 Blocada continentală, sau sistemul continental, instituită de Napo
leon I în 1806, interzicea ţărilor de pe continentul europen să facă 
comerţ cu Anglia. La blocada continentală au luat parte Spania, 
Neapolul, Olanda, Prusia, Danemarca, Rusia, Austria şi alte ţări. - 166. 
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39 Este vorba de „decretele regale " (orders in council) date în Anglia 
în 107 a răspuns la blocada continentală instituită de Napolon, 
decrete prin care se interzicea ţărilor neutre să facă comerţ cu 
Franţa şi cu ţările care au aderat la sistemul continental. - 166. 

40 Hampslead - una dintre cele 9 de circumscripţii ale Londrei. 
169. 

4 1  Marx foloseşte subiectul cunoscutei fabule a lui Esop despre ciobanul 
care-şi paşte oile. - 176. 

42 Trupe franceze şi austriece se aflau la Roma şi pe teritoriul Statului 
Papal de pe vremea înăbuşirii revoluţiei din 1 848-1849 in Italia ; 
garda papei de la Roma era alcătuită n mercenari elveţieni. - 176. 

43 La sfîrşitul anului 1847-începutul anului 1 848, în Veneţia şi în 
Lombardia, cre aparţineau Imperiului austriac, au avut loc acţiuni 
de masă ale populaţiei italiene împotriva austriecilor. Un rol activ 
în mişcarea de eliberare naţională la avut intelectualitatea burgheză ; 
nul din centrele acestei mişcări era Universitatea n Pavia, închisă 
de autorităţile austriece la începutul nului 1 848. Pretutindeni s-a 
desfăşrat o campanie pentru prezentarea de petiţii guvernului 
austriac ; în strădania lor de a preîntîmpina o insrecţie populara, 
liberalii au cerut poporului „să respecte legea• şi să se limiteze la 
următoarele revendicări : reforme economice şi autnomie în limitele 
monarhiei austriece. In semn de protest împotriva starcerii de impozite 
şi a măsurilor de îngrădire a industriei şi comerţului italin, precum 
şi împotriva monopolului asupra tutunului, introdus de austrieci, popu
laţia a boicotat produsele industriale austriece şi tutunul austriac ; 
cercurile republicane ilegale au organizat demonstraţii care adeseori 
s-au soldat cu ciocniri cu soldaţii şi poliţia. - 1 77. 

44 La l-22 martie 1848, in urma ştirii despre victoria revoluţiei de la 
Vina, a izbucnit la Mlano o insurecţie populară care a constituit 
începutul revoluţiei din 184-1849 în Italia. După o luptă crîncenă care 
a durat cinci zile, răsc.aţii au reuşit săl alnge n Milano pe Radetzky 
cu cei 15 OO de soldaţi astrieci ai săi, La 22 martie sa format un 
guvern provizoriu în care au intrat reprezentanţi ai burgheziei liberale 
italiene. - 1 77. 

45 La 1 ianuarie 1 859, la recepţia dată la Tuileries in cinstea corpului 
diplomatic, Napoleon al III-lea, adresîndu-se ambasadorului austriac 
Hubner, şi-a exprimat regretul pentru faptul că relaţiile dintre Franţa 
şi Austria „au devenit mai puţin amicale decît înainte" .  El a adăugat : 
„transmiteţi împăratului că sentimentele mele personale faţă de el 
nu s-au schimbat cîtuşi de puţin" .  

La 10 ianuarie 1 859, l a  deschiderea parlamentului din Sardinia, 
Victor Emnul, rostindu-şi msajul regal - vădit inluenţat de 
Napolon al III-iea -, a declarat că, în ciuda respectului ce-l poartă 
tratatelor în vigoare, el nu poate rămîne nepăsător faţă de strigătul 
de durere care se îndreaptă spre el din toate colţurile Italiei. 

Acastă declaraţie a provocat conflictul diplomatic dintre Franţa 
şi Austria, de care Napoleon al III-lea wea nevoie pentru dezlănţuirea 
războiului împotriva Austriei, război hotărît cu mult înainte de această 
dată. Incă în iulie 1858, la Plombieres, a fost semnat un acord secret 
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între Franţa şi Piemont, potrivit căruia, în schimbul sprijinului pe care 
urma să-l acorde Piemontului în iminentul război împotriva Austriei, 
Franţei i-au fost promise Savoia şi Nisa. - 177. 

46 In 1 842-1846, Garibaldi a luat parte la luptt de eliberare naţională a 
poporului din Uruguay împotriva dictatorului argentinian Rosas. Le
giunea emigranţilor italieni revoluţionari, organizată de el, a jucat 
un rol însemnat în apărarea capitalei Republicii Uruguay, Montevideo, 
şi în alte bătălii hotărîtoare. Printr-un decret special, guvernul 
Uruguayului a relevat actele de eroism ale legiunii lui Garibaldi. 

In februarie-iulie 1 849, Garibaldi a condus efectiv apărarea Re
publicii romane, proclamată în urma unei insurecţii populare. Armata 
republicii a respins cu succes timp de cîteva lni intevenţii trupelor 
franceze, austriece şi napolitane, care urmărea înăbuşirea revoluţiei. 
La 3 iulie 1 849, Republica romană a fost învinsă datorită superiorităţii 
numerice a forţelor contrarevoluţionare şi acţiunilor trădătoare ale 
generalului francez Oudinot, care a încălcat armistiţiul şi a ocupat 
Roma. - 1 77. 

47 Este vorba de acordul încheiat în august 1858 între Rusia şi Piemont, 
care prevedea ca societăţii ruse do navigaţie şi comerţ să i se acorde 
dreptul de a folosi temporar partea răsăriteană a portului Villafranca, 
din apropierea oraşului Nisa. - 178. 

48 Marx ironizează „recnoştinţa• cu care Austria a răsplătit Rusia 
ţaristă pentru ajutorul acordat la înăbuşirea revoluţiei din Ungaria 
din 1 84--1 849. O dată cu agravarea problemei orientale, la începutul 
deceniului al 6-lea, politica externă a Austriei s-a schimbat, devenind 
ostilă Rusiei. Acest fapt şi-a găsit expresia în cuvintele şefului guver
nului austriac, Schwarzenberg, devenite proverbiale : „Austria va mai 
uimi lumea prin lipsa ei de recunoştinţă" .  - 178. 

49 Albion - vche denumire a Insulelor Britanice. Expresia „perfidul 
Albion• a început să circule după revoluţia franceză ; aşa numeau 
republicanii francezi Anglia pentru numeroSele intrigi ţesute de 
guvenul englez împotriva Republicii Franceze şi pentru organizarea 
de coaliţii antifranceze. - 178. 

50 In noaptea de 1 la 2 decembrie 1 85 1 ,  printr-o lovitură de stat contra
revoluţionară, Ludovic-Napoleon a răstuat cea de-a doua Republică 
Franceză (184--1 851) .  - 180. 

51 Temîndu-se de extinderea mişcării republicane în Italia, regele Pie
montului - Carol Albert - a evitat în fel şi chip să dea ajutor Veneţiei 
şi Milano-ului, care în martie 1 848 se răsculaseră împotriva dominaţiei 
dustriece. Silit însă, sub presiunea maselor populare, să declare război 
Austriei, după primele insuccese ale trupelor piemonteze, el a încheiat 
în august 1 848 n .stiţiu cu austriecii, iar la reluarea ostilităţilor, 
în primăvara anului 1 849, după înfrîngerea de la Novara (23 martie 
1 849) , a capitulat în mod trădător în faţa austriecilor, în pofida luptei 
curajoase a armatei piemonteze şi a poporului italian. Intr-o serie de 

47 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 
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articole apărute în „Neue Rheinische Zeitung• în 1849, Engels a 
demascat atitudinea trădătoare a monarhiei piemonteze (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 6, Editura politică, 1959, pag. 423-436) . - 181 .  

52 Acest articol a fost scris de Marx la Londra. De comun acord cu 
redacţia ziarului „New York Daily Tribune" ,  Marx punea mentiunea 
Paris, Berlin sau Viena pe unele articole ale sale care conţineau 
material referitor la diferite ţări de pe continentul european indicînd 
uneori în locul datei reale o dată anterioară. - 183. 

53 Este vorba de Napoleon al Iii-lea, fiul fratelui lui Napoleon I, Ludovic 
Bonaparte care a ocupat tronul Olandei între 1806 şi 1810. Numindu-l 
pe Napoleon al Iii-lea „nepotul olandez al bătăliei de la Austerlitz" ,  
Marx face aluzie la faptul c ă  lovitura de stat d e  la 2 decembrie 1851 
a coincis cu aniversarea bătăliei de la Austerlitz (2 decembrie 1805), 
în care Napoleon I a înfrînt armatele aliate ruso-austriece. - 183. 

54 Este vorba de orientarea „liberală" proclamată de prinţul Wilhelm 
al Prusiei (din 1861 - rege) la înscăunarea sa ca prinţ regent în 
octombrie 1858 ; în presa burgheză, această orientare a fost intitulată 
în mod răsunător „era nouă • .  In realitate, politica lui Wilhelm urmărea 
exclusiv întărirea poziţiilor monarhiei şi iuncherimii pmsiene. In acest 
scop a încercat să ajungă la o înţelegere cu vîrfurile burgheziei, con
solidate din punct de vedere economic. „El vrea ceva nou, dar acest 
nou trebuie să fie o reeditare a vechiului" .  Aşa caracterizeazi \1arx 
politica regentului. Din reformele liberale la care se aştepta burghezia 
n-a fost introdusă nici una, în schimb a fost propusă o reformă militară 
care urma să lichideze şi ultimele rămăşiţe de democratism păstrate 
în armata prusiană încă din timpul războiului de eliberare naţională 
împotriva lui Napoleon I (1813-1815) . Proiectul de reformă prevedea 
ca şi prima recrutare a Lndwehului (vezi adnotarea 87) să fie folosită 
pentru serviciul de gaizoană, precum şi mărirea considerabilă a 
efectivului armatei în timp de pace. „Era nouă" pregătea, de fapt, 
dictatura militară făţişă a iuncherimii prusiene, instaurată o dată cu 
venirea la putere a lui Bismarck, în septembrie 1 862. - 184. 

55 „Moniteur• - denumire prescurtată a cotidianului francez „Le Moni
teur universel• ; a apărut la Paris din 1789 pînă în 1901 ; din 1799 
pînă în 1869 - organ oficial al guvernului. - 184. 

56 Chapel-street, Lombard-street - străzi în City-ul londonez pe care se 
află cele mai importante intreprinderi banare şi comerciale din 
Anglia ; Threadneedle-street - vezi adnotarea 37. - 184. 

57 In deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea, Rusia şi-a consolidat 
poziţiile în Asia centrală şi în Orientul Indepărtat. In această perioadă, 
influenţa ei s-a întărit mai ales în hanatele Hiva, Buhara şi Kokand ; 
ca urmare a tratatelor încheiate cu China, Rusia a obţinut în 185B 
teritorii de-a lungul malului nordic al Amurului şi acces la cinci 
porturi chineze. - 185. 

58 Porecla ironică de Bonaparte „cel Mic " i•a fost dată lui Ludovic 
Bonaparte de Victor Hugo în 1851,  într-o cuvîntare rostită în faţa 
Adunării legislative franceze şi a căpătat o largă răspîndire după 
apariţia pamfletului acestuia „Napoleon cel Mic" (1852) . - 185. 
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59 Este vorba de prom1smnea de a desfiinţa iobăgia, făcută în repetate 
rînduri de Alexandru l II-iea după urcarea sa pe tron, în 1855, 
înspăimîntat de amploarea pe care o luaseră tulburările în rîndurile 
ţăranilor. - 186. 

60 „L'Empire c'est la paix• („Imperiul îns&allnă pace") - cuvinte din 
discursul ţinut de Ludovic-Bonaparte la Bordeaux, la 9 octombrie 
1852. - 186. 

61 După cum reiese din scrisoarea lui Marx către Engels din 15 ianua
rie 1859, acest articol, scris de Engels, a fost prelucrat şi completat 
de Marx înainte de a-l trimite la New York. - 187. 

62 „L'Independance belge• - cotidian burghez, fondat la Bruxelles 
în 1831 ; la mijlocul secolului al XIX-iea a fost organul liberalilor. -
187. 

63 „The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conseva
toare ; a fost fondat la Londra în 1785. - 187. 

64 Pacea de la Paris - tratat de pace semnat la 30 martie 1856, la Con
gresul de la Paris, de către reprezentanţii Franţei, Angliei, Austriei, 
Sardiniei, Prusiei şi Turciei, de o parte, şi reprezentanţii Rusiei, de 
alta, şi prin care s-a încheiat războiul din Crimeea din 1853-1856. 
Infrîntă n război, Rusia a fost nevoită să cedeze gurile Dunării şi o 
p arte a Basarabiei de sud, să renunţe la protectoratul asupra Princip
telor dunărene şi la ocrotirea supuşilor creştini din Turcia, să con
simtă la neutralizarea Mării Negre, ceea ce însemna că strîmtorile 
Mării Negre erau deschise vaselor comerciale ale tuturor naţiunilor 
şi că Rusiei şi Turciei li se interzicea să aibă arsenale militare mari
time, precum şi flotă militară în Marea Neagră ; în schimbul Sevas
topolului şi al altor oraşe din Crimeea ocupate de aliaţi, Rusia a 
înapoiat Turciei Karsul. In pofida condiţiilor de pace împovărătare 
pentru Rusia, Anglia şi Franţa n-au reuşit s.-şi realizeze n întregime 
plllurile lor agresive. Unul dintre factorii care au influenţat asupra 
mersului tratativelor a fost folosirea abilă de către diplomaţia rusă 
a contradicţiilor anglo-franceze. La congres, Franţa n-a susţinut nici 
revendicarea Angliei, ca Rusiei să i se răpească Caucazul, nici reven
dicarea Austriei, ca Basaraba să fie alipită Turciei. Apropierea dintre 
Franţa şi Rusia, conturată la congres, s-a accentuat în anii următori. -
188. 

65 Atentatul lui Orsini - revoluţionarii italieni au pus la cale o serie 
de atentate împotriva lui Napoleon l III-iea, n urma faptului că 
acesta nu şi-a ţinut promisiunile din trecut de a sprijini mişcarea de 
eliberare italiană. După atentatul neizbutit, din aprilie 1855, al italia
nului Pianori, în ianuarie 1858, patriotul italian Felice Orsini a încercat 
să atenteze Ja viaţa împăratului folosind n anumit fel de bombe. 
Nici acest atentat nu a reuşit. El şi-a atins însă scopul prin influenţa 
pe care a exercitat-o asupra hotărîrilor lui Napoleon al III-iea în poli
tica internă şi externă. - 188. 

66 Venta supremă a carbonarilor italieni - organul conducător al socie
tăţii politice secrete a carbonarilor, înfiinţată la începutul secolului 
l XIX-ia. Ea milita pentru unitatea naţională şi independenţa Italiei, 
ca şi pentru introducerea de refome liberale. In 1831 ,  aflîndu-se în 
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Italia, Ludovic Bonaparte a aderat la societatea carbonarilor şi scurtă 
vreme a luat parte la activitatea desfăşurată de aceasta. - 1 88. 

67 Epsom - suburbie a Londrei unde aveau loc în fiecare primăvară 
curse de cai. - 1 88. 

68 Este vorba de scrisorile lui Felice Orsini din 1 1  februarie şi 10 martie 
1 858, adresate, potrivit versiunii oficiale, lui Napoleon al IIHea din 
închisorile de la Mazas şi de la Roquette, unde patriotul italian fu
sese închis după atentatul nereuşit împotriva împăratului. Prima din 
aceste scrisori a fost citită la procesul lui Orsini şi a'Poi, la 27 fe
bruarie 1858, publicată în „Moniteur" ,  iar a doua scrisoaJe a fost 
publicată abia după executarea lui Orsini. In literatura istorică de 
pînă acum, autenticitatea acestor scrisori ale lui Orsini către Napo
leon al Iii-lea este pusă la îndoială. - 189. 

69 Credit Joncier - bancă franceză pe acţiuni. A fost fondată în 1 852 
ca succesoare a fostei Bănci funciare din Paris. Credit foncier acorda 
împrumuturi pe termen scurt şi lung (pînă la 50 de ani) . garantate 
prin ipotecă ; dobînda la aceste împrumuturi nu putea depăşi dobînda 
legală. Credit foncier primea importante subsidii din partea guver
nului. - 189. 

70 Confedera/ia germană uninea statelor germane, creată la 8 iunie 
1815,  la Congresul de la Viena, cuprindea initial 35 de principate, iar 
ulterior 28 de state şi 4 oraşe libere. Ea a menţinut fărîmiţarea feu
dală a Germaniei şi a împiedicat crearea unui guven central. Austria 
şi Prusia au dus o luptă permanentă pentru supremaţie în cadrul 
Confederaţiei. - 190. 

71 Aluzie la parada militară a trupelor organizată la 10 octombrie 1 850, 
pe cimpia de la Satory, în apropiere de Versailles, de Ludovic Bo
naparte, pe atunci preşedinte al Republicii Franceze. Cu acest prilej, 
trupele au fost ospătate din belşug. Prin aceasta, Ludovic Bonaparte 
voia să-i ciştige pe soldaţi şi pe ofiţeri pentru lovitura de stat pe 
care o punea la cale. - 194. 

72 Este vorba de încercările întreprinse de Ludovic Bonaparte în perioada 
monarhiei din iulie de a da o lovitură de stat printr-un puci militar. 
La 30 octombrie 1836, ajutat de ciţiva ofiţeri de orintare bonapar
tistă, l a reuşit să mobilizeze două regimente de artilerie din gar
nizoana din Strasbourg ; rebelii au fost însă dezarmaţi după cîteva 
ore. Ludovic Bonaparte a fost arestat şi expulzat în America. La 6 au
gust 1 840, folosindu-se de o anumită recrudescentă a stării de spirit 
bonapartiste în Franţa, el a debarcat cu un grup de complotişti la 
Bouloqne, încercind să provoace o rebeliune a trupelor din gani
zoana locală. Această tentativă s-a soldat şi ea cu un eşec total. Bo
naparte a fost condamnat la închisoare pe viaţă şi închis în fortăreaţa 
Ham, dar în 1 846 a fugit în Anglia. - 194. 

73 Prin trecerea Rubiconului, care constituia în vechime graniţa dintre 
Italia şi Galia Cisalpină, Cezar a dat în anul 49 î.e.n. semnalul pentru 
începerea războiului civil ; de atunci Rubiconul a devenit simbolul 
hotărîrilor importante şi irevocabile. - 194. 
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74 „Le ConstitutionneJ• - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1 815 pină în 1870 ; în deceniul al 5-lea - organ al aripii moderate 
a orleaniştilor ; în perioada revoluţiei din 184--1849 a exprimat 
concepţiile burgheziei contrarevoluţionare regaliste, grupată în jurul 
lui Thiers ; după lovitura de stat a lui Ludovic Bonaparte din decem
brie 1851 - ziar bonapartist. - 195. 

75 Aluzie la căsătoria încheiată, din considerente politice, Intre Napo
leon I şi fiica împăratului Austriei, Maria-Luisa. - 195. 

76 Este vorba de acordul încheiat în iulie 1858 la Plombieres (Franţa) 
cu prilejul întîlnirii dintre Napoleon al Iii-lea şi prim-ministrul Pie
montului, Cavour. Acordul statua condiţiile în care Franţa ar fi gata 
să participe la un război împotriva Austriei ; el prevedea, între al
tele, lichidarea dominaţiei austriece în Lombardia şi Veneţia, crearea 
unui stat în nordul Italiei sub dinastia de Savoia, precum şi condiţia 
ca Piemontul să-i cedeze Franţei Savoia şi Nisa. Acordul a rămas 
secret pînă în ianuarie 1859. - 196. 

77 Palais Royal - p alat în Paris ; în deceniul al 6Jlea a servit de reşe
dinţă prinţului Joseph Bonaparte (Plon-Plon) . - 196. 

78 „La Presse• - cotidian burghez francez, a apărut la Paris din 1836 ; 
între 1848 şi 1849 a fost organul republicanilor burghezi ; în 1849 l-a 
susţinut scurt timp pe Ludovic Bonaparte. După lovitura de stat din 
2 decembrie 185 1 ,  ziarul a adoptat o atitudine critică faţă de cel de-al 
doilea Imperiu. Intre 1836 şi 1837, redactorul ziarului a fost Emile 
de Girardin. Marx numeşte cu ironie acest ziar „Moniteur"-ul lui 
Plon-Plon, adică informatorul lui oficial. - 196. 

79 Aluzie la Schlussaktul adoptat la Congresul de la Viena la 9 iunie 
1 815, prin care Franţa a fost readusă la graniţle din 1 792 şi pusă 
sub controlul sever al puterilor europene. Potrivit acestui act, Franţei 
i se interziceau anexări de teritorii în Europa, dar nu se făceau nici 
un fel de restricţii cu privire la Africa de nord şi la alte teritorii, 
care au devenit obiectul· politicii coloniale de cotropire duse de 
Franţa. - 197. 

80 Este vorba de articolul publicat sub semnătura ziaristului francez 
T Boniface în ziarul „Constitutionnel" nr. 30 din 30 ianuarie 1859. 
198 . 

8 1  „Le Courrier des Etats-Unis• - cotidian în limba franceză, are a 
apărut la New York din 1828 pînă în 1938 ; exprima punctul de ve
dere al guvenului francez. - 198. 

82 Este vorba de războiul din Crimeea din 1853-1856. - 199. 

83 Zuavi - trupe coloniale franceze recrutate, începînd din 1 830, din 
rîndurile algerienilor şi ale coloniştilor francezi din Algeria, iar mai 
tîrziu exclusiv din francezi. Algerienii au fost înrolaţi în regimente 
speciale de trăgători algerieni. 

Zephyres - denumirea neoficială a unităţilor africane de infante
rie din armata franceză, formată din infractori din rîndurile armatei. 

- 200. 
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8 1  Garda a fost înfiinţată de N apoleon al III-lea în 1 854, după modelul 
gărzii imperiale a lui Napoleon I, desfiinţată în 1815.  - 202. 

85 Graniţa militară - aşa erau numite în secolele XVI-XIX regiunile 
din sudul Imperiului austriac (Dalmaţia, Croaţia, Slavonia, Transil
vania, Banatul) . ai căror locuitori erau obligaţi să facă serviciu mili
tar de grlniceri în schimbul folosirii pămîntului. - 205. 

86 Este vorba de participarea unităţilor slave la luarea cu asalt a Vie
nei revoluţionare de către armata austriacă la 30 octombrie - 1 no
iembrie 1 848. - 207. 

87 Landwehr - această noţiune includea iniţial pe toţi bărbaţii apţi 
pentru serviciul militar, mobilizaţi pentru apărarea ţării ; o dată cu 
înffinţarea armatei regulate, Landwehrul a pierdut această semnifi
caţie ; în timpul războaielor napoleoniene, în urma creşterii necesităţii 
de forţe de luptă, s-a recurs din nou la el. După pacea de la Tilsit, 
Scharnhorst a organizat în Prusia Landwehrul ca o instituţie de sine 
stătătoare de felul miliţiei şi alături de armata regulată, de care era 
strîns legată. Organizarea din 1815  a Landwehrului l-a împărţit în 
două recutări. Prima recutare cuprindea pe toţi bărbaţii între 26 
şi 32 de ani (rezerviştii care au terminat serviciul militar) şi urma să 
constituie împreună cu armata regulată armata de cîmp, iar cea de-a 
doua, bărbaţii între 32 şi 40 de i, care urmau să facă serviciul de 
garnizoană. - 207. 

88 Forţele armate d' Elveţiei erau constituite pe baza unui si5tem de 
miliţie ; în timp de pace, toţi cetăţenii apţi pentru serviciul militar 
erau chemaţi pe un termen scurt pentru instrucţie, iar în caz de război 
se declara mobilizarea generală. - 209. 

89 Tratatul de pace de la Rasei - pace separată încheiată la 5 aprilie 
1795 între Franţa şi Prusia. !ncheierea acestui tratat şi ieşirea Prusiei 
din prima coaliţie antifranceză nu a fost numai consecinţa victoriilor 
armatei franceze, ci şi a divergenţelor dintre membrii coaliţiei, ş1 în 
primul rînd dintre Prusia şi Austria. 

!nfrîngerea zdrobitoare suferită de armatele prusiene în bătălia 
de la Jena, la 14 octombrie 1 806, a dovedit întreaga putreziciune a 
monarhiei feudale a Hohenzollernilor şi a dus la capitularea Prusiei 
în faţa Franţei napoleoniene. 

în bătălia de la Austerlitz de la 2 decembrie 1805, Napoleon I 
a învins armatele aliate ale ruşilor şi austriecilor. 

în bltălia de la Wagram de la 5-6 iulie 1 809, Napoleon I a r.
purtat o victorie hotărîtoare asupra austriecilor. - 210. 

90 în bătăliile menţionate în text, de la începutul campaniei din Italia 
( 1796-1797) , Bonaparte a repurtat în războiul împotriva primei coa
liţii antifranceze o victorie decisivă asupra trupelor austriece şi pie
monteze. !n aprilie 1796, ponind de la Nisa şi înaintînd prin tre
cătorile Munţilor Alpi, armata lui Bonaparte a pătruns în valea Pa
dului şi a înfrînt la 12 aprilie 1 796 o parte a armatelor austriece la 
Montenotte. Un alt grup de austrieci, care acţiona împreună cu ar
mata piemonteză aliată, a fost zdrobit de armatele lui Bonaparte la 
13-14 aprilie 1796 la Millesimo, iar la 14-15 aprilie 1796 francezii 
au nimicit la Dego un detaşament austriac venit în ajutorul acestui 
grup. Bătălia decisivă cu armata piemonteză a avut loc la Mondovi, 
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Ja 22 aprilie 1796, după care piemon tezii s-au retras în dezordine spre 
Torino. - 212. 

91 Bonaparte a început asediul Mantuei în iunie 1796. Grosul tupelor 
sale şi-au concentrat atacul împotriva forţelor de luptă austriece care 
încercau să despresureze fortăreaţa. La 5 august 1796, Bonaparte a 
înfrînt armata astriacă de sub comanda lui Wurmser Ja Castiglione, 
iar apoi la Medole ; în prima jumătate a lunii septembrie 1796, Bo
naparte a alungat armata lui Wurmser din valea Brentei, după ce la 
8 septembrie austriecii suferiseră o nouă înfrîngere la Bassano 1 la 
15-17 noiembrie 1796, în bătălia de la Areole, francezii au bătut o 
armată austriacă nou formată, trimisă în ajutorul Mantuei ; a 14-15 
ianuarie 1.97, la Rivali, Bonaparte i-a înfrînt din nou pe austrieci, iar 
la 2 februarie 1797, după un asediu de 9 luni, Mantua a capitulat. -
212. 

92 Asediul Danzigului (Gdansk) a fost început de armatele lui Napoleon 
în martie 1807, în timpul războiului împotriva celei de. patra coa

Hţii antifranceze a statelor europene. Ganizoana frtăreţei, formată 
din trupe pusiene şi un detaşament us aHat, a opus o rezistenţă 
îndîrjită. Acţiunile garnizoanei au fost susţinute de încercările de 
despresurare întreprinse în repetate rinduri de un alt detaşament rus. 
Abia la sfirşitul lunii mai 1807, fortăreaţa s-a predat, în condiţii ono
rabile, forţelor superioare numericeşte ale inamicului. - 212. 

93 In perioada 1494-1559, Franţa, Spnia şi Imperiul german au purtat 
mai multe războaie pe teritoriul Italiei. In bătălia de la Marignano in 
13-14 septembrie 1515, armata regelui francez Francisc I a repurtat 
o victorie însemnată asupra mercenarilor elveţieni ai ducelui Mila
no-ului, care pînă atunci nu fuseseră niciodată înfrînţi. La 24 fe
bruarie 1525, armatele lui Frncisc I au fost înfrînte la Pavia de ar
mata împăratului german Carol al V-la. 

In 1706, în bătălia de la Torino, italienii, sub comanda prinţului 
Eugen de Savoia, au zdrobit armata franceză care asediase oraşul 
timp de 1 1 7  zile. 

In bătălia de la Novi de la 15 august 1799, armatele ruso-aus
triece, de sub comanda lui A. V. Suvorov, au zdrobit amata franceză 
a lui Joubert. In bătălia de la Marengo de la 14 iunie 160, rmata 
lui Boaparte a învins trupele austriece. 

In bătăliile de la Custozza, 25 iulie 1848, şi Novam, 23 martie 
1849, luptind împotriva armatei austriece de sub comanda lui Ra
detzky, forţele de luptă piemonteze au suferit două înfrîngeri zdro
bitoare. - 212. 

94 In original, joc de cuvinte : 11captain" înseamnă „comandant de oşti" 
şi „căpitan". Prin fostul căpitan al artileriei elveţiene este subînţeles 
Ludovic Bnaparte, care a trăit multă vreme în Elveţia, a primit ce
tăţenia elveţiană şi în 1834 a fost nmit căpitan al regimentului de 
artilerie al cantonului Bena. - 213. 

95 In 1830, guvenul francez a început în Algeria un război colonialist 
de cotropire, care, cu întreuperi, a durat 40 de i, dearece colni
zatorii au întimpinat o rezistenţă dîrză din partea popoului algerian. 
Abia în 1871 burghezia franceză a reuşit să transforme Algeria în
tr-o colonie a ei. - 217. 
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96 Este vorba de campania din Italia din 1800. Comandantul suprem al 
armatelor austriece, Melas, a atacat la început cu succes flancul drept 
al armatelor franceze pe rîul Var, dar în a doua j umătate a Junii 
mai 1800 Bonaparte a trecut Alpii şi a căzut în spatele armatei aus
triece. După ce francezii au cucerit, la 2 iunie, oraşul Milano şi au 
trecut pe malul sudic al Padului, armata austriacă a fost zdrobită la 
14 iunie 1800 la Marengo. - 219. 

97 Este vorba de : „Reports of the Inspectors of Factories to Her Majesty's 
Principal Secretary of State for the Home Department, for the Half 
Year ending 31-st October 1858 '' ,  Londra, 1858 („Rapoartele inspec
torilor de fabrică adresate ministrului de intene al maiestăţii-sale pen
tru semestrul care se încheie la 31 octombrie 1 858"). - 220. 

98 Bătăliile de la Abensberg şi Eggmiihl - etape în luptele purtate timp 
de 5 zile în împrejurimile Regensburgului (Bavaria) în aprilie 1 809 
de armata lui Napoleon I şi armatele austriece. Bătălia de la Re
gensburg s-a încheiat cu înfrîngerea şi retragerea armatei austriece. -
233. 

99 La 23 iulie 1848, în bătlia de la Sommacampagna, armatele austriece, 
de sub comanda lui Radetzky, au înfrînt trupele piemonteze i această 
bătălie a avut loc numai cu două zile înainte de nimicirea armatei 
piemonteze la Cuslozza, la 25 iulie 1848. - 233. 

I 00 In afară de acest articol, Marx a mai consacrat bill-lui din 1859 cu 
privire la reforma parlamentară încă două articole, scrise la 22 mar
tie şi 1 aprilie 1859, dar care n-au fost publicate în „New York Daily 
Tribune" şi nu ne-au p arvenit nici sub formă de manuscris. - 234. 

I O l  Bill-ul d-lui Locke King, prezentat în Camera comunelor în februarie 
185 1 ,  prevedea reducerea censului electoral de la 50 la 1 0  I. st. venit 
anual pentru cei ce luau în arendă parcele de pămînt i ei obţineau 
astfel aceleaşi drepturi ca şi chiriaşii de la oraşe i bill-ul a fost res
pins de Camera lorzilor. - 234. 

I 02 Freeholderi - una dintre categoriile de mici proprietari de pămînt 
din Anglia care se tag din „yeomenii • (proprietarii de pămînt liberi) 
din evul mediu. Freeholderii plăteau lordului o mică rentă funciară 
fixă în bani şi aveau dreptul să dispună liber de parcelele lor de pă
mînt. Pentru freeholderi a fost stabilit n cens electoral de avere 
scăzut, de 40 de şilingi (2 I. st.) venit anual net. - 234. 

I 03 Bill-ul cu privire la reforma electorală, adoptat de Camera comune
lor din Anglia în 1831 şi confirmat definitiv de Camera lorzilor la 
7 iunie 1832, era îndreptat împotriva monopolului politic al aristo
craţiei funciare şi financiare i el înlătura ultimele îngrădiii feudale 
ale dreptului de vot în Anglia şi dădea acces în p a''lament repre
zentanţilor burgheziei industriale. Proletariatul şi mica burghozie, 
principala forţă în lupta pentru reformă, au fost înşelaţi şi n-au pri
mit drept de vot. Articolul care acorda drept de vot numii acelor 
arendaşi de parcele din comitate care plăteau o arendă de cel puţin 
50 1. st. pe an a fost introdus sub forma de amendament la acest bill 
de către ducele Chandos (Grenville) . - 234. 

1 04 In februa''ie 1852, John Russell a declarat că va prezenta un proiect 
de lege cu privire la reforma electorală. Acesta prevedea următoa-
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rele măsuri : lichidarea aşa-numitelor „burguri putrede", păstrate şi 
după reforma din 1832, cu mai puţin de 500 de locuitori, care tri
miteau deputaţi în parlament, o nouă distribuire a mandatelor în fa
voarea oraşelor mari, precum şi reducerea censului electoral pe avere. 
Scopul acestui proiect de lege era de a întări puterea politică a bur
gheziei industrie 1 proiectul nici n-a fost pus în discuţia parlamen
tului. 

ln februarie 1854, John Russell a prezentat un nou bill. Acesta 
prevedea egalizarea circumscripţiilor electorale urbane şi rurale, acor
darea dreptului de vot tuturor persoanelor cu n venit anual de cel 
puţin 100 I. st. sau posedînd hîrtii de valoare emise de stat, acţiuni 
bancare sau acţiuni ale Companiei Indiilor orientale care aduceau 
dividende în sumă de cel puţin 10 I. st„ precum şi persoanelor care 
aveau depuse la casele de economii peste 50 I. st. ; se prevedea , de 
asemenea, acordarea dreptului de vot persoanelor care deţineau di
plome universitare. Acest proiect al lui John Russell a fost respins 
de Camera comunelor. - 236. 

I 05 Este vorba de bill-ul cu privire la administrarea Indiei, al cărui autor 
era Ellenborough. Bill-ul, prezentat în primăvara anului 1858, prevedea 
crearea unui consiliu pentru problemele Indiei printr-o procedură ex
trem de complicată de alegere a reprezentanţilor din diferite pături 
ale populaţiei engleze. Bill-ul a fost respins de parlament. - 236. 

I 06 Leaseholderi - posesori de pămînt in baza unui contract de arendă 
care plăteau o arendă anuală de cel puţin 10 I. st. şi aveau, prin 
urmare, drept de vot. - 236. 

1 01 Este vorba de „The London Gazette• - organ guvernamental englez 1 
apare sub ceastă denumire de două ori pe săptămînă începÎnd din 
1 666. - 238. 

I 08 La a doua citire, în primăvara anului 1859, bill-ul cu privire la re
forma electorală n-a întrunit majoritatea de voturi necesară şi a fost 
respins de Camera comunelor. - 238. 

I 09 Este vorba de legea din 1844 care interzicea ngajarea în fabrici a 
copiilor sub 8 i şi limita timpul de muncă al copiilor intre 8 şi 13 
ani la 6 ore şi jmătate. Această lege confirma, de asemnea, cu unele 
modificări, obligativitatea învăţămîntului pentru copii, stabilită prin 
legea din 1833 cu privire la reglementarea muncii in fabrici. - 239. 

1 1  O Legea din 1844 cu privire la reglementarea muncii în fabrici modi
fic! o prevedere a legii din 1833 în sensul că pentru copiii de peste 
1 1  ani care lucrează în industria mătăsii învătămintul nu mi este 
obligatoriu. - 241 .  

1 1 1  Lucrarea „Padul şi Rinul" a fost scrisă d e  F .  Engels in legătură cu 
apropiatul conflict din Italia şi cu necesitatea de a stabili - în 
contradicţie cu punctul de vedere al burgheziei, în primul rînd al 
celei germane - poziţia revoluţionarilor proletari şi a democraţiei 
europene în problema căilor de unificare a Germaniei şi a Ita.iei. ln 
această lucrare, Engels şi-a propus de asemenea, să dezvăluie şi să 
arate inconsistenţa, din punct de vedere militar-strategic, a diferitelor 
teorii şoviniste de care uzau cercurile conducătoare ale stateior eu
ropene pentru a justifica politica de agresiune şi cotropire. 
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Lucrarea, concepută de Engels încă în cursul lunii februarie, a 
fost terminată la 9 artie, iar manuscrisul < fost trimis lui Marx pen
tru a-l controla. După ce a luat cunoştinţă de conpnutul lucrării, 
Mrx i-a dat o înaltă apreciere. „Extrem de inteligentă - ii scria 
lui Engels la 1 0  martie 1 859 -, foarte bine i fost tratat şi aspectul 
politic al problemei, ceea ce nu era de loc uşor" .  Urmînd sfatul lui 
Marx, pentru a evita conspiraţia tăcerii, lucrarea a fost editată în 
Germania anonim. Ea a apărut în aprilie 1 859, la Berlin, în editura 
Franz Duncker, într-un tiraj de 1 OOO de exemplare şi a avut o mare 
influenţă asupra opiniei publice din Germania. Ea s-a bucurat de 
succes pînă şi în cercurile militare ; mulţi presupuneau că autorul ei 
ar fi un general cunoscut. In mai 1 859, Marx şi Engels au considerat 
necesar să aducă la cunoştinţa publicului larg originea lucrării, pu
blicînd în nr. 2 al ziarului „Das Volk" o notiţă care preciza că autorul 
ei era un cunoscut militant al partidului proletar ; în nr. 5 din 4 iunie 
al ziarului s-a arătat că autorul articolului este Engels. - 245. 

1 1 2  Este vorba de discursul rostit de Radowitz la 1 2  august 1 848, în cadrul 
şedinţei Adunării naţionale de la Frankfurt, în legătură cu războiul 
dintre Austria şi Italia ; de Ja 1 8  mai 1 848 la 30 mai 1 849, şedinţele 
Adunării s-au ţinut în biserica Sf. Pavel din Frankfurt pe Main. - 248. 

1 1 3 W. Willisen. „Der Italienische Feldzug des Jahres 1 848 " .  Berlin, 1 849. 
- 248. 

1 1 4  Prin pacea westfalică din 1 648, u care s-a încheiat războiul de 
30 de ani, Franţa a obţinut Alsacia şi o parte din L)rena, care pînă 
atunci aparţinuseră Habsburgilor ; în 1766 şi restul Lorenei a revenit 
Franţei. - 249. 

1 1 5  Sfîntul imperiu roman de naţiune germană - imperiu medieval, înte
meiat în 962, care cuprindea teritoriul Germaniei şi o parte din Italia. 
Ulterior, în imperiu au fost incluse şi o serie de teritorii franceze, 
Cehia, Austria, Ţările de Jos, Elveţii şi alte ţări. Imperiul nu era 
un stat centralizat, ci o uniune de principate feudale şi oraşe libere 
care recunoşteau puterea supremă a împăratului, Imperiul şi-a înce
tat existenţa în 1 806, clnd, după înfrîngerea suferită în războiul cu 
Franţa, Habsburgii au fost nevoiţi să renunţe la titlul de împăraţi ai 
Sfîntului imperiu roman. - 249. 

1 1 6  Este vorba de partea de sud a Ţărilor de Jos (actualmente Belgia şi 
Luxemburg) , care din 1 7 1 4  pînă în 1 797 au aparţinut Habsburgilor 
austrieci ; in această perioadă ea era cunoscută sub numele de Ţă
rile de Jos austriece. - 249. 

1 1 7 Este vorba de o reeditare a sistemului continental al lui Napoleon I 
(vezi adnotarea 38). - 249. 

1 1 8  Vezi adnotarea 93. - 251. 

1 1 9  Războiul de şapte ani (1756-1763) - război purtat între două coa
liţii de state europene : coaliţia anglo-prusiană, de o parte, şi cea 
franco-ruso-austriacă, de altă parte. Războiul a izbucnit d1n pricina 
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ciocnirii de interese dintre statele feudal-absolutiste (Prusia, Austria, 
Rusia, Frnţa) şi a rivalităţii coloniale dintre Anqlia şi Franţa. Rezul
tatul războiului a fost extinderea imperilui colonial britanic pe seama 
posesiunilor franceze şi creşterea puterii Rusiei ; Austria şi Prusia 
şi-au păstrat în mare vechile graniţe. - 260. 

1 20 Termen de care s.a folosit Jomii în cartea sa „Precis de l 'art de la 
guerre, ou Nouveau tableau analythique des principales combinaisons 
de la strategie, de la grande tactique et de la politique militaire".  
Prima ediţie a cărţii a apărut la Paris în 1838. - 261. 

1 2 1  Vezi adnotarea 44. - 263. 

1 22 n martie 1848, sub presinea maselor populare, care s-au ridicat în 
întreaga Italie la luptă împotriva dominaţiei austriece, papa Pius al 
X-la şi regele Neapolelui, Ferdinand al Ii-la, au fost nevoiţi să 
trimită în Italia de nord trupe care să participe la lupta împotriva 
austriecilor ; dar participarea acestor trupe la războiul de eliberare 
a fost de scurtă durată, deoarece foarte curînd Ferdinand l Ii-lea şi  
Pius al IX-iea au trecut făţiş în tabăra duşmanilor revoluţiei italiene. 
- 263. 

1 23 La 15 mai 1848, regele Neapolelui, Ferdinand al Ii-lea, a dat o lo
vitură contrarevoluţionară, înăbuşind cu cruzime insurecţia populară 
din Napole. Trupele napolitane, care se aflau în Lombardia pentru a 
da ajutor armatei revoluţionare, au fost rechemate la Neapole de 
Ferdinand al II-iea, fapt care a uşurat situaţia .ui Radetzky în Italia 
de nord. - 264. 

1 24 Este vorba de lupta de eliberare naţională împotriva jugului napo
leonian dusă în 1809 de ţărănimea din Tirol sub comanda lui n· 
dreas Hofer. In timpul acestei răscoale, tirolezii s-au retras în munţi, 
de unde au dus un adevărat război de guerillă. După ce, în octombrie 
1809, guvenul austriac a încheiat pace u Franţa napoleoniană, ţă
ranii din Tirol, neprimind nici n sprij in din partea trupelor regulate 
austriece, au fost înfrînţi în 1810 de francezi şi italieni. - 267. 

1 25 In bătălia de 111 Hohenlinden de la 3 decembrie 1800, în timpul răz
boiului împotriva celei de-a doua coaliţii de state europene, armata 
franceză, sub comanda lui Moreau, a înfrînt armat! austriacă a ari· 
ducelui J ohann. 

In bătălia de la Mrengo de la 14 iulie 1800, Napoleon a învins 
trupele austriece comandate de Melas. - 267. 

1 26 Este vorba de cartea : Biilov: „Histoire de 1la campagne de 1800 en 
Allemagne et en ltalie" .  Prima ediţie a cărţii a apărut în limba ger. 
mană, la Berlin, în 1801 .  - 267. 

1 27 Este vorba de Jupta de eliberare naţională a poporului spaniol împo
triva ocupanţilor francezi în anii 180--1814. ln lupta împotriva ar
matelor napoleoniene, spaniolii au dus un adevărat război de guerillă 
în munţi. - 269. 
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I 28 Confederaţia Rinului - uniune a statelor germane din sudul şi ves
tul Germaniei, înfiinţată, sub protectoratul lui Napoleon I, în iulie 
1 806. Napoleon a reuşit să creeze un asemenea bloc militar-politic 
în Germania în urma victoriei repurtate asupra Austriei în 1 805. Din 
Confederaţie făceau parte la început 16 state, iar mai tirziu toate sta
tele germane n a"ară de Prusia şi Austria. Membrii Confederaţiei 
Rinului eraU, de fapt, vasalii Franţei napoleomene. Confederaţia s-a 
destrămat în 1813, după infrîngerea armatei lui Napoleon în Ger
mania. - 269. 

1 29 Potrivit tratatului de pace încheiat la 26 decembrie 1 805 la Pressburg 
(Bratislava) intre Franţa şi Austria, aceasta din urmă recnoştea cu
cerirea de către Franţa a unei părţi din teritoriul Italiei (Piemontul, 
Genova, Parma, Piacenza ş.a.) şi ceda regatului Italiei (adică lui Na
poleon I, devenit rege al Italiei) coasta adriatică - ţinutul Veneţiei, 
]stria şi Dalmaţia -, păstrînd pentru sine numai Triestul. Bavaria, 
aliată cu Napoleon, primea Tirolul. - 269. 

I 30 Este vorba de înaintarea impetuoasă şi aproape de nestăvilit a tru
pelor franceze, de sub comanda lui Napoleon I, în Prusia după vic
toria repurtată asupra prusienilor la 1 4  octombrie 1 86 la Iena şi 
Auerstedt ; la 28 octombrie francezii au intrat în Stettin (Szezecin) . 
- 275 

I 3 1  Furcile caudine - defileul caudin din apropierea oraşului Caudium 
(în Roma antică) . In anul 321 î.e.n., în timpul celui de-al doilea război 
cu samniţii, legiunile romane au fost infrînte aici de samniţi, care 
le-au silit să treacă sub jug, ceea ce era consideat ca cea mai mare 
ruşine pentru o armată învinsă. De aici se trage expresia „a trece 
prin furcile caudine" , adică a fi supus unei umiliri extreme. - 275. 

I 32 Este vorba de avintul revoluţionar oare a cuprins Italia la începutul 
deceniului al 3-lea al secolului l XIX-iea. La Neapole, carbonarii -
revoluţionari burghezi - au pornit, în iulie 1 820, o insurecţie împo
triva regimului absolutist şi au obţinut adoptarea uni constituţii li
berale moderate. In martie 1 821 a început o insurecţie în Piemont. Li
beralii, care au condus această insurecţie, au proclamat constituţia 
şi au încercat să folosească mişcarea împotriva dominaţiei austriece 
din Italia de nord în vederea unificării ţării sub dinastia de Savoia, 
care domnea în Piemont. In urma intervenţiei puterilor din Sfinta 
Alianţă şi a ocupării Neapolelui şi Piemontului de către trupele aus
triece, în ambele state a fost reinstaurat regimul absolutist. - 275. 

I 33 In toamna anului 1 808, cind Napoleon I a venit la Erfurt pentru a 
duce tratative cu Alexandru I, ţarul Rusiei, aproape întreaga Ger
manie era supusă Franţei ; numai Austria se mai împotrivea lui Na
poleon. Veniţi la Erfurt pentru a-şi exprima devotamentul faţă de 
Napoleon, principii germani au consimţit să acţioneze în comun îm
potriva Austriei. 

In mai şi în octoPlbrie 1 850, la Varşovia au avut Joc conferinţe 
la care au participat Rusia, Austria şi Prusia, convocate din iniţiativa 
ţarului Rusiei, în urma ascuţirii luptei dintre Austria şi Prusia pentru 
hegemonie în Germania. La aceste conferinţe, ţarul Rusiei a jucat 
rolul de arbitru în conflictul dintre Austria şi Prusia şi, folosindu-se 
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de influenţa sa, a obligat-o pe aceasta din urmă să renunţe Ia în
cercarea de a crea o uniune politică a statelor germane sub egida ei. 

Bătălia de la Bronzell este numită aici în ironie ciocnirea neîn
semnată dintre detaşamentele de avangardă prusiene şi austriece, care 
a avut loc la 8 noiembrie 1850, în timpul răscoalei din Kurhessen 
{Hessen-Kassel) ; Prusia şi Austria îşi disputau „dreptul • de a inter
veni în treburile interne ale ducatului Kurhessen şi de a înăbuşi 
răscoala. Principele elector din Hessen ceruse ajutor Bundestagului 
şi Austriei, deşi Kurhessen făcea parte din aşa-zisa Uniune (vezi ad
notarea 364), care se afla sub hegemonia Prusiei. ln cest conflict 
cu Prusia, Austria a primit din nou sprijinul diplomatic al Rusiei, iar 
Prusia a fost nevoită să cedeze. - 277. 

1 3 4  Este vorba de cucerirea Parisului de către armatele coaliţiei antina
poleoniene la 3-31 martie 1814 şi 6-8 iulie 1815. - 280. 

1 35 Lupta de la Oudenarde a avut loc la 1 1  iulie 1708, în timpul răz
boiului pentru succesiunea la tronul Spaniei. Armatele fanceze au 
fost înfrînte de armatele aliate anglo-austriece. 

La Jemappes, armata revoluţionară franceză de sub comanda lui 
Dumouriez a repurtat, la 6 noiembrie 1792, o mare victorie asupra 
austriecilor, ln bătălia de la Fleurus de la 26 iunie 1194, armatele 
franceze au nimicit armata ducelui de Coburg. ln urma acestei vic
torii, francezii au putut ocupa Belgia. 

La 16 iunie 1815, la Ligny, armata prusiană de sub comanda lui 
Blilcher a fost înfrîntă de armata franceză comandată de Napoleon I. 
Aceasta a fost ultima bătălie cîştigată de Napoleon I. ln bătălia de la 
Walerloo de la 18 iunie 1815, armata lui Napoleon a fost zdrobită 
de am:atele aliate anglo-olandeze şi prusiene de sub comanda lui 
Wellington şi Blilcher. - 283. 

1 36 Este vorba de victoriile repurtate de Napoleon I asupra forţelor, su
periore numericeşte, ale celei de-a şasea coaliţii antifranceze, în fe
bruarie-martie 1814,  în bătăliile de la Montmirail, Château-Thierry, 
Reims ş .a. - 284. 

137 Wesel, Kaslel şi Kehl au fo5t alipite Franţei în 1808 ; după zdrobirea 
Franţei napoleoniene de către trupele coaliţiei europene, aceste for
tăreţe de pe Rin au fost retrocedate Germaniei. - 285. 

1 38 Danemarca pină la Eider I - lozincă lansată de partidul liberal da· 
nez în deceniile al 5-lea, al 6-lea şi al 7-lea ale secolului al XIX-iea 
(eiderdanezii) . care milita pentru unirea întregului ducat Schleswig 
(pînă la Eider) cu Danemarca, deşi populaţia Schleswigului erd în 
cea mai mare parte germană. - 291. 

1 39 Reuss-Greiz-Schleiz-Lobenstein - aluzie ironică la cele două state 
germane pitice cunoscute sub numele oficial de Reuss - linia nouă 
(Reuss-Greiz) şi Reuss - linia veche (Reuss-Gera-Schleiz-Lobcnstein· 

Ebersdorf) . - 291 .  

1 40 L a  Congresul de la Viena (18 septembrie 1814 pînă l a  9 iunie 1315),  
învingătorii lui Napoleon I au încercat să se îmbogăţească pe soco· 
teala Franţei. Scopul congresului era de a reinstaura sistemul feuddl 
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reacţionar dinainta revoluţiei franceze şi de a restabili graniţele 
Frantei din 1792. Anglia a primit tate coloniile franceze, iar fărîmi
ţarea Germaniei şi Italiei, dezmembrarea Poloniei şi subjugarea Un
gariei au fost menţinute. - 292. 

1 4 1  Potrivit hotărîrii Congresului de la Viena din 1815, Belgia şi Olnda 
au format regatul Ţărilor e Jos, Belgia fiind, de fapt, subordonată 
Olandei. In uma revoluţiei burgheze din 1830, Belgia a devenit o 
monarhie constituţională independentă. - 292. 

1 42 Aluzie la atacurile belicoase, în spiritul politicii prusiene de mare 
putere, ale publicistului german burghez dr. Kolb, redactor-şef la 
„Allgemeine Zeitung" din Augsburg între 1837 şi 1865 ; în 185--
1859 ziarul milita pentru recucerirea Alsaciei şi Lorenei (vezi volumul 
de faţă, pag. 248) . - 293. 

1 43 Cuvinte din instrucţiunile date de Frederic al Ii-lea pentru generalii
maiori de cavalerie la 14 august 1748. - 294. 

1 4 4  In timpul războiului de şapte ani (1 756-1763) , în bătălia de la 
Rossbach de la 5 noiembrie 1757, trupele regelui Prusiei, Frederic 
al Ii-lea, au înfrînt forţele unite ale francezilor şi statelor germne 
ostile Prusiei. 

La 25 aUgust 1758, la Zorndor/, s-a dat o bătălie între trupele lui 
Frederic al Ii-lea şi armata rusă, în urma căreia cele două armate au 
suferit pierderi serioase fără ca vreuna din ele să repurteze o victorie. 

In bătălia de la Hohenlriedberg de la 4 iunie 1745, în timpul răz
boiului pentru succesiunea la tronul Austriei (1740-1748) , armata 
prusiană, comandată de Frederic al Ii-lea, a înfrînt armatele austro
saxone. Un mare rol în toate aceste bătălii l-a j ucat cavaleria pru
siană. - 294. 

1 45 Siînta Alian/d alianţă reacţionară intre monarhii europeni, creată 
in 1815 de Rusia ţaristă, Austria şi Prusia, cu scopul de a reprima 
mişcările revoluţionare din anumite ţări şi de a menţine regimurile 
monarhice feudale de acolo. - 294. 

1 46 Este vorba de broşura, apărută anonim, a bonapartistului La Gueron
niere : „L'Empereur Napoleon III et l'Italie-, Paris, 1859. - 295. 

1 4 7  La sfîrşitul anului 1858 - începutul anului 1859, pe Insulele Ionice, 
care din 1815 se aflau sub p1 otectorat britanic, a crescut mişcarea 
de eliberare natională a populaţiei locale ; aceasta cerea suprimarea 
puterii nelimitate a înaltului comisar britanic şi alipirea la Grecia. 
Incepută în 1815, lupta s-a încheiat în 1864 prin alipirea Insulelor 
Ionice la Grecia. - 296. 

1 4 8  In 1857-1859, în India a avut loc una dintre cele mai puternice răs
coale populare împotriva stăpînirii engleze. Răscoala a izbucnit in 
primăvara anului 1857, în rîndurile aşa-numitelor unităti de sipai din 
armata bengaleză, recrutate din rîndurile populaţiei indiene, şi a cu
prins regiunile cele mai mari din India centrală şi de nord. Principala 
forţă motrice a răscoalei a fost ţărănimea şi meşteşugărimea săracă 
de la oraşe. Condusă de feudalii indigeni, răscoala a fost înfrîntă, în 
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primul rînd, din cauza lipsei nei conduceri unitare şi a unui plan 
comun de acţiuni al răsculaţilor, determinate de fărîmiţarea feudală 
a Indiei, de diversitata etnică a populaţiei ei, precum şi de împărţirea 
religiasă şi de castă a poporului indian. O altă cauză a înfrîngeril 
a fost superioritatea tehnică-militară a englezilor. - 296. 

1 49 In consideraţiile sle asupra s.rtei istorice a popoarelor mici, Engel
dezvoltă ideea că acestea nu mai sînt în stare să aibă o existenţă 
naţională de sine stătătoare şi că, în mod inevitabil, ele trebuie să 
fie înghiţite de naţiunile mai puternice cu care se învecinează. 
Sesizînd în mod just tendinţa spre centralizare, spre formarea de state 
mari, proprie capitalismului, Engels n-a ţinut seama în măsura cuvenită 
de o altă tendinţă - lupta popoarelor mici pentu independenţă, îm
potriva asupririi naţionale, năzuinţele lor spre crearea unui stat pro
priu. Aşa m a arătat istoria, o serie de popoare mici, şi în primul 
rînd popoarele slave, care înainte făceau parte din Imperiul austriac, 
nu numai că s-au dovedit în stare de o dezvoltare naţională indepen
dentă, de crearea unor state proprii, dar au intra: chiar în rîndurile 
făuritorilor celei mai înaintate orînduiri sociale, a orînduirii socia
liste. - 296. 

1 50 Acest articol şi următorul, „Un suspin se aude de la Tuileries" ,  au 
fost scrise iniţial de Marx sub forma unui singur articol ; redacţia 
lui „New York Daily Tribune" le-a publicat însă sub forma a două 
editoriale de sine stătătoare în două numere diferite ale ziarului. -
297. 

1 5 1 Este vorba de un articol publicat în parta neoficială a ziarului „Mo
niteur" la 5 martie 1 859 şi retipărită în „New York Daily Tribune" 
la 25 martie 1859. - 297. 

1 52 Diplomaţia franceză a folosit aspiraţiile principatelor Moldova şi 
Muntenia de unire într-un stat unic pentru a consolida influenţa 
imperiului lui Napoleon al Iii-lea în Balcani. In ianuarie 1 859, cu 
sprij inul Franţei şi al Rusiei, colonelul Alexandru Cuza a fost ales 
domnitor al celor două principate. Statul romin unit a luat fiinţă 
în 1862. - 297. 

1 53 Este vorba de scrisoarea lui Napoleon al Iii-lea către scriitorul englez 
Francis Heads publicată în numărul din 5 martie 1859 al ziarului 
„Times•. - 299. 

1 54 Aluzie la cartea lui Francis Heads „Bubbles from the Brunnens of 
Nassau" ,  după a cărei apariţie a primit titlul de baronet. - 299. 

1 55 Aluzie la perioada 1 838-1840 şi 1846-1848, în care prinţul Ludovic 
Bonaparte se afla în emigraţie în Anglia. - 299. 

1 56 �ste vor�a de �ncercările nereuşite întreprinse de Ludovic Bonaparte 
m 1836 ş1 1840 m scopul de a provoca o rebeliune în rîndurile armatei 
franceze (vezi adnotarea 72) . - 300. 

1 57 In februa�ie �8�
_
6, în

. 
ţinuturile poloneze se pregăteai o insurecţie în 

scopul eliberam naţionale a Poloniei. Principalii ei iniţiatori erau 
democraţii-revoluţionari polonezi (Dembowski şi alţii) . Totuşi, în urma 
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trădării comise de şleahtici şi a arestării conducătorilor mişcării de 
către politia prusiană, insurectia generală a fost zădănicită şi nu s-au 
înregistrat decit unele izbucniri revoluţionare răzleţe. Numai la Cra
covia, care din 1815 era supusă controlului comun al Austriei, Rusiei 
şi Prusiei, insurgenţii au reuşit să obtină victoria la 22 februarie şi 
să formeze un guven naţional, care a lansat un manifest cu privire 
la desfiinţarea servitutilor feudale. Insurectia de la Cracovia a fost 
înăbuşită Ja începutul lunii martie 1846 de către trupele Austriei, 
Prusiei şi Rusiei. In noiembrie 1846, aceste state au semnat un tratat 
care prevedea anexarea Cracoviei la Imperiul austriac, violînd prin 
acasta tratatele de la Viena din 1815, care garantau statul liber 
Cracovia. - 302. 

1 58 Este vorba de grava criză financiară prin care a trecut Austria în 
1848 ; criza s-a manifestat printr-o creştere colosală a datoriei de 
stat, prin devalorizarea valutei şi o emitere masivă de bani de 
hirtie. - 303. 

1 5 9  Este vorba de declaraţia antiaustriacă făcută de Napoleon al 111-lea 
la recepţia de la 1 ianuarie 1859 (vezi adnotarea 45) . - 303. 

1 60 La 8 februarie 1858, sub presiunea guvernului francez, care învinuia 
Anglia că acordă azil emigrnţilor politici, Palmerston a prezentat în 
Camera comunelor bill-ul cu privire la străini. Potrivit aestui bill, 
orice persoană din Regatul Unit, indifernt dacă era vorba de englezi 
sau de străini, care organiza sau participa la conspiraţii împotriva 
vieţii unor persoane din Anglia sau din altă ţară trebuia tradusă în 
faţa unui tribnal englez şi pedepsită cu asprime. Sub presiunea unei 
largi mişcări de protest, la 12 februarie Camera comunelor a respins 
bill-ul ; Palmerston s-a văzut nevoit să demisioneze. - 303. 

1 6 1  Downing-street - stradă din centrul Londrei unde se .flă reşedinţa 
oficială a guvernului. - 303. 

1 62 In 1852, guvernul francez a elaborat n plan de imigrare a negxilor 
din Africa, inclusiv din posesiunile portugheze din Africa, pentru a-i 
folosi ca mină de lucru pe plantaţiile coloniilor franceze din Indiile 
occidentale. lnfăptuirea acestui plan, care reinstaura de fapt comerţul 
cu sclavi, a provocat n conflict între Franţa şi Portugalia. Cauza 
nemijlocită a acestui conflict a fost capturarea, în noiembrie 1857, în 
apele teritoriale portugheze de la coasta Africii răsăritene, a unui vas 
francez, „Charles et Georges " ,  care urma să transporte negri. Ca 
urmare, Franţa a trimis o escadră spre Tajo, care i-a silit pe portu
ghezi să elibereze vasul capturat. - 304. 

I 63 Prin pacea de la Luneville (1801) dintre Franţa, de o parte, şi Austria 
şi Germania, de cealaltă parte, şi pacea de la Amiens (1802) dintre 
Franţa şi Anglia s-a încheiat războiul purtat de Frana împotriva 
celei de-a doua coaliţii antifranceze. Paca nu a fost însă de lungă 
durată. Anglia nu a respectat una dintre condiţiile prevăzute de pacea 
de Ja Amiens, potrivit căreia trebuia să părăsească insula Malta, ocu
pată de ea în 1800, şi s-o restituie ordinului cavalerilor de Malta, în 
a căror stăpînire se aflase începînd din 1525. Napoleon I a folosit 
această împrejurare drept pretext pentru începerea războiului. a 
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receptia de la Tuileries din martie 1803, Napoleon şi-a încheiat discuţia 
cu ambasadorul englez, lordul Whitworth, cu exclamaţia : „Malta sau 
războiul ! " .  - 304. 

1 64 !n toamna anului 1858, Palmerston, care se afla pe vremea aceea în 
fruntea opoziţiei whigilor împotriva guvernului tory Derby-Disraeli, 
a fost invitat de Napoleon al III-ia la Compiegne pentru a-şi preciza 
poziţia în iminentul război dintre Franţa şi Austria. In timpul între
vederii, Palmerston nu a făcut nici o obiecţie împotriva izgonirii 
austriecilor din Italia. Dar în discursul ţinut la 3 februarie 1859, la 
deschiderea parlamentului, Palmerston a condamnat acţiunile Franţei. -
304. 

1 65 Fiii mai tineri ai ducilor englezi primeau titlul de „Lord by courtesy", 
ceea ce însemna că titlul de „lord" li se conferă numai ca o favoa<re 
sau în virtutea unei tradiţii, fără ca ?rin aceasta să li se acorde vreun 
drept ereditar la acest titlu sau dreptul de a fi membri în Camera 
lorzilor. - 305. 

1 66 La 1 5  iulie 1840, Anglia, Rusia, Austria şi Prusia au semnat la Londra 
o convenţie cu privire Ja acordarea de ajutor sultanului Turciei îm

potriva cîrmuitorului Egiptului, Mehemed-Ali, susţinut de Franţa. Ca 
urmare a încheierii acestei convenţii, s-a ivit primejdia unui război 
între Franţa şi coaliţia statelor europe1e, daT regele Ludovic-Filip, 
care nu era hotărît să înceapă un răzbi, a renunţat să-l mai sprijine 
pe Mehemed-Ali. - 305. 

1 67 In nota sa din 22 februarie 1859 adresată guvernului prusian şi adusă 
la cunoştinţă şi celorlalte state germane din Confederaţia germană, 
Austria cerea Prusiei să-şi îndeplinească obligaţiile care-i reveneau 

în cadrul Confederaţiei şi să ia parte la viitoarele acţiuni împotriva 
Franţei. - 306. 

168  Aluzie la asociaţia secretă a carbonarilor italieni (vezi adnotarea 66) . 
Vehme - aşa erau numite tribunalele medievale din Germania, 

care pronunţau sentinţe în cadrul unor dezbateri secrete, atît în pre
zenţa cit şi în absenţa acuretului ; ele însele executau în taină aceste 
sentinţe. - 306. 

1 69 Este vorba de Austria, care în 1855 a încheiat un concordat cu papa 
Pius al !X-lea. Potrivit acestei convenţii, au fost restabilite o serie 
întreagă de privilegii ale bisericii catolice, anulate în timpul revolutiei 
din 1848-1849. Episcopilor li s-a acordat dreptul de a relua legăturile 
directe cu Roma, s-a instituit o cenzură supremă exercitată de cler, 
iar învăţămîntul a fost pus sub controlul bisericii. Pentru a asigura 
respectarea concordatului, s-a înfiinţat la Viena un consiliu clerical 
special sub preşedinţia unui nunţiu papal. - 308. 

1 70 Lambessa (Lambese) - colonie corecţională franceză, întemeiată pe 
ruinele unui oraş antic roman din Africa de nord ; între 1851 şi 1860, 

loc de deportare pntru deţinuţii politici. 

48 

Cayenne - capitala Guyanei Franceze (America de Sud) , loc unde 
erau deportaţi şi  exilaţi deţinuţii politici. - 309. 
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1 7 1  In legătură cu conferinţele de la Varşovia şi bătălia de la Bronzell, 
vezi adnotarea 133. 

Problema Schleswig-Holstein a fost una dintre cauzele înrăutăţirii 
relaţiilor austro-prusiene în anii 1848-1850. Incepînd din martie 1848, 
în Schleswig-Holstein a izbucnit războiul de eliberare naţională împo
triva Danemarcii, în care Prusia a fost de partea insurgenţilor. In 
această perioadă, Austria, împreună cu alte state europene, a susţinut 
monarhia daneză şi a silit Prusia, în iulie 1850, să încheie pace cu 
Danemarca. In ianuarie 1851 ,  în numele Confederaţiei germane şi avînd 
consimţămîntul Prusiei, trupe austriece au ocupat Holsteinul ; cu 
ajutorul acestora a fost înăbuşită răscoala. 

In timpul r.zboiului Crimeii (1853-1856) , sub presiunea Austriei, 
Angliei şi Franţei, Prusia a trebuit să susţnă, în 1854, cererea Austriei 
cu privire la evacuarea Principatelor dunărene de către trupele ruse. 
Prusia, care adoptase o poziţie echivocă faţă de Rusia şi puterile 
occidentale, a fost silită, la sfîrşitul războiului, să sprijine ultimatumul 
dat de Austria Rusiei. Condiţiile cuprinse în acest ultimatum au fost 

acceptate de Rusia ca bază de discuţii pentru tratativele de pa:e. -
309. 

1 7 2  La Conferinţa de la Paris care a avut loc în lunile mai-august 185g 
au participat Anglia, Franţa, Rusia, Austria, Prusia, Turcia şi Sardinia. 
La această conferinţă, Prusia s-a ridicat împotriva Austriei, susţinînd 
propunerea de unire a principatelor Moldova şi Muntenia într-un 
singur stat (vezi adnotarea 152) . 

Bundeslagul - organul central al Confedeaţiei germane (vezi 
adnotarea 70) ; avea reşedinţa la Frankfurt pe Main şi era alcătuit 
din reprezentanţii statelor germane. Bundestagul era instrumentul 
politicii racţionare a guvenelor germane. 

Incepînd din 1851 ,  împuternicitul Prusiei în Bundestag a fost 
Bismarck. La începutul activităţii sale, el era partizanul unei alianţe 
cu Austria, dar apoi s-a situat p. o poziţie n.t antiaustriacă. La 
începutul anului 1859, în locul lui Bismarck a fost numit reprezentant 
al Prusiei Usedom. - 310. 

1 73 Uniunea vamală a statelor germane, care stabilea o graniţă vamală 
comună, a fost întemeiată în 1834, sub conducerea Prusiei. Cu timpul, 
Uniunea a înglobat toate statele germane, exceptînd Austria şi unele 
state mici. Impusă de necesitatea creării unei pieţe germane comune, 
Uniunea vamală a contribuit ulterior şi la unificareu politică a 
Germaniei. - 310. 

1 74 1n legătură cu pacea de la Basel, vezi adnotarea 89. - 310. 

1 75 „Neue Preussische Zeilung• - cotidian german ultrareacţionar, care 
a început să apară la Berlin din iunie 1848 ; a fost organul camarilei 
contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherilor prusaci. Acest ziar 
este cunoscut şi sub denumirea de „Kreuz-Zeitung" , deoarece avea pe 
frontispiciul lui o cruce. - 310. 

1 76 Este, proabil, vorba de pamfletul editat anonim la Berlin în 1859 
„Preussen und die italienische Frage " .  - 310. 

1 77 Beo/ieni - locuitori ai Beoţiei ; sub raport economic şi cultural, una 
dintre cele mai înapoiate regiuni ale Greciei antice. - 311 .  
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1 7� La 28 iunie 1848, Adunarea naţională de la Frankfurt a hotărît for
marea unli organ central provizoriu din care urmau să facă parte 
regentul imperiului şi guvenul Reichului. Ca regent al imperiului a 
fost ales arhiducele austriac Johann. Johann a fost regent pînă în de
cembrie 1849 şi în această calitate nu a fost, de fapt, decît execu

tantul politicii contrarevoluţionare a principilor germani. - 311 .  

1 79 I n  aprilie 1855, Napoleon a l  III-iea a vizitat Anglia împreună c u  îm
părăteasa Eugenia. - 3 12. 

1 80 Este vorba de coroana Lombardiei. - 313. 

1 8 1  Este vorba de conj unctura economică favorabilă din anii 1836 şi 
1856, în ajunul crizelor din 1836 şi 1857. - 313. 

1 82 Aluzie la fuga din ţară a ducilor de Toscana, Modena şi Parma la 
izbucnirea revoluţiei din 1848-1849 în Italia. - 314. 

1 83 Potrivit păcii de la Paris (vezi adnotarea 64), încheiată în 1856, după 
terminarea războiului Crimeii, Rusia a trebuit să cedeze gurile Du
nării şi o parte din sudul Basarabiei şi să renunţe la protectoratul 
asupra Principatelor dunărene - Moldova şi Muntenia. 

Pentru a-şi consolida influenţa în Balcani, Rusia a sprijinit, după 
pacea de la Paris, mişcaTea de liberare naţională a popoarelor balca
nice, îndreptată împotriva dominaţiei turce. Impreună cu Franţa, 
Rusia a sprijinit eforturile Moldovei şi Munteniei de a se uni şi a 
forma Statul romîn (vezi adnota<rea 152) ; totodată, a a sprijinit lo
vitura dinastică din Serbia de la sfîrşitul lunii noiembrie 1858, în 
urma căreia dinastia Karagheorghevici, care în politica ei extenă se 
orienta spre Austria şi Turcia, a fost înlocuită cu dinastia Obreno
vici. - 320. 

1 84 Vezi adnotarea 148. - 321. 

1 85 Premii - sumă acordată de guvern echipajelor de pe vasele care iuau 
parte la distrugerea sau capturarea vaselor inamice, precum şi a 
vaselor neutre care făceau comerţ de contrabandă. - 321. 

l 86 n 1 854 a început în Mexic o revoi uţie burgheză care a fost urmată 
de un război civil ; acesta s-a prelungit pînă la sfîrşitul anului 1860 
şi s-a încheiat prin zdrobirea forţelor reacţionare ale feudalilor şi  
clerului. - 324. 

1 87 Este vorba de Bombay, care, la fel ca şi Bengalul şi Madrasul, a for
mat, potrivit împărţirii administrative a Indiei britanice, o prezidenţie 
de sine stătătoare, condusă de un guvernator propriu. - 326. 

1 88 Marx îi numeşte în ironie urmaşi i Marilor Mogoli pe cîrmuitorii 
englezi ai Indiei. Imperiul Marilor Mogoli (aşa se numea dinastia dom
nitoare a acestui imperiu) , înfiinţat în 1526 de cuceritorii de origine 
tiurcă - mogoli, pe care contemporanii îi considerau mongoli, a luat 
o extindere considerabilă după ce, pe la mijlocul secolului al XVII-iea, 
a supus cea mai mare parte din India şi o parte din Afganistan. Dar, 
în urma răscoalelor ţărăneşti şi a creşterii împotrivirii e care po-

48 .. 
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poarele Indiei o opuneau cuceritorilor musulmani, precum şi datorită 
neîncetatelor lupte intestine şi accentuării tendinţelor feudale-sepa
ratiste, imperiul Marilor Mogoli a început să decadă şi, în prima j u
mătate a secolului l XVIII-iea, s-a destrămat efectiv. După ce, în 
1803, englezii au cucerit Delhi, mogolii nu mai erau decît oamenii 
de paie ai Companiei Indiilor orientale. Cînd, în 1858, colonialiştii 
englezi au proclamat India p0sesiune a coroanei britanice, ei au lichi
dat şi  rămăşiţele puterii nominale a dinastiei mogolilor. - 326. 

1 89 Este vorba de anexa la tratatul inechitabil de la Tientsin, încheiat în 
iunie 1858, după cel de-al doilea război „al opiului" (1856-1858) -
război prădalnic dus de Anglia şi Franţa împotriva Chinei. Potrivit 
condiţiilor acestui tratat, în afară de cele 5 porturi chineze dej a des
chise comerţului străin, i se mai deschideau încă 5 porturi : pe flu
viul Ianţzî, în Manciuria, pe insulele Taivan şi Hainan ; la Pe.in au 
fost admise reprezentanţe diplomatice străine permanente ; străinilor 
li s-a acordat dreptul de a se deplasa Jiber prin ţară, precum şi drep
tul de navigaţie pe fluviile şi rîurile din ţară ; se garranta, de ase
menea, securitatea misionarilor. Obţinînd prin tratatul de la Tientsin 
o lărgire considerabilă a privilegiilor lor în China, colonialiştii englezi 
au limitat comerţul cu opiu, care secătuia resursele ţării şi limita po
sibilitatea exploatării lor de către colonialişti. 

Anexa la tratat se referea la reglementarea relaţiilor comerciale 
dintre nglia şi China şi prevedea fixarea unei taxe vamale ridi::ate 
asupra importului de opiu în China : negustorii străini putau face 
comerţ cu opiu numai în porturile strict stabilite prin tratat şi toate 
înlesnirile acordate străinilor în ceea ce priveşte comerţul în inte
riorul Chinei nu se extindeau şi asupra comerţului cu opiu. - 328. 

1 90 Cracovia a fost anexată de Imperiul austriac după înăbuşirea insu
recţiei din 1846 (vezi adnotarea 157) . 

După înăbuşirea revoluţiei din 1848-1849 în Ungaria, autorităţile 
austriece au instaurat acolo un regim de cruntă teroare ; nu numai 
că au fost anulate toate legile adoptate în timpul revoluţiei din Un
garia, dar a fost desfiinţată şi  autonomia parţială, de care Ungaria se 
bucurase încă înainte de revoluţie. - 331. 

1 91 Cele 4 puncte - condiţii preliminare puse Rusiei de puterile occi
dentale în noti din 8 august 1854 în vedera începerii unor tratative 
de pace. Rusia trebuia să renunţe la protectoratul asupra Moldovei, 
Munteniei şi Serbiei - care treceau sub un protectorat european co
mun -, trebuia să acorde libertatea de navigaţie pe Dunăre, să 
consimtă la revizuirea convenţiei de la Londra din 13 iulie 1841  cu 
privire la strîmtori „în interesul echilibrului de forţe în Europa" şi 
să renunţe la ocrotirea supuşlor creştini din Turcia. La început, gu
venul ţarist a respins cele 4 puncte, totuşi, în noiembrie 1854, a fost 
nevoit să consimtă ca aceste puncte să fie puse la baza viitoarelor 
tratative de pace. - 331 .  

1 92 Dreptul d e  a avea garnizoane l a  Ferrara, Comacchio ş i  Piacenza a 
fost acordat Austriei prin tratatul de la Viena din 1815. - 331. 

1 93 Protocolul de la Aachen din 15 noiembrie 1818 a fost semnat de 5 
state (Anglia, Austria, Prusia, Rusia şi Franţa) la primul Congres al 
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Sfintei Alianţe (vezi adnotarea 145) . Protocolul confirma harta politică 
a Europei stabilită la Congresul de la Viena din 1815, decreta princi
piile Sfintei Alianţe drept norma supremă a dreptului internaţional 
n Europa şi  reînvia alianţa clor cinci state, pentru a menţine pre
tutindeni regimurile feudal-absolutiste şi a înăbuşi mişcarea revo
luţionară şi de eliberare naţională. - 334. 

1 94 „La Patrie• - cotidian francez fondat în 1841  ; în 1850 el exprima 
interesele monarhiştilor uniţi, grupaţi în aşa-zisul partid al ordinii ; 
după lovitura de stat de Ja 2 decembrie 1851 a devenit ziar bona
partist. - 337. 

1 95 După cum se vede din scrisoarea lui Marx către Engels din 22 apn
lie 1859, articolul de faţă, scris de Engels, a fost prelucrat şi com
pletat de Marx pe baza noilor materiale primite. - 338. 

1 96 Este vorba de Congresul de lai Laibach (Ljubljana) al Sfintei Alianţe, 
din mai 1821 . La Congresul de la Laibach a fost proclamat pe faţă 
principiul amestecului puterilor n Sfînta Alianţă în treburile interne 
ale altor state cu scopul de a menţine pretutindeni regimurile feu
dal-absolutiste. ln conformitate cu o hotărîre J Congresului de la 
Laibach au fost trimise tupe austriece în Italia, care au înăbuşit miş
carea revoluţionară şi  de eliberare naţională de la Neapole şi To
rino, restabilind regimul absolutist. Reprezentanţii cercurilor monar
histe din statele italiene au asistat la congres în conformitate cu un 
punct restrictiv introdus în protocolul de la Aachen din 1 818  la n
sistenţele ministrului de externe englez Castlereagh. Potrivit acestui 
punct, mestecul în treburile interne ale altor state era admis nu
mai „la cererea" acestora din urmă, acordîndu-li-se dreptul de a lua 
p arte la dezbateri. - 339. 

l 97 Cînd, în noiembrie 1850, relaţiile austro-prusiene s-au înrăutăţit ca 
urmare a luptei pentu hegemonie în Germania, Prusia a decretat 
mobilizarea generală. Cu acest prilej au ieşit la iveală gravele lipsuri 
ale sistemului militar prusian şi insuficienta înarmare a armatei pru
siene, ceea ce a obligat guvernul să adopte măsuri energice pentru 
a le înlătura. - 341 .  

1 98 Este vorba de tratatul secret încheiat l a  3 martie 1859 l a  Paris între 
Rusia şi Franţa cu privire la neutralitate şi la colaborare în cazul 
unui război între Franţa şi Sa�dinia, de o parte, şi Austria, de cea
laltă. Presa a publicat informaţii cu privire la acest tratat, dar mi
nistrul de externe al Rusiei, Gorceakov, a dezminţit oficial existenţa 
unor obligaţii scrise faţă de Franţa. Ştirea privitoare la participarea 
Danemarcii la acest tratat în cele din urmă n-a fost confirmată. - 346. 

1 99 Cînd, în apriie 1859, în Toscana, Modena şi Parma au izbucnit răs
cole populare, principii domnitori ai acestor ducate au fugit din 
ţară, sub protecţia trupelor austriece. ln timpul răscoalelor s-au for
mat adunări nationale, care, exprimînd dorinta populaţiei din aceste 
ducate, militau pentru unirea cu Piemontul. Deşi tratatele de la Zii
rich şi Villafranca prevedeau repunerea în drepturi a vechilor cîr
muitori, după un plebiscit care a avut loc în martie 1860, ducatele 
au fost alipite la Piemont. 



732 Adnotări 

Răscoalele din Italia centrală au cuprins şi o parte din Statuţ 
Papal (Romagna) , care în 1860 a fost şi ea alipită la Piemont. - 349. 

200 Pe la mijlocul lunii febuarie 1859, guvernul englez Derby s-a oferit 
în mod oficial ca mediator pentru aplanarea conflictului franco-aus
triac. In acest scop, la sfîrşitul lunii februarie 1859 a fost trimis la 
Viena, cu consimţămîntuJ lui Napoleon al III-iea, lordul Cowley, 
pentru a duce tratative cu împăratul Austriei, Franţ Iosif. Misiunea 
Jordului Cowley n-a fost încununată de succes. - 350. 

201 Partidul de la Gotha a fost întemeiat în iunie 1849 de către repre
zentanţii marii burghezii contrarevoluţionare, liberalii de dreapta, 
caire au părăsit Adunarea naţională de la Frnkfurt după ce regele 
Prusiei, Frederic Wilhelm al IV-lea, a refuzat să primească din mîi
nile Adunării coroana imperială şi după ce majoritatea de stînga 
din Adunare a hotărît să alcătuiască o regenţă a imperiului. Acest 
partid, temîndu-se de victoria revoluţiei, şi-a fixat drept scop unirea 
întregii Germanii - cu excepţia Austriei - sub hegemonia Prusiei 
hohenzolleniene. Corifeii acestui partid erau : Dahlmnn, Simson, 
Bassermann, Gagern, Briggemann, Mathy şi alţii. - 355. 

202 Aluzie la ospătarea soldaţilor în timpul parăzii militare de la Sa
tory (vezi adnotarea 71) .  - 355. 

203 Formula : „Caveanl consules ne quid respublica delrimenti capia!„ 
(„Consulii să poarte de grij ă ca republica să fie pusă la adăpost") 
era folosită de senatul din Roma antică cînd statul era ameninţat de 
vreo primejdie internă sau externă ; în asemenea cazuri se decreta 
starea excepţională, iar consulii primeau împuterniciri dictatoriale. -
356. 

204 „Kolnische Zeilung• - cotidin german care a apărut la Colonia 
cu începere din 1802 ; în perioada revoluţiei din 1 84--1849 şi a reac
ţiunii care a urmat, acest ziar a apărat politica laşă şi trădătoare a 
burgheziei liberale prusiene. - 356. 

205 Este vorb> de Karl Vogt. Vezi lucrarea lui K. Marx. „Domnul Vogt" 
din ediţia de faţă, voi. 14. - 356. 

206 Este vorba de articolul lui Raumer „Der Standpunkt Preussens" ,  pu
blicat în primăvara anului 1859 în „Spenersche Zeitung" şi reeditat 
curînd după aceea împreună cu alte articole ale acestuia în cule
gerea intitulată „Zur Politik des Tages " .  - 356. 

207 Este vorba de o remarcă a lui Napoleon I în legătură cu cartea lui 
Bilow „Der Feldzug von 1800, militărisch-politisch betrachtet von dem 
Verfasser des Geistes des neuern Kriegssystems" ,  pe care o citise 
cînd se afla pe insula Sf. Elena, în 1819. In legătură cu aceasta, vezi 
volmul de faţă, pag. 268. - 358. 

208 Dintre lucrările lui W. Willisen mai cunoscute sînt : „Theorie des 
grossen Krieges angewendet auf den russisch-polnischen Feldzug von 
1831 " .  In zwei Teilen. Berlin, 1840 şi „Der Italienische Feldzug des 
Jahres 1848", Berlin, 1849. - 363. 
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209 In martie 1848, la Veneţia a izbucnit o revoluţie : austriecii au fost 
alungaţi şi puterea a trecut în mîinile unui guvern provizoriu sub 
conducera lui Daniele Manin ; guvenul a proclamat republica, care 
s-a menţinut pînă în august 1849. - 364. 

2 1  O La 28 iunie 1849, în timpul războiului de eliberare naţională din 
1848-1849 din Ungaria, armatele austriece au zdrobit trupele ma
ghiare la Raab (Gyor) şi au ocupat oraşul. - 364. 

2 1 1  a 3 august 1849, trupele revoluţionare maghiare au învins afmata 
austriacă la Acs (în apropiere de Komărom) . - 364. 

2 1 2  Este vorba de membrii organizaţiei studenţeşti armate Legiunea uni
versitară, înfiinţată la Viena în timpul revoluţiei din martie 1848. 
- 365. 

2 1 3 „Wiener Zeitung• - titlul prescurtat al ziarului guvernamental ofi
cial „Osterreichische Kaiserliche Wiener Zeitung", care a apărut sub 
acest titlu din 1870 pină în 1931 . - 367. 

2 1 4  Lloyd-ul austriac - numele unei societăţi de navigaţie înfiinţate la 
Triest în 1833. Multe societăţi de navigaţie şi de asigurare din Europa 
s-au intitulat Lloyd, după numele unui cafeqiu din Londra unde a luat 
fiinţă (la sfîrşitul secolului al XVII-iea - începutI secolului al 
XVIII-iea) prima companie engleză de asigurare a vapoarelor. - 368. 

2 1 5  Marx se referă a Societatea de scont garantat cu gaj, înfiinţată la 
Hamburg în noiembrie 1857, în timpul crizei ciclice din aca perioadă, 
precum şi la emisiunea de hîrtii de aloare în sumă de 15 OOO OOO de 
mărci, destinată acordării de împumuturi pe gaj de mărfuri sau efecte 
de stat ; suma împrumutată oscila între 1/2 şi 2/a din valoarea mărfu
rilor gaj a te. (Vezi articolul lui K. Marx „Criza financiară din Europa• ,  
ediţia de faţă, vol. 12, pag. 34-345) . - 369. 

2 1 6  ln lunile februarie şi martie a izbucnit n Galiţia o răscoală ţără
nească de mari proporţii, care a coincis cu răcoala de la Cracovia. 
Folosind ura ţăranilor ucraineni oprimaţi îmotriva şleahtei polo
neze, autorităţile austriece au reuşit în unele cazuri să provoace cioc
niri între ţărIlii răzvrătiţi şi trupele poloneze răsculate, care spriji
neau răscoala de ila Cracovia. După reprimarea acestei răscoale, gu
vernul austriac a înăbuşit cu cruzime. si mişcarea ţăranilor galiţieni. 
- 380. 

. 

217 Cu acest articol a început colaborarea lui Engels la ziarul „Volk" .  
Articolul a fost scris d e  Engels J a  rugămintea lui Marx. 

„Das Volk" - săptămînal, a apărut la Londra în limba germană 
de la 1 mai la 20 august 1859. A fost fondat ca organ oficial al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor germani din Londra. Primul nmăr a 
apărut sub redacţia publicistului germn şi democrat mic-burghez 
Elard Biscamp. lncepînd cu nr. 2, Marx a colaborat în mod neoficial 
la acest ziar, sprijinindu'! prin sfatur.le sale şi ajutorul său perma
nent, redactind articole, organizînd acţiuni pentru stringerea de fon
duri necesare ziarului etc. In r. 6 din 11 iunie, redacţia a făcut cu
noscută în mod oficial colaborara lui Marx, Engels, Freiligrath, 
W. Wolff şi H. Heise la acest ziar (vezi volumul de faţă, pag. 689) . 
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De la această dată, Marx poate fi considerat în mod efectiv redac
torul ziarului, care devine organul revoluţionarilor proletari. La în
ceputul lunii iulie, Marx preia şi administraţia ziarului. 

ln paginile ziarului „Volk" au fost redate cu fidelitate teoria şi 
tactica revoluţionară a proletariatului, elaborate de Marx şi Engels, 
au fost dezbătute luptele de clasă ale proletariatului, s-a dus o luptă 
neîmpăcată împotriva reprezentalţilor ideologiei mic-burgheze. ln co
loanele ziarului au fost analizate, de pe poziţiile internaţionalismului 
proletar, evenimentele războiului austro-italo-francez din 1859, pro
blema unificării Germaniei şi Italiei, a fost demascată politica ex
ternă reacţionară a marilor puteri europene, s-a dus o luptă consec
ventă împotriva bonapartismului şi a adepţilor lui făţişi şi ascunşi. 

In ziarul „Volk" a fost tipărită prefaţa lui Marx .a lucrarea sa 
„Contribuţii la critica economiei politice", 5 articole ale lui Marx, 
printre care seria de articole, rămasă neterminată, „Quid pro quo " ,  
9 articole ale lui Engels, precum ş i  recenzia s a  la lucrarea lui Marx 
„Contribuţii la critica conomiei politice " ,  comentariile lui Marx, 
redactate împrenă cu Biscamp şi publicate la rubrica „Spicuiri din 
presă", cu privire la conţinutul ziarului „Hermann" ,  editat de demo
craţii mic-burghezi germani la Londra. ln afară de aceasta, la o serie 
întreagă de articole şi cronici politice se vede limpede că au fost 
redactate nemijlocit de Marx. ln total au apărut 16 nmere din acest 
ziar. Ziarul a încetat să apară la 20 august 1 859 din cauza lipsei de 
fonduri. - 389. 

2 1 8  In 1849, în timpul războiului de eliberare naţională in Ungaria, for
tăreaţa Komarom a fost un punct de sprijin al armatelor revoluţionare 
maghiare ; de două ori (ianuarie-aprilie şi iulie-septembrie) ea a re
zistat asediului prelungit al armelor austriece. - 389. 

2 1 9  In ajunul căderii Republicii romne (vezi adnotarea 46) , la 2 iulie 
1849, după ce Adunarea constituantă de la Roma a hotărît încetarea 
luptei, Garibaldi a p.răsit Roma în fruntea nui detaşament de 4 OOO 
de voluntari pentru a veni în ajutorul republicii Vneţia, care mai lupta 
împotriva trupelor austriece. G aribaldi a manevrat cu iscusinţă în 
spatele frontului trupelor austriece şi a reuşit în repetate rînduri să 
iasă din încercuire, dar, neputînd să pătrundă . Veneţia asediată, 
.a 30 iulie 1849 a fost nevoit să intre pe teritoriul republicii neutre 
San Marino şi să-şi desfiinţeze detaşamentul. - 395. 

220 Este vorba de acţiunile intreprinse împotriva austriecilor de un de
taşament de voluntari lombarzi sub comnda generalului Allemandi, 
care în aprilie 1848 au blocat trecătorile din Tirol de la Tonale Ia 
Stelvio. - 395. 

221  După cum arată observaţiile dntroductive făcute de Karl Marx la 
manifestul lui Mazzini „Războiul" , Marx şi Engels au susţinut atitudi
nea justă adoptată de Mazzini în problema amestecului lui Bonaparte 
în lupta de eliberare a Italiei, fără ca prin aceasta să renunţe la 
poziţia lor critică faţă de cncepţiile şi tactica lui Mazzini în general. 
- 397. 

222 Incepînd din martie 1849, Mazzini a fost capul triumviratului (Mazzini, 
Saffi, Armellini) , căruia Adunarea constituantă a Republicii romane 
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i-a încredinţat întreaga putere executivă şi i-a acordat împuterniciri 
speciale pentru apărarea republicii. - 397. 

223 Este vorba de apelul adresat de Garibaldi locuitorilor Lombardiei în 
mai 1859, cînd a intrat cu corpul său de voluntari pe teritoriul Lom
bardiei. - 397. 

224 „Pensiero ed Azione• - organ al democraţilor burghezi italieni, edi
tat sub redacţia lui Mazzini ; a apărut de două ori pe lună, în 1858-
1859 la Londra şi în 1860 la Lugano şi Genova. 

Manifestul lui Mazzini „Războiul" ,  reprodus în „New York Daily 
Tribune" cu cîteva prescurtări, a fost publicat în ziarul „Pensiero ed 
Azione" la 1 6  mai 1859. - 398. 

225 Poetul şi patriotul italian Goffredo Mameli a căzut în iulie 1849 apă
rînd Republica romană împotriva trupelor franceze trimise de Lu
dovic Bonaparte. - 398. 

226 Este vorba de tratatul încheiat de împăratul Carol l V-lea cu papa 
Clement al Vii-lea în 1529, la Bologna, după ce Carol al V-lea i-a 
învins definitiv pe francezi, pînă atnci aliaţi cu papa, şi i-a izgonit 
din Italia. Din acest moment, puterea imperială şi biserica catolică au 
acţionat mînă în mină pentru a lichida ultimele rămăşiţe de inde
pendenţă a oraşelor-state italiene. - 400. 

227 La 25 septembrie 1857, la Stuttgart, a avut loc o întrevedere intre 
Napoleon l Iii-lea şi Alexandru al Ii-lea, cu care prilej Napoleon 
şi-a asigurat sprijinul Rusiei în cazul unui război împotriva Austriei. 
- 400. 

228 Tratatul de pace de la Campa Formio a fost încheiat în octombrie 
1 797 între Franţa şi Austria, care făcuse parte din prima coaliţie anti
franceză. Potrivit acestui tratat, o parte din teritoriul republicii Ve
neţia împreună cu oraşul Veneţia, ca şi Istria şi Dalmaţia, au fost 
cedate de francezi Austriei în schimbul unor teritorii de-a lungul Ri
nului anexate de Franţa ; cealaltă parte a fost alipită la rpublica 
Cisalpină, întemeiată de Napoleon I în vara anului 1 797 din teritoriile 
cucerite în Italia de nord ; Franţei i-au revenit şi Insulele Ionice i 
posesiunile republicii Veneţia de pe ţărmul albanez. - 402. 

229 Aluzie la rapoartele cnfuze cu privire la bătălia de la Novara de 
la 23 martie 1849 (vezi adnotarea 51 ) ,  pe care Engls lea analizat în 
seria de articole „Infrîngerea piemontezilor" (vezi K. Marx şi F. En
gls. Opere, voi. 6, Editura plitică, 11959, pag. 427-436) . Una dintre 
cauzele înfrîngerii piemontezilor la Novara a fost laşitata şi şovăiala 
regelui Carol Albert, a cărui „vitejie" fusese pînă atunci ridicată în 
slavă de partizanii unificării Italiei sub dnastia de Savoia. Aceştia îl 
numau pe Carol Albert „Spad: d'Italia". După înfrîngerea de la No
vara, Carol Albert a abdicat. Fiul său, Victor Emanuel, a fost nevoit 
să încheie la 6 august 1 849, la Milano, un tratat de pace cu Austria ; 
potrivit prevederilor acestui traat, Austria îşi păstra toate posesiu
nile din Italia şi primea din partea Piemontlui o contribuţie de 
15 OOO OOO de franci. - 404. 
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230 „The Daily News• - cotidian liberai nglez, organ al burgheziei 
industriale ; a apărut sub acest 1itlu la Londra din 1 46 pînă n 
1930. - 406. 

231 La 2 i (20 aprilie) 1813, la Litzen (Saxonia) a avut loc o bătălie 
intre armata lui Napoleon I şi armatele aliate ruso-pusiene de sub 
comanda lui Wittenstein. Nici una din părţi n-a repurtat o v1ctone 
decisivă. - 409. 

232 Acest articol a fost publicat cu modificări neînsenate şi în limba 
engleză în ziarul „New York Jy Tribune• din 2 iulie 1859 sub titlul 
„Un capitol din istorie ".  - 411. 

233 Societatea 10 decembrie - organizaţie bonapartistă secretă, înfiinţată 
în 1849 ; era lcătuită mai u s eamă din elmente delasate. O carac
terizare amănunţită a acestei organizaţii a fost dată de MlX n lucra
rea sa „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, pag. 1 68-171) .  
- 422. 

234 Aluzie la cuvintele lui Ludovic Bonaparte : „Imperiul înseamnă pace• 
(vezi adnotarea 60). - 425. 

235 Aluzie a cartea lui Ludovic Bonaparte : „Idei napoleoniene", apărută 
la Paris în 1839 (Napoleon-Louis Bonaparte. „Des idees napoleonien
nes", Paris, 1839). scriere programatică bonapartistă care propovăduia 
bonapartismul ca evanghelie a libertăţii prin violenţă. - 425. 

236 „National-Zeitung• - cotidian burghez german, a apăut la Berlin din 
1848 pînă în 1915 ; în deceniul al 6-lea a avut o orientare liberală. 
- 426. 

237 Testamentul de pe Sf. Elena - aluzie la „Memoriile de pe Sf. Elena" 
şi testamentul lui Napoleon I în care acesta îşi înfăţişează ntenţiile 
şi faptele drept expresia dragostei sale de patrie şi libertate, precum 
şi a năzuinţelor sale spre o civilizaţie mai înaltă. Din aceste însemnări 
reiese şi atitudinea sa ostilă faţă de Anglia, precum şi părerile sale 
în legătură cu necesitatea unei alianţe cu Rusia. - 421. 

238 Este vorba de versurile patriotarde scrise de regele Bavariei, Ludo
vic I, care erau foarte populare printre filistinii germni dn vremea 
aceea ; ele erau n model de poezie bombastică şi lipsită de con
ţinut. - 421. 

239 „Cirque Olympique• - teatru din Paris. 
St. James-street - stradă din Londra, unde se aflau cluburile ş1 

casele de j oc. 
Amfiteatrul Astley - circ din Londra cu arenă deschisă. - 429. 

240 Code Napoleon - cd civil, publicat de Napoleon I în 1804 ; Engels 
l-a numit „codul lasic al legilor societăţii burgheze• . 

„La recherche de la patenite est interdite" („Cercetarea pateni
tăţii este interzisă "l - formulă din articoll 340 al Codului Napo
leon. - 431 .  
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2 4 1  La acest pasaj, ziarul „Volk" publică următoirea notă a redacUei : 
„După cum se ştie, otrivit ultimelor informaţii, austriecii s-au retras 
într-adevăr dincolo de Mincio, pe teritoriul cuprins între cele 4 fortă
reţe. Chiar dacă prin această retragere nu se pierde nimic sub raport 
strategic, nu se poate spune însă că acasta nu va avea o influentă 
dăunătoare asupra stării morale a trupelor" .  - 433. 

2 4 2  In acest articol, în special în partea de la început, „New York Daily 
Tribune" a ficut unele schimbări de ordin redacţional. - 434. 

243 Este vorba de politica echivocă şi de expectativă dusă de Frederic
Wilhelm al lll-lea, regele Prusiei, atît faţă de cea de-a treia coaliţie 
antifranceză a statelor europene, cit şi faţă de Napolel I, ceea ce 
i-a dat acestuia din urmă posibilitatea să înfrîngă mai întîi, în 1805, 
Austria, iar oi, în 1806, Prusia. 

Despre pacea de la Basel - vezi adnotarea 89 
Despre Confederaţia Rinului - vezi adnotarea 128. - 436. 

244 Vezi adnotarea 93 şi 99. - 440. 

245 Vezi adnotarea 169. - 440. 

246 „Revue des deux Mondes• - revistă bilunară de istorie, politică, lite
ratură şi artă, care apare la Paris din 1829. - 450. 

247 Aluzie la încercarea întreprinsă de regele Prusiei în alianţă cu suve
ranii Hanovrei şi Saxoniei şi cu încă 21 de suverani germani de a 
unifica Germania, cu excepţia Austriei, sub hegemonia Prusiei şi de 
a realiza în felul acesta planul creării unei „Germanii Mici•. Acest 
plan s-a bucurat de sprijinul liberalilor de dreapta, reprezentanţi ai 
marii burghezii cntrarevoluţionare, uniţi în aşa-numitul partid de la 
Gotha (vezi adnotarea 201) .  Partidul de la Gotha a luat parte activă 
1a alegeile în parlamntul german, care s-a întrunit 11 20 martie 
1850 la Erfurt pentru adoptarea unui proiect de constituţie pentru 
întreaga Germanie, revizuit în spirit contrarevoluţionar. Sub presiunea 
monarhiei austriece şi a ţarismului rus, o serie de state germane, 
care mai înainte susţinuseră Prusia, au trecut de parteai Austriei, 
iar guvernul prusin; neîndrăznind să nu-i dea ascultare lui Nicolaie I , 
a dizolvat la 29 aprilie 1850 parlamentul de la Erfurt. - 451 .  

248 Revendicările din martie - patru revendicări politice principale, care 
exprimau stara de spirit a poporului ; ele au fost formulate de 
democraţii mic-burghezi din Baden în februarie 1848 şi s-au răspîndit 
curînd după aceea în întreaga Germnie de sud-vest : 1) înarmarea 
poporului şi dreptul de a alege ofiţeri, 2) libertatea neîngrădită a 
presei, 3) curţi cu juri, 4) convocarea imediată a parlamentului ger
man. Sub presiunea poporului, burghezia liberală din statele germane 
a făcut din aceste revendicări programul ei în lupta împotriva monar
hiei, dr, ajungînd la putere datorită acţiunilor revoluţionare ale 
maselor populare, ea a trădat interesele poporului şi a încheiat un 
compromis cu cercurile monarhiste contrarevoluţionare. - 451. 

249 Este vorba de „Declaraţia cetăţenilor din Nassau", publicată la  Wies
baden la 21 iunie 1859 ; ea reprezenta programul politic al burgheziei 
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din statele germane, care milita pentru unificarea Germaniei sub supre
maţia Prusiei. - 451. 

250 Eschenheimer-Gasse - stradă din Frankfurt pe Main, unde se afla 
sediul Bundestagului german în anii 1816-1866. - 452. 

2 5 1  La 8 iulie 1 859, Napoleon al III-ia, care se temea că un război de 
durată ar putea da un nou impuls mişcării revoluţionare şi de elibe
rare naţională din Italia şi din alte ţări europene, a propus împăratului 
Austriei încheierea unui armistiţiu. Ca urmare a acestui fapt, în oraşul 
Villafranca a avut loc la 1 1  iulie o întrevedere separată - fără 
participarea regelui Piemontului - intre cei doi împăraţi, în cadrul 
căreia a fost semnat un tratat de pace preliminar. Potrivit acestui 
tratat, Lombardia (cu excepţia fortăreţelor Mantua şi Peschiera) reve
nea Franţei, deşi mai tîrziu Napoleon al III-iea a cedat-o Sardiniei în 
schimbul Savoiei şi Nisei ; Veneţia rămînea sub dominaţie austriacă, 
iar ducii Toscanei şi Modenei îşi recăpătau tronurile. Tratatul prevedea 
şi crearea unei confederaţii italiene sub preşedinţia papei. Deşi citeva 
puncte ale tratatului preliminar au rămas doar e hîrtie (de pildă punc
tele referitoare la crearea unei confederaţii italiene, la reinstaurarea 
ducilor Toscanei şi Modenei) sau au fost modificate, condiţiile acestuia 
au stat în general la baza tratatului de pace definitiv încheiat Ja 
Zirich la 10 noiembrie 1859. - 454. 

252 Este vorba de micii principi germani care şi-au pierdut puterea si 
ale căror domenii au fost medtatizate, adică alipite la teritoriile statelor 
germane mai mari în urma transformării hărţii politice a Germniei 
în timpul războaielor napoleoniene şi a Congreslui de la Viena 
(1814-1815) .  Principii mediatizaţi au trimis reprezentanţi �a Congresul 
de la Viena. - 462. 

253 In 1848, căutînd să stăvilească răspîndirea mişcării revoluţionare în 
Italia şi acţionînd în interesul tradiţionalei poitici britanice „a echi
librului european•, Palmerston a obţinut alipirea Lombardiei la mo
narhia piemonteză. Guvenul austriac, speriat de evenimentele revolu
ţionare din nteriorul ţării şi de lupta de eliberare naţională a 
poporului italian, a fost nevoit să consimtă, în memorandumul din 
24 mai, la cedarea Lombardiei, precum şi la crearea statlui indepen
dent al Veneţiei, sub conducerea unui arhiduce austriac ; dar, duoă în
frîngerea Piemontului, Austria a revenit asupra concesiilor făcute. 
- 462. 

254 N. Machiavelli. „Le Istorie Fiorentine". Prima ediţie a cărţii a apărut 
la Roma şi Florenţa în 1 532. - 463. 

255 Avîntul mişcării pentru alipirea la Piemont, care cuprinsese Italia 
de nord, precum şi Statul Papal, l-a determinat pe Pius al IX-lea să 
emită în iunie 1859 o enciclică, în care ameninţa cu excomunicarea 
pe toţi cei ce atentau la puterea laică a papei, vizîndu-1 în primul 
rînd pe Victor Emanuel al Ii-lea. - 463. 

256 Numindu-l pe Ludovic Bonaparte „maimuţa lui Napoleon*, Engels se 
referă la cuvintele rostite de Napoleon I într-o convorbire cu aghio
tantul său pe insula Sf. Elena. Aceste cuvinte urmau să fie transmise 
mai tîrziu fiului său : „Toate strădaniile lui trebuie să urmărească 
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un singur ţel : domnia lui să fie o domnie a păcii. Dacă din simplu 
spirit de imitaţie, şi nu dintr-o nevoie stringentă, ar reîncepe războaiele 
purtate de mine, el n-ar fi decît o maimută care încearcă să mă 
imite#. - 465. 

257 In acest loc, în textul lui Engels apărut n ziarul „Volk" a fost inter
calată următoarea frază : „Fără un popas de 41/2 ore, trupele n-ar 
mai fi fost în stare să facă eforturile necesare pentru a ajunge pe cimpul 
de luptă". ln ediţia de faţă, această frază, care contrazice contextul 
articolului, fapt menţionat de Engels în scrisoarea a către Marx din 
5 iulie 1859, nu este reprodusă în textul articolului. - 469. 

258 Vezi adnotarea 90 şi 98. - 469. 

259 „L'lllustration* - revistă franceză ilustrată pentru literatură şi artă, 
editată la Paris începînd din 1843. - 473. 

260 „The lllustrated London News• - săptămînal englez ilustrat, apar' 
la Londra începînd din 1842. - 474. 

2 6 1  Via sacra (calea sfintă) - drum în Roma antică pe unde treceau 
corteqiile triumfale ale trupelor care se întorceau victorioase ; „via 
sacra" a devnit o expresie comună care desemnează în general 
campanii sau expediţii victorioase. - 474. 

262 Aluzie la întemniţarea lui Ludovic Bonaparte în fortăreaţa Ham în 
1840, după eşuarea puciului militar de la Boulogne ; Ludovic Bona
parte a evadat din fortăreaţă în 1846 (vezi adnotarea 72) . - 475. 

263 Porte Sainl-Marlin - arc de triumf din Paris ; în zilele loviturii 
de stat din decembrie 1851,  soldăţimea bonapartistă a provocat aici 
o baie de sînge în rîndul republicanilor. - 475 

264 Clausewitz şi-a exprimat această idee în cartea sa „Vom Kriege".  
Prima ediţie a cărţii a apărut la Berlin în 1832. - 478. 

265 Este vorba de manifestul lui Franţ Iosif din 15 iulie 1859, publicat 
în organul oficial austriac „Wiener Zeitung" din 16 iulie 1859. - 479. 

266 Schonbrunn - palat din Viena, reşedinţa de vară a împăratului. - 480. 

267 Este vorba de discursul ţinut de Napoleon al Iii-lea cu prilejul pri
mirii la Saint-Cloud, la 19 iulie 1 859, a membrilor Consiliului de stat, 
ai Senatului şi ai corpului Jegislativ. Discursul a fost publi'at în 
nr. 201 din 20 iulie 1859 al ziarului „Moniteur".  - 480. 

268 Napoleon-Louis Bonaparte. „Fragments historiques 1688 et 1830 " .  Car
tea a fost scrisă de Ludovic-Napoleon în timpul detenţiunii sale în 
fortăreaţa Ham ; prima ediţie a apărut la Paris în 1841. - 483. 

269 Este vorba de un articol lesemnat, publicat în partea neoficială a 
ziarului „Moniteur" nr. 207 din 26 iulie 1 859. - 483. 



·140 Adnotări 

270 Pretorieni - în Roma antică, garda personală întreţinută de împărat 
sau le comandanţii de oşti şi care se bucura de anumite privilegii ; 
în cazul de faţă - clica militară din Franţa pe care se sprijinea Napo
leon al III-iea. - 484. 

27 1 „Entente cordiale" - relaţiile de bună înţelegere stabilite între Alglia 
şi Franţa după revoluţia din iulie 1830 şi care s-au concretizat sub 
fomă de tratat în aprilie 1834 prin încheierea aşa-numitei cvadruple 
alianţe intre Anglia, Frnţa, Spania şi Portugalia. Chiar la încheierea 
acestei alianţe au ieşit însă la iveală interesele opuse ale Angliei şi 
Franţei, care ulterior au dus la încordarea relaţiilor dintre cele două 
ţări. - 484. 

272 Declaraţia lui Napoleon al III-iea cu privire la demobilizarea armatei 
şi marinei a apărut în nr. 209 din 28 iulie 1859 al ziarului „Moniteur" ; 
declaraţia, făcută în ajunul războiului, a fost de asemnea publicată 
în ziarul „Moniteur" nr. 64 din 5 martie 1 859. - 485. 

273 „Quid pro quo• - numele seriei de articole ale lui Marx, publicate 
în ziarul „Volk" la sfîrşitul lunii iulie-mijlocul lunii august 1859 ; 
seria a rămas neterminată, deoarece ziarul şi-a încetat apariţia. - 488. 

274 Clausewitz. „Der Feldzug von 1�6 in Italien". - 488 . 

275 Este vorba de decretul preşedintelui Ludovic-Boaparte, publicat la 
2 decembrie 1852, cu privire la restaurarea imperiului în Franţa şi 
proclamarea lui Ludovic Bonaparte ca împărat al francezilor sub nu
mele de Napoleon al III-lea. - 488 . 

276 ExpediJia din Egipt - a fost întreprinsă din iniţiativa şi sub comanda 
lui Napoleon Bonaparte în mai 1789 ; scopul ei era cucerirea Egiptului 
şi tăiera căilor de comunicaţie ale Angliei cu India. In această cam
panie aventuristt, care a durat mai bine le trei ani, Napoleon a fost 
înfrînt. 

Optsprezece brumar (9 noiembrie 1799) - data loviturii de stat 
care a încheiat procesul contrarevoluţiei burgheze în Franţa ; prin 
acastă lovitură de stat a fost instaurată dictatura militară a lui Napo
leon Bonaparte. - 488. 

277 Este vorba de tratativele secrete de pace duse între Franţa şi Rusia 
în 1855 prin intemediul mbasadorului Saxoniei la Paris, baronul 
Seebach, care avea relaţii înalte la curtea Rusiei. - 490. 

278 In 1856, la Congresul de la Paris, şefJ delegaţiei ruse, contele Orlov, 
şi unul din membrii dlegaţiei, Brunnov, şi-au întemeiat tactica pe 
folosirea contradicţiilor anglo-franceze ; la congres s-a remarcat o 
apropiere între Franţa şi Rusia. - 490. 

279 In 1856-1860, căutînd să-şi întărească influenţa în Balcani, Napoleon 
l III-iea l-a sprijinit pe principele muntenegrean Danilo I în lupta 
acestuia împotriva atacurilor întreprinse d� Turcia împotriva Munte
negrului. Ca urmare, Danilo I a căutat să se înrudească cu Napoleon 
al III-iea, invitîndu-1 să fie naşul principelui moştenitor al Mnte
negrulul. 



Adnotări 741 

n 1 851-1852 Venedey a publicat în ziarul editat de el la Hano
vra, „Zeitung fir Norddeutschland " ,  o serie de articole consacrate 
lui Ludovic Bonaparte şi loviturii lui de stat. - 490. 

280 Fortăraţa turcească Kars, construită de englezi, a fost predată tru
pelor ruse în noiembrie 1 855. Deşi apărarea fortăreţei se afla în mii
·nile ofiţerilor englezi de sub comanda generalului Willims, guvernul 
enqlez, care în fond era interesat în slăbirea Turciei „aliate",  a jucat 
fată de apărătorii Karsului un rol extrem de echivc. Amănunte în 
leqătură cu aceastn, vezi în articolul lui K. Marx „Căderea Karsului ", 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 ,  Editura politică, 1961 ,  pag. 645-
681 .  Totuşi în 1856, cînd generalul Williams s-a întors în Anglia din 
prizonieratul în Rusia, i s-a făcut o primire triumfală şi a fost copleşit 
cu decoraţii şi cu titluri onorifice. - 490. 

2 8 1  In timpul războiului Crimeii, trupele de ocupaţie franceze se găseau 
la Atena şi Constantinopol. La Roma trupele franceze se aflau din 
1849. - 490. 

282 La una din ultimele şedinţe ale Congresului de la Paris din 1856� 
ministrul de extene al Franţei, Walewski, a cerut încetarea atacurilor 
din presa belgină împotriva lui Napoleon al III-lea. Această cerere 
a fost susţinută de reprezentanţii celorlalte state. - 490. 

283 Vezi adnotarea 32 prcm şi adnotarea 152. - 490. 

284 Aluzie la nemulţumirea provocată în Elveţia de amestecul lui Napo
leon al III-iea în treburile ei intene. La începutul anului 1858, după 
atentatul săvîrşit de Orsini, Napoleon a cerut guvernului E vetiei 
extrădarea mai multor emigranţi italieni, bănuiţi că ar fi participat 
la acest complot. - 490. 

285 Este vorba de decretul din 27 ianuarie 1858, are împărţea Franţa„ 
după exemplul Spaniei, în cinci districte militare, ll fruntea cărora 
se afla cite un mareşal. - 491 .  

286 Decretul c u  privire la regentă şi la instituirea Consiliului privat a 
fost emis la 1 februarie 1858, la scurtă vreme după atentatul săvîrşit 
de Orsini împotriva lui Napoleon al III-iea. Pelissier făcea parte din 
Consiliul privat, care, în cazul urcării pe tron a fiului mnor al împă
ratului, devenea consiliu de regentă. 

Marx face aluzie la acţiunile barbare la care s-a dedat Pelissier 
în 1845, în timpul reprimării răscoalei din Algeria, cînd aproximativ 
1 OOO de răsculaţi au fost alungaţi în peşterile din munti, la intrările 
cărora au fost aprinse focuri mari. Răsculaţii au murit înăbuşiţi. - 491. 

28 7  Aluzie la procesul intntat la sfîrşitul anului 1858 publicistului francez 
Monlalembert, care într-unul din articolele sa;le atacase reqimul celui 
de-al doilea Imperiu. După condamnarea sa, Napoleon al III-lea l-a 
graţiat pe Montalembert, dar acesta a refuzat graţierea, cerind să fie 
achitat. 

Marx compară în mod ironic acest proces cu cel intentat lui John 
Hmpden, unul dintre mhlitantii cei mai de seamă ai revoluţiei bur-
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gheze din Anglia din secolul al XVII-iea, care în 1636 a refuzat să 
plătească birarilor regelui „banii de corabie",  deoarece acest impozit 
nu fusese aprobat de Camera comunelor. Procesul care a urmat a con
tribuit într-o măsură considerabilă la creşterea opoziţiei burgheziei îm
potriva absolutismului. - 491 .  

2 8 8  Marx se referă la broşura „De l a  justice dans la revolution e t  dans 
l'eglise" ,  publicată de Proudhon în 1858 la Bruxelles. In această 
broşură, Proudhon compară principHle de guvernare ale dinastiei 
Bonaparte cu cele ale dinastiei de Orleans şi le preferă pe cele din 
urmă, cu rezerva că ar fi necesare unele reforme democratice. Marx 
compară în ironie această rezervă cu acte additionnel, actul supli
mentar emis de Napoleon I la 22 aprilie 1815, după întoarcerea sa 
de pe insula Elba, ca o anexă la constituţia imperiului. - 491.  

289 Este vorba de răzvrătira republicană nereuşită de la 6 martie 1858 
a unităţilor militare de la Châlon-sur-Sa6ne. - 491 .  

2 9 0  Blue books of  its own make - (Cărţile albastre de fabricaţie proprie) 
- aşa numeşte Marx, prin analogie cu Cărţile albastre engleze, docu
mentele diplomatice din timpul războiului austro-italo-francez din 1859, 
publicate de guvernul prusian în „Neue Preussische Zeitung" din iulie 
1859 şi retipărite apoi la 30-31 iulie în ziaul „Allgemeine Zeitwiq" 
din Augsburg. 

Căr/ile albastre - denumire gnerică dată publicaţiilor care cu
prind materiale ale parlamentului nglez şi documente diplomatice ale 
ministerului de extene. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la 
coperta lor albastră, au început să fie editate în Anglia încă din seco
lul al XVII-iea. Ele reprezintă principalul izvor oficial al istoriei eco
nomice şi diplomatice a acestei ţări. - 492. 

291  Aluzie la gestul căpeteniei galilor, Brennus, cu prilejul cuceririi Romei 
în anul 390 î.e.n. Potrivit tradiţiei istorice, după un lung asediu al 
Capitoliului, galii s-au declarat gata să părăsească oraşul în schimbul 
unei mari sume de bani, dar Ja cîntărirea aurului, exclamînd „vae 
victis I" (vai de cei învinşi I) , Brennus a aruncat sabia sa grea în 
balanţă, încălcînd astfel convenţia iniţială. - 494. 

292 „By courtesy• („din curtoazie, ca o favoare") - vezi adnotarea 165. -
„On sufferance• („din indulgenţă") - în dreptul englez - dreptul 

de a avea o posesiune sau un titlu din indulgenţă, nu potrivit leqii. 
„Quos ego 1• („Vă arăt eu vouă") - cuvinte di. epopeea lui Vir

giliu „Eneida" cu care Neptn ameninţă vînturile care, fără ştirea sa, 
dezlănţuiseră furtuna pe mare. - 494. 

293 Uckermark - partea de nord a provinciei Brandenburg (Prusia) , bas
tionul iuncherimii prusace reacţionare. - 496. 

294 Boustrapa - poreclă dată lui Ludovic Napoleon, compusă din primele 
silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strasbourg şi Paris. Această 
poreclă făcea aluzie la încercările lui de a pune la cale un puci 
bonapartist la Strasbourg (la 30 octombrie 1836) şi la Boulogne (la 
6 august 1840) (vezi adnotarea 72), precum şi la lovitura de stat de 
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la Paris din 2 decembrie 185 1 ,  care a dus la instaurarea dictaturii 
bonapartiste în Franţa. - 496. 

295 Textul depeşei trimise de Gorceakov reprezentanţilor diplomatici ai 
Rusiei în statele germane la 27 mai 1859 a fost publicat in ziarul 
„L'Independance helge" şi retipărit la 16 iunie 1859 în r. 167 al 
ziarului „Allgemeine Zeitung" din Augsburg. - 497. 

296 „Koniglich-Preusslscher Staats-Anzeiger• - cotidian german, organul 
oficial al guvernului prusian, a apărut sub acest titlu la Berlin din 
1851 pînă în 1871 .  - 497. 

297 Este vorba de căldărarul Cristofor Sly, personaj n piesa lui Shakes
peare „Imblînzirea scorpiei " .  - 499. 

298 „La mort sans phrase• (Moartea1, fără discuţie) - răspunsul abatelui 
Sieyes la întrebarea adresată tuturor membrilor Convenţiei in ianuarie 
1793 în legătură cu sentinţa care urma să se prnunţe împotriva 
regelui Ludovic al XVI-iea. - 503. 

299 Este vorba de categoria de zileri care aşteptau să li se dea de �ucru 
la încrucişările străzilor din marile oraşe germane, in primul rînd 
din Berlin (aşa-numiţii „Eckensteher") .  Limbajul acestor zileri se dis
tingea printr-un umor popular cu totul original. - 504. 

300 Este vorba de depeşa adresată de John Russell ambaadorului Angliei 
în Prusia, Bloomfield la 22 iunie 1859 ; textul depeşei a ost publicat 
în suplimentul ziarului „Allgemeine Zeitung" din Augsburg nr. 199 din 
18 iulie 1859. - 506. 

3 0 1  „Coercion bills' - legi excepţionale adoptate în 1833 şi 1847 în 
scopul înăbuşirii mişcării revoluţionare dI. Irlanda. Conform acestor 
legi, pe teritoriul Irlandei a fost declarată starea de asediu, dar auto
rităţile engleze au fost învestite cu împuterniciri despotice. - 506 . 

302 Recenzia la cartea lui K. Max „Contribuţii la critica economiei poli· 
tice" a rămas neterminată. Au fost publicate doar primele două părţi. 
Partea a treia, în care Engels intenţiona să analizeze conţinutul eco
momic l cărţii, nu a apărut în presă şi nici în manuscris nu a fost 
găsită. - 507. 

303 Olanda a făcut parte din Sfîntul imperiu roman de naţiune germană 
din 1 477 pînă în 1555, cînd, în urma împărţirii imperiului, a ajuns 
sub stăpînira Spaniei. In timpul revoluţiei burgheze din jumătatea 
a doua a secolului al XVI-iea, Olanda s-a eliberat de sub stăpinirea 
spaniolă şi a devenit o republică burgheză independentă. 

In urma despărţirii Olandei de Sfîntul imperiu roman, Germania 
a fost lipsită de principalele i căi de comerţ maritim şi a ajuns să 
depindă de comerţul de intermediere l olandezilor, ceea ce a avut 
efecte negative asupra dezvoltării ei economice. - 507 . 

304 Cameralistica (sau ştiinţele camerale) - ciclu de ştiinţe administra
tive, financiare, economice etc. care se preda în universităţile medie
vale, iar mai tîrziu şi în universităţile burgheze dintr-o serie de 

49 ' Max-Engels, Opre, voi. 13 
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ţări din Europa 1 cameralistica era în fond „un talmeş-balmeş de 
cunoştinte extrem de variate" (Marx) . - 508. 

305 Aluzie ironică Ia hegelienii de dreapta, care în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea din secolul trecut au deţinut n universităţile germane 
numerase catedre, folosindu-le pentru a se deda la atacuri împotriva 
reprezentanţilor curentului mai radical în filozofie ; hegelienii de 
dreapta interpretau n spirit reacţionar doctrina lui Hegel. 

Diadohi se numau generlii lui Alexandru Macedon, care după 
moartea lui s-au războit între ei pentru împărţirea imperiului aces
tuia. - 5 1 1 .  

306 Vezi G .  W. F .  Hegel, „Wissenschaft der Logik", h. 1 ,  Abt. 2 ;  Werke, 
Bd. IV, Berlin, 1 834, S. 15, 145. - 512. 

307 Este vorba de cartea lui G. W. F. Hegel „Phanomenologie des Geistes" ,  
Bamberg und Wiirzburg ; „Vorlesungen liber die Aesthetik" ,  Bd. 
I-III, Werke, Bd. X, Berlin, 1 836, 1 837-1 838 ; „Vorlesllgen liber die 
Geschichte der Philososophie" ,  Bd. I-IV 1 Werke, Bd. XIII-XV, 
Berlin, 1833, 1836. - 513. 

308 Datele privitoare [a exportul şi importul britanic au fost publicate în 
revista „Economist" nr. 831 din 30 iulie 1 859. - 517. 

309 Este vorba de răscala de eliberare naţională din India din anii 1857-
1 859 împotriva dominaţiei engleze (vezi adnotarea 1 48) . - 519. 

3 1 0  In aprilie 1849, din iniţiativa preşedintelui Republicii franceze, Ludovic 
Bonaparte, a fost trimis în Italia un corp expediţionar împotriva Repu
blicii romane pentru a restaura puterea laică a papei. - 521. 

3 1 1  „Sic vaio, sic jubeo•, mai exact : „Hoc volo, sic jubeo" („Aşa vreau, 
aşa ordon"") - cuvinte din satira a VI-a a lui Juvenal, în care autorul 
biciuieşte nemărginita sete de putere a aristocraţiei. - 522. 

3 1 2  Faubourg St. Germain - cartier aristocratic in Paris. - 522. 

3 1 3  Imputemiciţii extraordinari sarzi, menţionaţi aici, au fost trimişi de 
Victor Emanuel n ducatele răsclllate şi în Romagna (Statul Papal), 
unde de asemenea izbucnise răscoala împotriva dominaţiei austriece 
pentru a pregăti alipira acestor teritorii la Piemont. După încheierea 
păcii de la Villafranca, care a provocat o mişcare de protest în 
întreaga Italie, şi sub presiunea Franţei, Victor Emanuel şi-i rechemat 
împuteniciţii. - 523. 

3 1 4  Este vorba de articolul ziaristului frncez Granier de Cassagnac pu
blicat sub titlul „Nerecunoştinţa Italiei" în numărul in 3 august 
1 859 al ziarului „Constitutionnel" .  - 524. 

3 1 5  In vra anului 1859, în sinul prIetariatului englez a luat naştere o 
mişcare pentru ziua de muncă de 9 ore, mişcare căreia i s-au alăturat 
într-un singur an peste 100 OOO de muncitori 1 la Londra ea a cupris 
mncitorii din construcţii, organizaţi în trade-unionuri. La sfîrşitul 
lunii iulie 1 859, muncitorii din constructii de la firma Trollope, ln 
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urma refuzului patronilor de a le satisface revendicarea cu pnvue 
la reducerea zilei de muncă cu menţinerea aceluiaşi salariu, au decla
Yat o grevă la care au luat parte timpari, zidari, cărămidari şi llţi 
muncitori. Mişcarea grevistă de la Londra şi din alte oraşe a crescut 
îndeosebi după ce patronii, la adunarea lor de la 27 iulie, au declarat 
pe faţă război sindicatelor muncitoreşti, hotărînd n unanimitate să 
nu angajeze muncitori care făceau parte din trade-unionuri, iar la 
6 august au declarat lock-out împotriva a peste 20 OOO de muncitori. 
Muncitorii londonezi din construcţii, atît greviştii cit şi cei împotriva 
cărora se declarase lock-out, au primit nu numai sprijinul muncito
rilor de alte profesini din Londra, ci şi din alte 80 de oraşe ale ţării. 
Greva s-a prelungit pînă în februarie 1860 şi s-a încheiat printr-un 
compromis ; patronii au consimţit să-i primască la lucru pe membrii 
trade-unionurilor, iar muncitorii au fost nevoiţi să-şi retragă reven· 
dicarea cu privire la ziua de muncă de 9 ore. - 526. 

316  La sfîrşitul deceniului al 6-la şi în prima jumătate a deceniului 
al 7-lea al secolului al XIX-iea se formează în Anglia partidul liberal, 
n care intră whigi, manchesterieni (reprezentanţi ai burgheziei indus
triale) şi peelişti (tory moderaţi) . Liberalilor, care în sistemul bipartid 
englez ocupau locul whigilor, li se opunea partidul conservator, for
mat tot în această perioadă şi care luase locul partidului tory. - 527. 

31 7 Este vorba de decretul cu privire la amnistia anunţată de Napoleon 
al III-iea la 16 august 1859. Decretul a apărut în „Moniteur• la 17 au
gust 1859. 

Articolul I al decretului prevedea retragera „avertismentelor" 
administrartive date presei, de care autorităţile aveau dreptul să uzeze, 
în virtutea legii din 1852 cu privire Ia presă, în cazul publicării unor 
materiale indezirabile pentru guven. Aceste avertismnte au permis 
guvernului să exercite în mod făţiş presiuni asupra presei. - 528. 

318  a 14 august 1859, reprezentanţii burgheziei liberale din statele Ger
maniei de nord şi ale Germaniei centrale şi o parte din membrii 
democraţi i Adunării Naţionale de la Frankfurt şi Berlin s-au întru
nit la Eisenach, unde au fost dezbătute principalele teze ale progra
mului burgheziei liberale. Programul prevela o reformă a Confede
raţiei germane, instaurarea unei cîrmuiri putenic centralizate, în 
frunte cu regele Pusiei, crearea unor forţe militare unite etc. La 
Congresul de la Frankfurt de la 1 5-16 septembrie 1859 a fost creat, 
pe baza acestui program, lll nou partid sub numele de Uniunea 
naţională ; nucleul principal al Uniunii îl forma partidul de la Gotha 
(vezi adnotarea 201) .  - 528. 

3 1 9  „Sichsische Konstilutionelle Zeilung• - ziar liberal german ; a apărut 
sub acest titlu la Dresden din 1850 pînă în 1859 ; din aprilie 1859 
pînă în 1874, ziaul s-a numit „Konstitutionelle Zeitung•. - 528. 

120 Aluzie la Adunarea naţională germană, ale cărei şedinţe s-au ţinut tn 
1848--1849 în biserica Sf. Pavel din Frankfurt pe Main. - 528. 

321 „Statistica! Abstract for the United Kingdom in each of the last fifteen 
Years, from 1844 to 1858", Londra, 1859. - 529. 

49* 
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322 Bill-ul cu pnvue la abrogarea legilor cerealelor a fost adoptat la 
26 inie 1846. Aşa-numitele legi ale ceralelor, prin care se urmărea 
limiarea sau interzicerea importului de cereale din străinătate, au 
fost intrduse în Anglia n interesul marilor proprietari funciari -
landlorzii. Adoptarea bill-ului din 1846 i însemnat victoria burgheziei 
industriale, are sub lozinca libertăţii comerţului, lupta împotriva legi
lor cerealelor pentru a-şi asigura brate de muncă. 

Descoperira bogatelor mine de aur din Califomia în 1848 şi din 
Australia în 1851 i avut o mare influentă asupra dezvoltării cno
mice a ţărilor Europei şi Americii. - 530. 

323 Punjabul (India de nord-vest) a fost cucerit de colonialiştii englezi în 
uma războaielor duse de aceştia împotriva sikhi1or (1845-1846, 1848-
1849) ; cucerirea Punjabului a desăvîrşit tansformarea întregii Indii 
într-o colonie enqleză. - 531 .  

3 2 4  In 1854, în .glia au ost înfiinţate aşa-numitele şcoli de corecţie. In 
loc să fie trimişi la închisoare. infractorii minori în vîrstă de 12 pînă 
la 16 ani erau deţinuţi în aceste şcoli de corecţie. - 531 .  

325 Este vorba d e  articolul lui K .  Marx „Crizele comerciale ş i  circulaţia 
banilor în Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 12, Editura 
po�itică, 1962, pag. 548-552) . - 536. 

326 Este vorba de dezvăluirile făcute de K. Marx în articolele „O ciudată 
pagină de istorie" şi „Incă un capitol ciudat din istoria contemporană" 
(vezi K. Marx şi F. Enqels. Opere, voi. 12, Editura politică, 1962, 
pag. 479-485 şi 561-567) . - 539. 

327 Este vorba de Comitetul central al democraţiei europene, înfiinţat în 
iunie 1850 la Londra din iniţiativa lui Mazzini, din care a făcut parte 
şi Kossuth. Acest comitet reprezenta o organizaţie care reunea emi
granţii burghezi şi mic-burghezi din diferite ţări. Extrem de eterogenă 
atit prin componenta ei, cit şi prin poziţiile ei ideologice, organizaţia 
n-a dăinuit multă vreme 1 din cauza încordării relaţiilor dintre e.mi
grantii democraţi italieni şi francezi, Comitetul central l democraţiei 
europene s-a destrămat efectiv încă din martie 1852. - 540. 

328 Corespondenta dintre Kossuth şi Urquhart a fost publicată în r. 1 6  
din 12 mai 1858 al ziarului „The Free Press ".  

„The Free Press• - ziar burghez englez ; a fost editat la Londra 
din 1855 pînă în 1865 de Urquhart şi adepţii săi ; î.n acest ziar au 
fost publicate cîteva din lucrările lui Marx. - 540. 

329 „Correspondence relative to the Affairs of Hungary, 1847-1849. 
Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. 
August 15, 1850". - 540. 

330 Este orba de insurecţia pornită la Milano în ziua de 6 februane 
1853 de către partizanii revoluţionarului italian Mazzini şi sprijinită 
e emigranţi revoluţionari din Ungaria. Scopul urmărit de insurgenţi, 
n majoritatea lor muncitori italieni patrioţi, a fost să doboare domi
naţia austriacă. Dar fiind organizată pe baza tacticii complotiste şi 
fără să tină seama de situaţia reală, insurecţia a fost repede înfrîntă. 
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Aprecierea acestei insurcţii a fost făcută de Max într-o serie de 
articole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opee, OI. 8, Editura politică, 
1960, pag. 556-551, 562-565, 581-584, 586-587) . - 540. 

3 3 1  Mnsion House - clădire din Londra, reşedinţa lordului-mayor. 
Free-Trade-Hall - sală din Manchester, locul de intîlnire al liber
schimbiştilor. - 542. 

332 Şcoala manchesterlnă - curent economic in Anglia,  care exprma 
interesele burgheziei industriale. Adepţii acestui curnt, liber-schim
biştii, militau pentu libertatea comerţului şi pentru nemestcul sta
t.ui in viaţa econJmică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor 
era la Manchester, unde în funtea acestei mişcări se alau doi fabri· 
cnţi de textile, Cobden şi Bright, care în 1838 au organizat Liga impo· 
triva legilor erealelor. 1n deceniile al 5<la şi m 6-la, liber-schmbiştii 
au fomat o gupare politică aparte, care a intrat mai tîrziu în partidul 
liberal din Anglia. - 544. 

333 Este vorba de articolul lui K. Marx „Tratatul anglo-chinez• şi artico
lul lui F. Engels „Succesele Rusiei în Orientul lndepărtat• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 12,  Editura politică, 1 962, pag. 587-
592, 62-630) . - 541. 

334 Incidentul provocat pe fluviul Peiho, despre care tratează acest arti
col, a servit drept pretext pentu începerea, în vara anului 1860, a 
celui de-l treile� război „l Jpi.ui •, dezlănţuit de colonialiştii anglo
francezi cu scopul de a impune Chinei noi condiţii înrobitoare ; ca 
urmare a acestui război, în octombrie 1860 au fost încheiate ia Pekin 
noi tratate spoliatoare şi, de asemenea, a fost ratificat tratatul de la 
Tientsin (vezi adnotara 189) . 

Potrivit condiţiilor tratatului de la Pekin, ngliei şi Franţei tre
buia să li e plătească o mare contribuţie în bi, ele obţineau des
chiderea pentru comerţ a portului Tientsin, căpătau dreptul de a 
recruta în China forţă de muncă pentru coloniile dor, iar Anglia anexa 
partea de sud a Peninsulei Kaulun (Tsiulun) . - 541. 

335 „Peking Gazette• - sub acest nume este cunoscut buletnul oficial 
al guvenului chinez „King pau • ,  care a apăut la Pekin din 1644 
pînă în 1 91 1 .  - 548. 

336 „Daily Telegraph• - cotidian liberal englez, iar din deceniul al 9-lea 
al scolJlui al XIX-lea ziar conservator ; sub această dnumire a 
apăut la Londra din 1855 pînă în 1 937 ; din 1,937, după fuzionarea cu 
ziaI 11Moming Pst• ,  apare sub titlul „Daily Telegraph and Moning 
Post" .  - 548. 

337 Este vorba de bombardarea sălbatică a Cantonului de către englezi 
in octombrie 1856 ; drept pretext a servit arestarea absolut legală 
de către autorităţile chineze de la Canton a echipajului de pe vasul 
de contrabandă chinez „Arrow• , care, potrivit afirmaţiilor consulului 
englez, naviga sub pavilion britanic. Bombardarea Cantonului a fost 
prologul celui de-al doilea război al „opiului" .  - 549. 
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338 Este vorba de cartea „Correspondence relating to the Earl of Elgin"' 
Special Missions to China and Japan, 1857-1859", Londra, 1859. - 550. 

339 „The Morning Star• - cotidian englez, organ al liber-schimbiştilor„ 
a apărut la Londra din 1856 pînă în 1869. - 550. 

340 Peelişti - grup al torylor moderaţi, care în deceniul al 5-lea aL 
secolului al XIX-iea s-au unit în jurul lui R. Pel, sprijinind politica. 
lui de concesii economice făcute burgheziei comerciale şi industriale 
în condiţiile menţinerii dominaţiei politice a aristocraţiei funciare şi 
financiare. In 1846 Peel a obţinut, n dnteresul burgheziei industriale. 
abroqarea legilor cerealelor, ceea ce a provocat o mare nemulţumire 
în rîndurile torylor protecţionişti, a dus la scindarea partidului toy 
şi la izolarea peeliştilor. De la moartea lui Peel, în 1850, peelişti� 
au fost o grupare politică fără un program anumit. La sfîrşitul dece
niului al 6Jea şi începutul deceniului al 7-lea, ei au ntrat n p artidul 
liberal care se constituia atunci. - 550. 

3 4 1  Este vorba de tratatele inechitabile dintre China şi Rusia şi dintre 
China şi S.U.A., semnate în iunie 1858 la Tientsin şi care, prin cn
ţinutul lor, erau similare tratatului semnat de China cu Anglia şi 
Franţa. - 551. 

342 Este vorba de amestecul grosolan al ambasadorului englez la Madrid, 
Bulwer, în treburile interne ale Spaniei, ceea ce a atras după sine 
ruperea relaţiilor diplomatice dintre pania şi Anglia în iulie 1848. 
- 552. 

343 Este vorba de primll război „al opiului" (1839-1842) - război de 
cotropire dus de Anglia împotriva Chinei şi care a însemnat începu
tul transformării Chinei într-o ţară semicolonială. Ca pretext pentru 
acest război a servit faptul că autorităţile chineze au distrus la Canton 
stocurile de opiu ale negustorilor străini. După terminarea acestui 
război s-a produs o apropiere între Rusia şi China, ceea ce a permis 
Rusiei să încheie, în iulie 1851, tratatul de la Kuldj insk, care prevedea 
condiţii avantajoase pentru comerţul Rusiei în China apuseană. - 553. 

344 Spre sfîrşitul celui de-al doilea război „aJ opiului•,  înainte de încheie
rea tratatului de la Tientsin cu Anglia şi  Franţa, guvernul chinz 
a încheiat cu Rusia, în mai 1858, tratatul de la Aigun, potrivit căruia 
Rusiei îi reveneau teritoriile de pe malul nordic al Amurului. - 553. 

345 „East India (Cabul and Affghanistan), Ordered by the House of Com
mons to be printed, 8 June 1859".  - 553. 

346 Este vorba de primul război anglo-afgan din 183--1842, întreprins de 
Anglia cu scopul înrobirii coloniale a Afganistanului. n august 1839, 
englezii au ocupat Kabulul, dar, din cauza răscoalei izbucnite aici în 
noiembrie 1841 ,  ei au fost siliţi ca în ianuarie 1842 să înceapă o retra
gere, care s-a încheiat prin zdrobirea totală a armatei engleze. - 553. 

34 7 „Correspondence re/ating to Persia and Aifghanistan •, Londra, 1839. 
- 553. 

348 Este vorba de articolele „Situaţia alarmantă din China• şi „Comerţl 
chinez •,  publicate în nr. 838 al revistei „Economist• din 17 septembre 
1859. - 556. 
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349 Este vorba de conflictul dintre lordul Ellenborough, preşedintele Con
siliului de control pentru problemele Indiei, şi guvernatorul general al 
Indiei, lordul Canning. In depeşa din l9 aprilie 1858, Ellenborough, 
care era pentru o politică mai elastică faţă de aristocraţia feudală 
indiană, a folosit un limbaj violent la adresa proclamaţiei Im Canning 
cu privire la confiscarea pămînturilor feudalilor din Aud, care adera
seră la răscoala de eliberare naţională. Dar depeşa Jui Ellenborough 
n-a fost pe placul cercurilor guvernante din Anglia, şi n mai 1858 l 
a fost nevoit să părăsească postul de preşedinte al Consiliului de 
controJ. Cu preţul demisiei lui Ellenborough, guvenul Derby căuta să 
se menţină la putere. - 562. 

350 Reform-club - club politic liberal din Londra, înfiinţat în 1 834 1 
centrul luptei politice duse de liberali împotriva conservatorilor. - 563. 

351 „Burguri putrede• - astfel erau denumite - în Anglia, în secolele 
al XVIII-iea şi al XIX-iea, orăşelele şi aşezările slab populate sau 
depopulate, care se bucurau încă din evul mediu de dreptul de a fi 
reprezentate în parlament. Deputaţii „burgurilor putrede" erau de fapt 
numiţi de către marii aristocraţi feudali, sub dependenţa cărora se afla 
populaţia locală. Privilegiile „burgurilor putrede" au fost desfiinţate 
prin reformele din anii 1832, 1867 şi 1884. - 563. 

352 Este vorba de reforma parlamentară din 1832 (vezi adnotarea 103). 
- 563. 

353 St. Stephen's - Camera comunelor, ale cărei şedinţe s-au ţinut din 
1 547 şi  pînă la incendill din 1834 în St. Stephen's Chapel. De atunci 
St. Stephen's a fost folosit ca sinonim pentru Camera comunelor. - 565. 

354 La 16 octombrie 1859 la Zirich s-a deschis o conferinţă cu participarea 
Austriei, Franţei şi  Sardiniei pentru elaborarea condiţiilor unui tratat 
de pace definitiv : tratatul a fost semnat la 10 noiembrie acelaşi an. 
La baza tratatului de pace de la Zirich au fost puse, cu unele modifi
cări, condiţiile tratatului de pace preliminar de la Villafranca (vezi 
adnotarea 251) .  Tratatul de la Zirich se compunea din trei docmente 
diplomatice separate - tratatul austro-francez, tratatul franco-sard cu 
privire la alipirea Lombardiei la Sardinia şi tratatl comun austro
franco-sard. - 569. 

355 Code Napoleon - vezi adnotarea 240. 
Force majeure (forţă majoră, împrejurări excepţionale) - formulă 

din articolul 1 148 din Codul Napoleon care suna astfel : „Nu se cuvin 
daune-interese cînd, din motive de forţă majoră sau în caz fortuit, 
debitorul a fost împiedicat să dea sau să facă ceea ce se obligase 
să dea sau să facă, sau atunci cînd a făcut ceea ;e îi era interzis" .  
- 569. 

356 Directoriul (era format din cinci membri, din care unul era ales anual) 
- orqan conducător al puterii executive în Franţa, înfiinţat în confor
mitate cu constitutia din 1795, adoptată după căderea dictaturii revr 
luţionare a iacobinilor, în 1794. Directoriul s-a menţinut pînă la lovi· 
tura de stat a lui Bonaparte (18 Brumar) din 1799. El a instaurat n 
regim de teroare împotriva forţelor democratice şi a apărat interesele 
marii burghezii. 
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„Albaştrii• din anul 1848 - aşa erau numiţi în Franta republicanii 
burghezi, spre deosebire de „roşii • (republicanii şi socialiştii mic
burJhezi din şa-numitul partid l Muntelui) şi „albii • (monarhiştii, 
uniţi în partidul ordinii) . Dictatura „albaştrilor• ,  în frunte cu Cvaignac, 
a fost instaurată în timpul insurecţiei din iunie 1848 a proletariatului 
de la Paris şi s-a menţinut pînă la alegerile prezidenţiale din decembrie 
1 848. - 569. 

357 Tratatul de pace de la Miinster (octombrie 1648) - unul din tratatle 
care au intrat în istorie sub nele comn de pacea westfalică, 
prin care s-a încheiat războiul de treizeci de ani (1618-1648) care 
cuprinsese întreaga Europă. Potrivit acestui tratat, semnat de repre
zentanţii Imperillui german şi de principii gemni, de o arte, şi  
Franţa de cealaltă parte, Franţa căpăta Alsacia (fără Strasbourg) şi i se 
confirm11 drepturile asupra celor 3 episcopate - Metz, Toul şi Ver
dun ; principii germani erau recunoscuţi a domnitori suverani, avind 
dreptul să încheie tratate sau aorduri politice extene independent de 
împăratul geman. Tratatul de la Mlnster a contribuit la slăbirea Im
periului german şi la consolidarea situaţiei predominante a Franţei în 
Europa centrală şi apuseană. 

n legătură cu tratatul de pace de la Campa Formio, vezi adno
tarea 228. - 569. 

358 Tmîndu-se de creşterea mişcării revoluţionare din ţară, în timpul 
războiului împotriva Austriei, Victor Emanuel l Ii-lea a încercat n 
fel şi chip să îngrădească acţiunile corpului de voluntari al lui Gari
baldi, sprijinit de popor, punîndu-1 în repetate rînduri în situaţii n 
cele mai nefavorabile. După încheierea păcii de la Villafranca între 
Franţa şi Austri', Garibaldi a propus ontinuarea luptei împotriva 
austriecilor, dar, Ja insistenţele �ui Victor Emanuel al Ii-lea, în noiem
brie 1859 corpul de vo!untari a fost dizolvat. - 510. 

359 Este vorba de războiul de elibeare naţională dus de Pusia împotriva 
Franţei napoleoniene în 1813-1815. - 510. 

360 Este vorba de scrisoarea trimisă de Mazzini lui Victor Emanuel al Ii-lea 
la 16 septembrie 1859, în care propunerea regelui să preia conducera 
luptei pentru eliberaea şi lDirea întregii !talii, să ridice da faptă cu 
ajutorul lui Garibaldi, sudul Italiei şi să organizeze o expediţie împo
triva Romei. Scrisoarea lui Mazzini a rămas fără urmări. - 510. 

3 6 1  Este vorba de tratatul de pace preliminar de la Villafranca. - 511. 

362 Articolu[ 1 9  al tratatului de pace dintre Austria şi Franţa încheiat la 
10 noiembrie 1859 la Zlrich. - 512. 

363 Uniunea de nord - alianţa celor trei regi, încheiată la 26 mai 1849, 
după Conferinţa de la Gotha, a care au participat Prusia, Sxonia, 
Hanovra, Bavaria şi Wlrttembergul, anume între regii Prusiei, Saxoniei 
şi Hnovrei, cărora li s-au alăturat pînă în septembrie 1849 încă 
21 de state germane. Tratatul a subordonat Constituţia Reichlui inte
reselor onarhiei. Regle Prusiei urma să fie conducătorul Uniunii. 
Uniunea a fost o încercare a monarhiei prusiene de a-şi impune hege
monia în ermania. Sub presiuna Austriei şi Rusiei, Prusia a fst 
însă silită să dea înapoi şi în noiembrie 1850 a renunţat la Uniune. 
- 515. 
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364 Parlamentul unional de la Erfurl s-a întnmit la 20 martie 1850 ca să 
adopte proiectl de constituţie prusian elaborat în spirit contrarevolu
ţionar pentru stai federal al Germaniei Mici. Sub prsiunea monarhiei 
austriece şi a ţarismului rus, o parte dn principii germani, care spri
jiniseră înainte Prsia, au trecut de partea Austriei. Ca urmare, guver
nll prusian, care nu îndrăznea să i se opună lui Nicolaie I, a prorogat 
la 29 aprilie 1850 parlamentul, care nu s-a mai întrunit niciodată. - 575. 

365 Este vorba de tratatul inechitabil de la Nankin, impus de colonialiştii 
nglezi Chinei la 29 august 1 842, după încheierea primului război „al 
opiului" (vezi adnotarea 343). Potrivit condiţiilor acestui tratat, englezii 
obţineau următoarele concesii : comerţului nglez ii erau deschise 
5 porturi chineze (Canton, Amoi, Fucijou, Ninbo, Şanhai) , insula Hong
kong treca în „veşnica stăpînire" l Angliei, China trebuia să plă
tească contribuţii uriaşe şi se introducea n nou tarif vamal avantaj os 
pentru englezi. La 8 octombrie 1843, la Nankin a fost semnat un tratat 
suplimentar, care acorda străinilor noi concesii ; dreptul de a înfiinţa 
în porturile deschise aşezări speciale pentru străini (settlements) , 
dreptul de exteritorialitate, adică dreptul străinilor de a nu se supune 
legilor chineze şi aplicarea principiului potrivit căruia englezii erau 
naţiunea cea mai privilegiată, şi anume, de îndată ce alte state obţi
neau privilegii în China, Anglia se bucura şi ea în mod automat de 
aceste privilegii. - 579. 

366 Ca urmare a dezvoltării industriale impetuoase a Angliei în a doua 
jmătate a secollui l XVIII-iea s-a intensificat lupa pentru putere 
dintre burghezie şi aristocraţia funciară. Una din formele de mani
festare a acestei lupte o constituiau bill-urile, menţionate în articol, 
cu privire la o reformă panlamntară, propuse de diferiţi reprezen
tnţi ai cercurilor aristocrate guvernante, care erau pentru un com
promis cu burghezia industrială. Proiectul propus în 1780 de ducele 
de Richmond prevedea alegeri anuale în parlment, acorarea dreptu
lui de vot bărbaţilor adulţi şi o nouă împărţire a circuscripţiilor 
electorale. Proiectul introdus de Pitt-junior, prima oară în 1782, în cali
tate de membru al Camerei comunelor, şi a doua oară în 1785, în cali
tate de şef al guvernului, prevedea lichidarea „burgurilor putrede" şi o 
nouă împărţire a circumscripţiilor electorale în avantajul centrelor 
industriale. Şi blllllrile u privire la reformă prezentate de Charles 
Grey în 1793 şi 1797 prevedeau lichidara „burgurilor putrede" şi spo
rirea numărului de llegători în comunele urale. Toate aceste bill-uri 
au fost respinse de parlament. - 583. 

367 Gagging Laws (legi care pun căluşul în gură) - aşa au fost intitulate 
cele şase legi excepţionale adoptate în Anglia în 1819 ; ele îngrădeau 
libertatea cuvîntului, a întrunirilor şi a presei. - 583. 

368 Este vorba de bill-urile lui Locke King şi John Russell (vezi adnota
rea 101 şi 104) . - 583. 

369 După ovitura de stat bonapartistă de la 2 decembrie 1851 din Frnţa, 
Palmerston, pe atunci ministru de extene al Angliei, într-o convorbire 
cu ambasadorul Franţei la Londra, a declarat că aprobă acţiunile 
uzurpatoare ale li Ludovic Bonaparte. Deoarece a făut aceste dcla
raţii fără asentimentul clorlilţi membri ai cabinetului whig, el a 
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trebuit să-şi prezinte demisia în decembrie 185 1 ,  deşi în principiu 
guvernul englez era de acord cu punctul lui de vedere, fiind primul 
guvern din Europa care a recunoscut regimul bonapartist din Franţa. 
In februarie 1858, Palmerston, pe vremea aceea şef al guvenului, a 
trebuit să-şi dea demisia din cauza bill-ului cu privire la străini (vezi 
adnotarea 160) . - 584. 

370 In noiembrie 1859, urmărind scopuri de cotropire, Spania a declarat 
război Marocului, iar armatele, sub comanda generalului O'Donnell, 
au invadat teritoriul marocan. Spaniolii au întimpinat însă o rezistenţă 
înverşunată din partea poporului marocan, iubitor de libertate, iar 
acţiunile militare, care s-au prelungit pînă în martie 1860, nu le-au 
adus decît succese neînsemnate. In aprilie 1860 s-a încheiat pacea 1 
Spania a primit o contribuţie în bni şi a obţinut mici concesii terito
riale. - 586. 

3 7 1  Husarii prinţesei - unul din regimentele de cavalerie uşoară din 
armata spaniolă. - 591. 

372 In noiembrie 1859, truple franceze din Algeria au făcut o nouă 
încercare de a încălca graniţa dintre Maroc şi Algeria, dar s-au 
ciocnit de împotrivirea marocanilor. Ca răspuns, o escadră franceză, 
formată din 4 vase, a bombardat fortul Tetuan. - 591. 

373 In toamna anului 1836, la Constantine, trupele algeriene de sub co
manda beiului Hagi Ahmed au respins cu succes atacul şi au provocat 
mari pierderi armatelor franceze, care au încercat să ia cu asalt oraşul. 
Abia în toamna anului 1837, în timpul unei a doua expediţii militMe, 
francezii au reuşit să pună stăpînire pe oraş după ce l-au asediat. 
- 597. 

374 Lucrarea „Savoia, Nisa şi Rinul",  scrisă de F. Engels în februarie 1860, 
era continuarea ilucrării saile „Padul şi Rinul" (vezi volumul de faţă, 
pag. 24--296) . Motivul direct care l-a determinat s-o scrie a fost decla
raţia făcută cu puţin timp înainte de Napoleon al III-lea cu privire 
la pretenţiile Franţei asupra Savoiei şi Nisei, Acelaşi scop l-a avut 
i articolul lui Engels „Savoia şi Nisa" (vezi volumul de faţă, 
pag. 599602) . Folsind vastele ale cunoştinţe în domeniul ştiinţei 
militare, istoiei şi lingvisticii, Engels dezvăluie inconsistnţa preten
ţiilor bonapa'tiste asupra Savoiei şi Nisei, ca şi asupra malului stîng 
al Rinului. Analizînd mersul şi rezultatele războiului austro-italo-fran
cez, Engels a dovedit totodată justeţea poziţiei revoluţionar-proletare, 
apărată de Marx şi de el, în problemele de politică internaţională. 

Editorul berlinez Duncker, în a cărui editură broşura „Padul şi 
Rinul" apăruse anonim, de data aceasta, din pricina divergenţelor cu 
Engels cu privire .a aprecierea poziţiei partidefor politice din Ger
mania, nu a consimţit să tipărească noua lucrare decît cu conditia 
ca numele autorului să figureze pe coperta cărţii. Engels a considerat 
că este suficient să arate că noua broşură era scrisă de autorul lucrării 
„Padul şi Rin ul •,  nevrînd să arate oficial că el este autorul şi să dez
văluie astfel, înainte de vreme, în faţa cititorilor militari că autorul 
ambelor broşuri era un civil. Broşura a apărut anonim, în aprilie 1860, 
la Berlin în editura G. Behrend. - 609. 



Adnotări 753 

375 Engels se referă la declaraţia făcută cu prilejul Anului nou de N
poleon .I III-lea ambasadorului Austriei „cu privire la căsătoria văru
lui său, prinţul Napoleon (Plon-Plon) , u prinţesa Clotilda (vezi volu
mul de faţă, pag. 195-196) , pe care Marx o numeşte cu ironie Ifigenia� 
fiica împăratului Agamemnon, pe care acesta, potrivit mitologiei gre
ceşti, a adus-o j ertfă zeilor înainte de războiul troian, precum şi l
tratatul ruso-francez din 1859 (vezi adnotarea 198). - 611.  

3 7 6  „Ost-Deutsche Post• - cotidian austriac de orientare moderat-liberală r 
a apărut la Viena din 1848 pînă în 1866. - 612. 

377 Este vorba de solemnităţile jubiliare din 1859 cu prilejul îmlinirii 
a 100 de ani de la naşterea lui Schiller. - 612. 

378 La 17 octombrie 1805 armata austriacă a capitulat la Ulm în faţa lur 
Napoleon I. - 613. 

379 Hofkriegsrat - consiliul militar suprem la curtea Austriei (1 556-1848) 
care conducea departamentul armatei şi deţinea comanda supremă a 
operaţiilor militare în timpul războiului. Deşi departe de tatrul de 
acţiuni militare, el se amesteca mereu în hotărîrile luate de coman
danţii supremi, împiedicîndu-i să întreprindă acţiuni rapide. - 614. 

380 Este vorba de corespondenţa publicată în ziarul „Times" din 10 iu
nie 1859. 

„Allgemeine Militar-Zeilung' - ziar german pentru problemele 
militare ; a apărut la Darmstadt şi la Leipzig din 1826 ; în decenil 
al 7-lea ziarul a publicat cîteva din articolele lui Engels. - 615. 

3 8 1  Regatul Westfaliei, înfiinţat în 1807 de Napoleon I pe teritoriul Ger
maniei centrale, s-a menţinut pînă în 1813. Tronul Westfaliei a revenit 
fratelui mai mic [ lui Napoleon I, Jerome Bonaparte, al cărui fiu era 
prinţul Napoleon (Pion-Pion) . - 617. 

382 Este vorba de reinstaurarea dinastiilor princiare ale Modenei, Parmei 
şi Toscanei, îndepărtate de la putere în urma răscoalelor izbucnite 
în aceste state în 1859 (vezi adnotara 199) ; această reinstaurare 
fusese prevăzută în tratatele de la Villafrnca şi Zurich. Intărirea miş
cării populare din Modena, Parma şi Toscana pentu alipirea la Pie
mont . făcut imposibilă reinstaurarea foştilor suverani. In martie 1860 
ducatele au fost alipite la Piemont. - 617. 

383 Loi des suspects (legea suspecţilor) - aşa se numea legea u p ri
vire la siguranţa generală a stat!ui, adoptată de corpul legislativ la 
1 9  februarie 1858, care acorda împăratului şi guvenului său dreptul 
nelmitat de a trimite la închisoare sau în diferite localităţi din Frnţa 
şi din Algeria, ba chiar de a expulza definitiv-de pe teritoriul Franţei 
pe toţi cei suspectaţi că ar avea o atitudine ostilă regimului celi 
de-al doilea Imperiu. - 619. 

384 „Cele o sută de zile" - perioadă de scurtă durată a domniei lui Na
poleon I, cuprinsă între 20 martie 1815, cînd, întorcîndu-se de e 
insula Elba, a intrat în Paris, şi 28 iunie 1815, cînd, după înfrîngerea 
de la Waterloo, a fo _ t  nevoit să abdice n nou. - 21. 
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385 Dar grecesc - dr fatal celui care11 primeşte. Potrivit 'lgendei, în 
timpul asedierii Troiei, greoii (care se numeau, după unul din triburle 
lor, dnai) au dăruit în semn de împăcare troienilor n cal de len, 
în care erau ascunşi luptători înarmaţi. Cu ajutorul acestora a putut 
fi cucerită cetatea. De a�ci expresia foarte răspîndită a unuia din eroii 
epopeii lui Virgiliu „Eneida",  cartea a 2-a : „Mă tem de grci chiar 
cînd vin cu daruri•. - 634. 

386 Selle comuni şi Tredici comuni - numele unor regiuni muntoase nu 
prea întinse, cu populaţie germană, aflate în partea de sud : Alpior, 
pe teritoriul Veneţiei. Aceste colonii germane au apărut aici în a 
doua jumătate a secolului al XIII!ea ; dialectele germane vorbite de 
populaţia acestor regiuni s-au păstrat pînă în prezent numai în citeva 
sate. - 635. 

387 Limba reta-romană - (de la numele vechii provincii romane Retia) 
face parte din grupul limbilor romanice ; răspîndită mai ales a limbă 
vorbită n regiunile muntoase din sud-estul Elveţiei şi nord-estul 
Italiei. - 636. 

388 9 termidor (27 iulie 1794) - lovitură de stat contrarevoluţionară c are 
a dus la căderea guvenului iacobinilor şi la instaurarea dominaţiei 
marii burghezii. - 639. 

389 Este vorba de tratatul de pace separat încheiat la Basel la 22 iulie 1795 
între Franţa şi Spania, în urma căruia Spania J işit din prima coaliţie 
antifranceză. - 640. 

390 „Le National" - cotidian francez, a apărut la Paris din 1 830 pînă 
în 1851 ; organ al republicanilor burghezi moderaţi. - 645. 

391  In timp! insurecţiei din Polonia din 1830-183 1, revoluţionarii polo
nezi au reuşit să pună mina la Varşovia pe arhiva mareli duce 
Constantin, n care se aflau o serie de documente secrete ale diploma
ţiei ţariste. O parte din ele au fost publicate în 1835-1836 de D. Urqu
hart în seria de documente şi materiale diplomatice „Portfolio, or a 
CoHection of State Papers" ; o altă parte a apărut n cartea „Recueil 
de docments relatifs . la Russie pour la lupart .ecrets et inedits, 
utils . cosulter dans la crise actueile ",  apărută la Paris în 1854. 
- 646. 

392 Este vorba de tratatul de la Tilsit din 1807. Prima intîlnire între 
Napoleon I şi Alexndru I a avut loc pe Niemen, pe o plută aco
perită. - 646. 

393 Cuvinte atribuite lui Schwarzenberg (vezi adnotarea 48) . - 641. 

394 Despre tratativele dintre ambasadorul englez .i Petersburg, lordul 
Seymour, şi Nicolaie I în legătură ou problema turcă, tratative care 
au avut loc la începutul anului 1853, vezi articolele lui K. Max : 
„Documentele în legătură cu împărţirea Turciei" şi „Corespondenta 
diplomatică scretă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 10, 
Editura politică, 1961, pag. 148-176) . - 649. 
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395 La
. 

întilnirea cu Alexandru al Ii-lea, care :a avut loc la 25 septem
bne 1857 la Stuttgart, Napoleon al Iii-lea ş1-a asigurat sprijinul aces
tuia în cazul unui război împotriva Austriei pentu Italia. - 650. 

396 ste vorba de nota ministului de externe al Rsiei, Gorceakov, din 
27 (15) ai 1859 (vezi adnotarea 295). - 651. 

397 „Memoirs and Correspondence of Viscount Castlereagh•. - 651. 

398 Ducalul Varşoviei - stat vasal, creat de Napoleon I în 1807, potrivit 
tratatului de pace de 1la Tilsit, dintr-o mică parte a teritoriilor polo
neze care mai înainte aparţinuseră Prusiei ; în 1809, după zdrobirea 
Austriei, i s-a anexat şi o parte din teritoriile ploneze care aparţinu
seră Austriei. Printro hotărîre a Congresului de la Viena din 1815, 
teritoriul ducatului Varşoviei a fost împărţit între Prusia, Austria şi 
Rusia. - 651 .  

399 Actul confederării Germaniei (Bundesakte) - denumirea constituţiei 
Confederaţiei germane adoptate la 8 iunie 1815 de Congresul e la 
Viena ; pe baza acestui act, mllte state germlle au fost unite în 
mod formal în aşa-numita Confederaţie germană (vezi adnotarea 69). 
- 651 .  

400 La Troppau ş i  aibach (octombrie 1820-mai 1821) ş i  l a  Verona (octom
brie-noiembrie 1822) au aut loc congrese ale Sfintei Alianţe. Hotă
rîrile acestor congrese oglindeau plitica reacţionalfă a Rusiei, Aus
triei şi Prusiei în Europa. 

La Congresele de la Troppau şi Laibach a fost proclamat în mod 
oficial principiul amestecului puterilor din Sfînta Alianţă în afacerle 
interne ale ailtor State. Potrivit uneia din rezoluţiile acestor congrese, 
n Italia au fost trimise trupe austriece pentru a înăbuşi l.a Neapole 
şi Torino mişcarea naţinală şi burgheză revoluţionară şi a restabli 
regimul absolutist. 

Congresul de la Verona a hotărît ntervenţia Franţei în Spania 
pentu rstaurarea monarhiei absolute, a preconizat ocupaţia în con
tinuare a Italiei de către trupele austriece şi a condanat răscoala 
din Grecia. - 651. 

401 Este vorba de circulara adresată de ministrul de extene l Rusiei, 
Nesselrode, la 6 iulie 1848 reprezentanţilor diplomatici ai Rusiei în 
statele germane (vezi K. Marx şi F. Engels. Opre, voi. 5, Editura 
politică, 1 959, pag. 327-333) . - 651. 

402 Este vorba de protocolul cu privire aa integritatea monarhiei daneze, 
care a fost smnat .Ia Londra la 8 mai 1 852 de către reprezentanţii 
Rusiei, Austriei, Angliei, Franţei, Prusiei şi Suediei împreună cu re
prezentanţii Danemarcii. La baza acesti acord a stat protocolll adoptat 
la 2 august 1850 de către sus-menţionaţii particianţi la Conferinţa de 
la Londra cu excepţia Prusiei) , prin care se statoicea principiul 
ndivizibilităţii posesiunilor coroanei daneze, inclusiv ducatele Schles
wig şi Holstein. In protocolul de la ondra, împăratul Rusiei (în cali
tatea sa de descendent l lui Karl-Peter-Ulrich, duce de HOlstein-Got
torp, care a domnit tn Rusia sub numele de Petru al Iii-lea) , a fost 
menţionat drpt unul dintre pretendnţii legitimi la tronul Danemarcii. 
El a renunţat însă la drepturile sale în favoarea ducelui Christian de 
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Glicksburg, proclamat în consecinţă moştenitor l regelui Frederic 
l Vii-lea. Prin aceasta s-a crat un precedent p entru pretenţiile ţari
lor ruşi la tronul Danemarcii în cazul stingerii dinastiei von Glicks
burq. - 652. 

403 Această lucrare a lui Marx reprezintă începutul manuscriselor sale 
economice din nii 1857-1858 publicate în limba germană de Institutul 
de marxism-leninism de pe Ungă C.C. al P.C.U.S. în 1939 sub titlul 
„Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie (Rohentwurf) " O 
reproducere după acest text a apărut în 1953 în Editura Dietz din 
Berlin. 

„Introducerea " ,  la care Marx a lucrat de la sfîrşitul lunii august 
pînă la mijlocul lunii septembrie 1857, reprezintă o schiţă neterminată 
a unei „introduceri generale" la vasta lucrare economică plănuită de 
l, ale cărei puncte principale Marx le-a indicat deja în „Introducere• . 
ln cursul cercetărilor lterioare, Marx a modificat de mai multe ori 
planul iniţial - şi aşa se face că au apărut lucrările „Contribuţii la 
critioa economiei politice" şi „Capitalul" (vezi adnotarea 1 ) .  

„Introducerea" a fost descoperită în 1 902 printre hîrtiile lui Marx. 
Ea a fst publicată pentru prima oară în 1903 în revista „Die Neue 
Zeit" .  La baza textului publicat în acest volum a stat manuscrisul 
lui Marx. Cuvintele prescurtate de Marx au fost transcrise în între
gime. - 657. 

404 Zoon polilikon (fiinţă, animal social) Aristotel, „De republica", Lib. I, 
Cap. 2. - 658. 

405 Beletrişti socialişti - este vorba în special despre „adevăratul" socia
list Karl Gr.in, ale cărui păreri cu privire la raportul dintre producţie 
şi consum au fost criticate de Marx în „Ideologia germană" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Editura politică, 1958, pag. 5 1 1-
562) . - 667. 

406 ln Printinghouse Square, la Londra, se află clădirea în care îşi are 
sedml redacţia ziarului „Times " .  - 684. 

407 Aceste materiale, publicate în ziarul „Volk" (vezi adnotarea 217) la 
rubrica „Spicuiri din presă", erau îndreptate împotriva revistei hebdo
madare „Hermann ",  editată la Londra de democratul mic-burghez ger
man Gottfried Kinkel. La redactarea lor, în afară de Marx, a contri
buit într-o oarecare măsură şi Elard Biscamp. Intensificarea activităţii 
emigraţiei democrate mic-burgheze, ca urmare a războiului austro
italo-francez din 1859, l-au determinat pe Marx să imprime ziarului 
„,Volk" linia luptei împotriva influenţei ideologiei mic-burgheze asupra 
proletariatului. ln aceste materiale, Marx a supus unei critici nimici
toare lipsa de principilitate politică şi iluziile idologilor mic-burghezi, 
ignoranţa şi gusturile lor filistine. Prin criticiJe făcute lui Kinkel, Ma� 
i-a silit pe acesta să părăsească redacţia ziarului „Hermann • .  Dar n 
august 1859, din cauza lipsei de fonduri, ziarul „Volk" şi-a încetat 
apariţia, cea ce l-a împiedicat pe Marx să dea lovitura de graţie 

ziarului democraţilor mic-burghezi. 
ln materialele publicate sînt criticate numerele 21 , 24, 26 şi 27 

ale ziarului „Hermann• din 28 mai, 18 iunie, 2 şi 9 iulie 1859. - 690. 
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408 „Hermann• - numele prescurtat al săptămînalului „Hermann. Deut· 
sches Wochenblatt aus London", organ al emigraţiei democrate mic· 
burqheze. Ziarul a apărut im limba germană la Londra începînd din 
1859 ; din ianuarie pînă în iulie 1859, redactorul lui a fost Gottfried 
Kinkel. 

Ziarul a primit numele căpeteniei heruscilor, Hermann, (Armin), 
sub a cărui conducere germanii i-au învins în anul 9 în pădura 
Teutoburg pe romani, conduşi de Varus. - 690. 

409 Este vorba de autorul poeziei citate, apărute în ziar sub semnătura 
„Kathinka Zitz" ,  şi de redactorul ziarului „Hermann " ,  Gottfried Kinkel. 

Potrivit legendei, Thusnelda era soţia căpeteniei heruscilor, Her
mann. - 690. 

4 1 0  Aluzie ironică la trecutul democratului mic-burghez german Schurz şi 
la legăturile acestuia cu Kinkel. In timpul studenţiei, Schurz participase 
la cercul literar înfiinţat de Kinkel sub numele de „Uniunea cărăbuşi
lor".  In 1850, el a reuşit să obţină eliberarea lui Kinkel din închisoarea 
Spandau. Marx şi Engels au caracterizat acest episod l activităţii lui 
Kinkel în pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, pag. 254-284). - 690. 

4 1 1 Este vorba de activitatea dusă de Kinkel, ca unul din liderii emigran
tilor democraţi mic-burghezi, după înfrîngerea revoluţiei din 1848-1849. 
Kinkel nu a pornit în politica sa de la condiţiile ecnomice şi social
politice obiective existente în perioada victoriei reacţiunii în Europa, 
ci de la ideea subiectivă şi voluntaristă că în Europa revoluţia ar 
putea începe în orice moment. In pamfletul „MaTii bărbaţi ai emigra
ţiei " ,  scris în 1852 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 8, Editura 
politică, 1960, pag. 249-358) , Marx şi Engels au dezvăluit netemeinicia 
şi caracterul iluzoriu al concepţiilor şi aventurismului tacticii lui 
Kinkel şi a altor lideri ai emigraţiei mic-burgheze. - 691 .  

4 1 2  Este vorba de Gottfried Kinkel, care şi-a început cariera ca predicator 
şi docent la Facultatea de teologie din Bonn. - 691 .  

4 1 3  „Point d'argent, point de Suisses• - cuvinte prin care mercenarii 
elveţieni l-ar fi anunţat pe regele Franţei, Francisc I (1515-1547) , că 
nu-l mai slujesc cînd vistieria acestuia se golise. Aceste cuvinte au 
fost folosite de dramaturgul francez Racine în drama sa „Les Plaideurs• 
(„lmpricinaţii") .  - 691 .  

4 1 4  Marx face aluzie la naturalizarea lui Karl Vogt în Elveţia, unde emi
grase după înăbuşirea revoluţiei din 1848-1849 din Germania. Vogt 
era pofesor la Geneva. 

Numindu-l pe Kinkel „creiţar• (monedă gemană măruntă), Marx 
ironizează meschinăria sa în probleme băneşti. - 691 .  

4 1 5  „Ne vom revedea Ia Philippi• - cuvinte rostite de fantoma lui Cezar, 
care i s-a arătat în vis lui Brutus în ajnul bătăliei de la Philippi (oraş 
din Tracia) din anul 42 î.e.n. In această bătălie armata partizanilor 
republicii aristocrate romane, de sub comanda lui Brutus şi Cassius, 
a fost zdrobită de trupele lui Marc Antoniu şi Octavian. - 693. 



7 i8 Adnotări 

4 1 6  „Gartenlaube' - denumirea prescurtată a săptămîn.ului literar ger
mn, de orientare mic-burgheză, „Die Gartenlaube, Hlustriertes Fami
lienblatt" i a apărut între 1853-1903 la Leipzig şi între 1 903-1943 la 
Berlin. - 694. 

4 1 7 Este vorba de adunarea de doliu ţinută cu prilejul morţii renumitului 
invăţat german Alexander von Humboldt (6 mai 1 859) , la care au luat 
parte organizaţiile emigranţilor germani, precum şi ziarul „Hermann" .  
- 694. 

4 1 8  Este vorba de cartea dui Politz, populară în seclul al XIX-iea, „Die 
Weltgeschichte fUr gebildete Leser und Studierende" .  Prima ediţie 
a cărţii a apărut la Leipzig în 1805. - 694. 

4 1 9  Aluzie la parlamentul de la Erfurt (vezi adnotarea 364) . - 696. 

420 Bt autres Zephyres - şi alţi zephyres (vezi adnotarea 83). - 696, 

421 Prerafaeliţi - şcoală de pictură răspîndită în Anglia în a doua jumă
tate a scolului al XIX-ia, Prerafaeliţii imitau pictorii din prima pe
rioadă a Renaşterii (înainte de Rafael) . Creaţia prerafaeliţilor exprima 
protestul romantic mic-burghez împotriva realităţii puţin atrăgătoaTe 
a capitalismului, căreia aceştia îi op.eau evul mediu cu religiol.tatea 
şi misticismul lui profund. Ruperea de contemporaneitate i-a dus pe 
prerafaeliţi la simbolism şi manierism. - 698. 
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Ianuarie Marx termină prima parte, începută în august 1858, a 
lucrării sale de economie, concepută ca· o operă vastă, 
formată din 6 cărţi, consacrată cercetării modului de 
producţie capitalist şi criticii economiei plitice bur
gheze. Potrivit unei înţelegeri cu editorl berlinez Dun
cker, Marx pregătşte pentru tipar manuscrisul primei 
părţi, intitulată „Contribuţii la critica eonomiei po
litice",  în care face analiza mărfii,  a muncii, a vlorii 
şi a banilor. 

Aprox. 5 Ianuarie Marx scrie articolul „Problema unificării Italiei", în care 
relevă intensificarea mişcării lin Italia pentru unitate 
naţinală şi pentru alungarea austriecilor, precum şi 
încercările făcute de Ludovic Bonaparte de a folosi 
aeastă mişcare în interesele sde dinastice. Articolul 
apare în „New York Daily Tribune", la 24 ianuarie, ca 
articl de fond. 

Aprox. 6 ianuarie Jntr-o scrisoare adresată poetului Freiligrath, care fusese 
unul dintre redactorii lui „Neue Rheinische Zeitung• şi 
membru l Ligii comuniştilor, Marx îşi exprimă spe
ranţa că acesta nu va colabora la săptămînalul „Her
mnn •, editat de democratul mic-burghez Kinkel şi în
dreptat împotriva mişcării proletare. 

6 ianuarie Marx l roagă pe Engels să-i explice lui Freiligrath că 
orice legături cu Kinkel sînt inadmisibile. 

11 ianuarie Marx scrie articolul „Perspective de război în Europa" ,  
în care, analizînd situaţia conomică şi politică a pnnc1-
palelor state europene, precum şi relaţiile lor intena
ţionale, ajunge la concluzia că clica bonapartistă guver
nantă din cel de-al doilea Imperiu caută să dezlănţuie 
11n nou război, care ar putea face însă „să sune clopo
tle de înormîntare ale acestui fals imperiu•. Articolul 
apare în „New York Daily Tribune" la 31 ianuarie. 

13 inuarie Marx redactează şi completează articolul trimis de En
gels de la anchester „Panica financiară din Europa",  

50 
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21 ianuarie 

25 ianuarie 

25 ianuarie 

26 ianuarie 

28 ianuarie 

31 ianuarie 

1 februarie 

care demască planurile cercurilor bonapartiste contra
revoluţionare de a-şi prelungi cu ajutorul unui război 
local dominaţia în Franţa. „New York Daily Tribune• 
publică articolul la 1 februarie. 

Terminind manuscrisul „Contribuţii la critica econom1e1 
politice" ,  Marx ii comunică lui Engels că nu-l poate 
trimite editorului din Berlin deoarce nu dispune de 
bani pentru expedierea lui prin poştă şi îl roagă să-i 
trimită 2 1. st. ; de asemenea, Marx se sfătuieşte cu 
Engels dacă trebuie să-şi rezerve drepturile de autor 
la traducerea cărţii. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• o cronică 
economică, care nu a fost însă publicată. 

Engels u comumca lui Freiligrath că dezaprobă orice 
sprijin pe care el l-ar acorda lui Kinkl. 

Marx trimite editorului Duncker din Berlin mnuscrisul 
„Contribuţii la critica economiei politice" . 

Marx scrie un articol despre situatii politică internă a 
Franţei, pentru care foloseşte materialul primit de la 
Engels. El trimite articolul ca o corespondentă din Paris 
cu data de 26 ianuarie, ziarului „New York Daily Tri
bune",  care-l publică la 18 februarie sub titlul „Situaţia 
lui Ludovic-Napolen" .  

Marx î l  roagă p e  Engels să scrie un articol despre 
perspectivele industriei din Manchester. Engels scrie 
acest articol, care este însă interceptat, probabil, la 
poştă, căci nu-i parvine lui Marx. 

Engels scrie articolul „Amata franceză •,  în care anali
zează resursele militare ale Franţei ; el foloseşte pentru 
acest articol date oficiale publicate, după indicaţia lui 
Ludovic Bonaparte, în ziarul „Le Cnstitutionnel • . Arti
colul apare la 24 februarie în „New York Daily Tri
bune" ca articol de fond. 

Marx scrie n articol pentru „New York Daidy Tribune", 
care nu a fost însă publicat. 

Intr-o scrisoare trimisă fostului membru l Ligii co
muniştilor, ocialiştul geman J. Weydemeyer, stabilit 
în America, Marx ii comunică ruperea relaţiilor u lide
rul cartist Enest Jones, deoarece acesta urmărea în
cheierea unei alianţe cu radicalii burghezi ; de asemenea 
li informază pe Weydemeyer despre foştii membri al 
Ligii comuniştilor - Engels, Wolff, Freiligrath, Weerth, 
Dronke şi lmandt -, îi annţă tipărirea în Germania 
a lucrării sale „Contribuţii la critica economiei politice• 
şi ii faCe cunoscut cum şi-a sistematizat [ucrarea. 

Max îi răspunde într-o scrisoare lui Komp, conducă
torul Asociaţiei comuniste gemane de la New York, că 
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2 februarie 

4 februarie 

8 februarle 

. 9 februarie 

JO februarie 

12 februarie 

Miilocul lunii 
Jebruarie 

23 februarie 

50* 

la acea dată nu avea legături cu vreo organizaţie, deoa
rece era ocupat cu elaborarea unei lucrări teoretice, 
necesară luptei de eliberare a proletariatului. 

Intr-o scrisoare către Lassalle, Marx îşi exprimă îngrij
rirea în ceea ce priveşte soarta manuscrisului „Conti
buţii la critica economiei politice• ,  trimis lui Duncker 1 
el se teme că mnuscrisul a căzut în mîinile poliţiei. 

Intr-o scrisoare către Lassalle, Marx comentează inevi
tabilitatea unui război în Europa, exprimîndu-şi convin
gerea că războiul va avea consecinţe profunde şi chiar 
revoluţionare. 

Max scrie pentru „New York Daily Tribune• un articol 
în legătură cu mesajul tronului rostit de Napoleon 
al Iii-lea cu prilejul deschiderii Adunării legislative la 
7 februarie şi în legătură cu pamfletul anonim inspirat 
de icesta : „Impăratul Napoleon I Iii-lea şi Italia". 
Articolul nu a fost publicat . 

Mx primeşte de a Duncker înştiinţarea că la 1 fe
brurie a primit manuscrisul „Contribuţii la critica ec
nomiei politice• .  

Engels scrie pentu „New York D aily Tribune• articolul 
„Resursele militare ale Germaniei• ,  în care, pe baza 
datelor oficiale germane, face o apreciere a forţelor 
armate pe care statele germne le-ar puta opune Frn
ţei bonapartiste în cazul unui război şi ajunge la con
cluzia că războiul ar putea duce la o revoluţie în Ger
mnia. Articlul este publicat la 12 martie. 

Marx amanetează ultima rochie „disponibilă • a soţiei 
sale pentru a-l ajuta pe G. Eccarius, fost membu al 
Ligii comuniştilor, care este grav bolnav. 

Marx se informează la Charles Dana, redactor la „New 
York Daily Tribune" ,  dacă nu s-ar putea găsi în Ame
rica un editor care să publice o traducere în limba 
engleză a Jucrării sale „Contribuţii la critica economiei 
politice" .  Nu se ajunge însă la publicarea cărţii în 
America. 

Engels scrie articolul „Cum ţine Austria în mîinile ei 
Italia•,  în caTe nalizează avantajele strategice ale po
ziţiilor austriece pe Mincio şi Adige în patrulaterul cu
prins între cele 4 fortăreţe : Mantua, Pschiera, Leg
nago şi Verona. Articolul este publicat în „New York 
Daily Tribune• la 4 martie. 

Marx îi trimite lui Duncker prefaţa la lucrarea sa „Con
tribuţii la critica economiei politice•.  In această pr
faţă, Marx dă o formulare clasică trăsăturilor funa
mentale ale concepţiei materi.liste despre istorie . 
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Aprox. 25 
iebruarie 

25 iebruarie 

25 iebruarie 
şi 4 martie 

28 februarie 
decembrie 

Slîrşitul Junii 
iebruarie 

SlîrşituJ Junii 
iebruarie - 9 
martie 

1 şi 22 martie 
şi 1 aprilie 

10 martie 

Aprox. 11 şi 15 
martie 

Engels îi comunică lui Max că intenţionează să scrie 
o broşură sub titlul „Padul şi Rinul",  în care să expună 
punctul lor de vedere cu privire la războiul pus la cale 
de Franţa şi Piemont împotriva Austriei. 

Max l roagă pe Lassalle să caute un editor pentru 
broşura proiectată de Engels „Padul şi Rinul". 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx, acordînd o mare 
importanţă politică publicării pamfletului „Padul şi Ri
nul •, îl sfătuieşte să grăbească punerea la punct a ma
nuscrisului. El propune să publice broşura nonim, 
pentru ca cititoul să aibă impresia că „autorul este 
un mare general".  

Marx scrie două articole despre starea de lucruri din 
industria de fabrică din AngUa, în care analizează ra
partele oficiale ale inspectorilor de fabrici, publicate 
de guvenul englez. Articolele apar în „New York 
Daily Tribune" l. 15 şi 24 martie. 

Max lucrează la cea de-a doua parte a lucrării sale 
„Contribuţii �a critica economiei politice•,  parte con
sacrată analizei capitlului. l continuă să studieze la 
British Museum, citeşte lucrările economiştilor englezi, 
francezi, italieni şi ale altora, în special ale lui Way
land, Petty, Malthus, Mill, Molinari, Galiani, făcînd nu
meroase extrse. 

Engels scrie articoJul „Şans�e de succes în războiul 
care bate la uşă •,  în care analizează poziţiile strate
gice ale Austriei, pe de o parte, şi ale Franţei şi Pie
montului, pe de altă parte. Articolul este publicat în 
„New York Daily Tribune", ila 11 martie, ca articol de 
fond. 

Engels elaborează broşura „Padul şi Rinul •, în care 
expune poziţia politică a partidului prJetar în problema 
unificării naţionale a Gemaniei şi a Italiei. 

MaX scrie 3 articole despre bill-ul cu privire la re
forma electorală, prezentat de Disraeli în parlament. 
Primul articol apare în „New York Daily Tribune" la 
11 martie sub titlul ,,Noul bill cu privire la reforma 
pallamentară din Anglia" ; celelalte două articole nu 
au fost publicate. 

Max îi comunică lui Engels că a primit manuscrisul 
lucrării „Padul şi Rinul •, pe care o elogiază mlt. ln 
aceeaşi zi trimite manuscril ditorului Duncker, la 
Berlin. 

Max scrie articolele „Perspective de război în Frnţa• 
şi „Perspective de război în Prusia•, care sînt publicate 
n „New York Daily Tribne" la 31 martie. Articolul 
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Aprox, 18 martie 

27 martie - mai 

Stîrşitul lunii 
martie 

1nceputul lunii 
aprilie 

5 aprilie 

8 şi 12 aprilie 

Aprox. 1 1  şi 28 
aprilie 

14 aprilie -
aprox. 6 mai 

„Perspective de război în Franţa• este datat de Marx 
„Paris, 9 martie", 

Max scrie articolul „O paralelă istorică• ,  în care com
pară poziţia Politică a lui Napoleon I în 1813 cu a 
a lui Napoleon al Iii-lea în 1859. Articoll apare în 
„New York Daily Tribune" la 31 martie ca articol de 
fond. 

Max primeşte, prin intermdiul lui Lassalle, n nou 
o propunere din partea lui Max Fiedlănder de a co· 
labora la ziarul burghezo-liberal vienez „Die Presse• ,  
condus d e  acesta. De astă dată Marx consimte, doarece 
din decembrie 1857, cind Max rspinsse propunerea 
de a colabora .i „Die Presse" pentru că acesta simpa
tiza cu politica lui Palmerston, ziarul îşi schimbase 
oienarea politică. Din cauza izbucnirii războiului în 
Italia, tratativele cu Friedlănder nu duc iarăşi la nici 
un rezultat. 

M!rx primeşte de la Charles Dana o propunere de a 
scrie pentu „New American Cyclopaedia" , editată de 
acesta la New York, articolele „Fortificaţiile" şi „Infan
teria". 

Engels scrie un articol în .egătură cu propunerea Ru
siei de a se convoa un congres pentu reglementarea 
paşnică a conflictului austro-francez. Articlul apare 
în „New York Daily Tribune "  la 23 aprilie, ca articol 
de fond, sub titlul „Apropiatul congrs pntru menţi
nerea păci•. 

La Berlin apare anonim, într-un tiraj de 1 OOO de exem
plare, broşura lui Engels „Padul şi Rinm •. 

Marx scrie două articole despre seriosele dificultăţi fi
nanciare ale autorităţilor colniale britanice în India, 
provocate de cheltuielile pentu înăbuşirea răsoalei .e 
eliberare naţională a poporului indian din 1857-1859 ; 
ambele articole sînt publicte la 30 aprilie în „New 
York Daily Tribune" ,  sub titlul „Putenica dezorganizare 
a finanţelor Indiei" .  

Engels scrie pntru „New York Daily Tribune" două 
article în legătură cu pregătirile de război ale Franţei, 
Piemontului şi Austriei, Articolele sînt publicate la 30 
aprilie şi 12 mai, ca articole de fond, sub titlurle „In

eviabilitata războiului• şi „Perspectivele războiului •.  

Marx urmăreşte cu atenţie situaţia intenaţională şi  în 
special pregătirile de război ; l îşi dezvoltă punctul de 
vedere în articolle „Apropiatul congres pentu menţi
nerea păcii", „Pnică financiară " şi „Vorbe dulci". 
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Aceste articole apar în „New York Daily Tribune" 11 
30 aprilie, 12 mai şi 18 mai ; ultimul apare ca articol 
de fond. 

19 aprllle Intr-o scrisoare către Lassalle, Max face o apreciere 
critică a dramei „Franz von Sickingen • ,  în care Lassalle, 
în locul reprezentanţilor ţărănimii şi lementelor re
voluţionare de la oraşe, prezintă, în persoana li Sickin
gen, pe cavalerii germani reacţionari din scolul l 
XVI-iea drept exponenţi ai revoluţiei. In scrisoare, 
Marx arată că Lassille consideră opoziţia luterană-ca
valerească mai importantă decit cea plebeie-miinzeristă, 
prezentind astfel într-o formă denaturată evenimentele 
revoluţionare care au aut loc în Germania în perioada 
Reformei şi a războiului ţărănesc. Marx demască prin 
aceasta una din trăsăturile cele mai dăunătoare ale 
lassalleanismului, şi anume negarea caracteului revolu
ţionar al mişcării ţărăneşti şi tendinţa de a prezenta 
ţărănimea ca o clasă reacţionară. Analizind drama lui 
Lassalle, Marx ennţă o serie de teze importante cu 
privire la literatură şi estetică. 

Aprox. 20 aprllie Marx îl vizitează pe Freiligrath, care ii dă să citească 
„Programul" politic formulat de Karl Vogt, democrat 
mic-burghez şi materialist vulgar, în legătură cu imi
nentul război. Max constată că „Programul" lui Vogt 
vădeşte „o oarecare inclinaţie pentu Bonaparte" .  

21-22 aprilie 

1nceputul lunii 
mal 

După 1 mai 

9 mal 

Engels scrie articolul „Simptome de apropiere a războ
iului. - Inamarea Germaniei" ,  pe care Marx îl com
pletează şi, datindu-1 22 aprilie, îl trimite a „New 
York Daily Tribune" .  Aricolul este publicat la 9 mai. 

Marx citeşte broşura lui Karl Vogt „Cercetări asupra 
situaţiei actuale a Europei" ,  apărută în aprilie 1859, 
care-i risipeşte ultimele îndoieli în privinţa legăturii lui 
Vogt ou cercurile bonapartiste. In 1871 s-a dovedit prin 
documente că Vogt primea bani din partea lui Ludovic 
Bonaparte. 

Marx ii invită la J pe Lochner, Pfănder, Liebknecht şi 
pe alţi emigranţi germni şi membri ai Asociaţiei cul
turale a muncitorilor gemani de la Londra şi supune 
unei critici ascuţite organul de presă al asciaţiei, 
„Neue Zeit" ,  care devenise o unealtă a publicistului 
mic-burghez Edgar Bauer. Cu acest prilej au loc dis
cuţii ample, al căror obiect îl fomează partidul pro
letar în general şi organul său de presă în speciaI. 

Marx asistă de la tribună la mitingul public organizat 
de Urquhart cu prilejul războiului din Italia. In timpul 
mitingului, democratul mic-burghez geman Karl Blind 
ii comunică lui Max că Vogt primeşte de la guvernul 
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10-24 mi 

11 mi 

12 miaprox. 
24 mi 

14 mi 

Aprox. 18 mai 

18 mi 

lui Napolon al III-iea fonduri pentru propagandă bo
napartistă şi că încearcă să corupă ciUva publicişti 
germani. 

In legătură cu războiul care izbucnise la sfirşitul lunii 
aprilie in Italia, Marx scrie articoJele „Atitudinea Aus
triei, Prusiei şi Germaniei faţă de război• ,  „Ştiri extrem 
de importante de la Viena" şi „Punctul de vedere al 
Prusiei cu privire la război" .  Artic>lele sint publicate 
in „New York Daily Tribune" la 27 mai, 6 şi 10 iunie. 

Publicistul german Biscamp este introdus de Liebknecht 
in casa lui Marx, căruia Biscamp ii propune să colabo
reze la ziarul recent fondat de el „Das Volk", organul 
oficial al Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra şi al altor asociaţii clturaJe muncitoreşti. 
Marx refuză din lipsă de timp, dar se declară gata să 
recruteze din cercul prietenilor săi colaboratori pn
tru ziar şi să-i trimită articolele sale publicate in „New 
York Daily Tribune" .  Marx promite să acorde acest 
sprijin cu condiţia ca ziarul să-i combată pe reprezen
tanţii prusofili şi probonapartişti ai democraţiei bur
gheze germane. In cursul acestei vizite, Marx ii co
munică lui Bisamp şi Liebknecht conţinutul „Progra
mlui" formulat de Vogt şi informaţiile primite de la 
Blind in timpl mitingului de la 9 mai 159 cu privire 
la activitatea lui Vogt ca agent bonapartist. Fără ştirea 
lui Marx, Biscamp foloseşte aceste informaţii in arti
coll său „Regentul imperilui " ,  îndreptat împotriva 
lui Vogt, publicat in ziarul „Das Volk" la 14 mai 

Engels scrie patru articole despre desfăşurarea acţiuni
lor militare in Italia : „Războiul" ,  „Războiul bate pasul 
pe loc ",  „In sfirşit o bătălie" şi „Bătălia de la Monte
bello" .  Articolele sint publicate in „New York Daily 
Tribune" la 23 şi 27 mai, precum şi la 6 şi 10 iunie ca 
articole de fond. 

La propunerea lui Marx, in nr. 2 al ziarului „Das Volk" 
se publică o notă despre broşura anonimă a lui Engels 
„Padul şi Rin ul " ,  în care sint citate citeva pasaje din 
broşură, menţionindu-se că autorul ei este un militant 
de seamă al partidlui proletar. 

Marx primeşte o scrisoare de la Joseph Weydemeyer 
şi AJbrecht Komp, in care aceştia ii comunică că in 
S.U.A. peste 100 de persoane s-au înscris pentru lu
crarea lui Marx „Contribuţii la critica economiei poli
tice". 

Engels ii scrie lui Lassalle o scrisoare in care face ob
servaţii critice pe marginea dramei acestuia „Franz von 
Sickingen • ,  analizind-o atit din punct de vedere literar 
cit şi istoric. Ca şi Marx, Engels subliniază principala 
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24 mai 

Aprox. 21 mai 

greşeală a lui Lassalle - subaprecierea mişcării ţă
răneşti. 

In legătură cu apariţia broşurii lui Lassalle „Războiul 
din Italia şi sarcinile Pusiei" ,  într-o scrisoare adresată 
lui Engels, Marx propune ca partidul să publice un 
„manifest", în care să fie expusă poziţia revoluţiona
rilor proletari faţă de război şi să fie critiată poziţia de 
11eutralitate a Germaniei, preconizată de Lassalle. Marx 
consideră că broşura 1lui Lassalle este greşită şi dăună
toare şi că părerile în legătură cu războill din Italia 
pe care Je conţine sînt o justificare a politicii duse de 
Napoleon al Iii-lea şi de cercurile guvenante contra
revoluţionare din Pusia. 

Pentru a întări poziţia revoluţionarilor prletari din 
Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Lon
dra, Marx îl invită pe Schapper, prin Pfinder, să intre 
în asociaţie şi să preia conducerea ei. 

La ugăminta �ui Marx, care considera că articolele 
lui Engels despre evenimentele militare ar putea mări 
număul cititorilor ziaului „Das Volk" ,  Engls scrie 
pentu acest ziar articoul „Campania din Italia", care 
este publicat la 28 mai. 

30 mai 
g iunie 

aprox. Engels scrie trei articole pentru „New York Daily Tri
bune" în legătură u acţiunhle militare din Itlia şi cu 
marea bătlie de la Magenta, care sînt publicate sub 
titlI „Strategia războiului•,  „Mersul războiului• şi „In
frîngerea austriecilor• la 15, 17 şi 22 iunie ca articole 
de fond. 

Slîrşitul lunii 
mai 

Aprox. 3 Junie -
15 iulie 

4 Junie 

Aprox. 1 iunie 

Marx scrie observaţii introductive la manifestul revo
luţionarului italian Mazzini, publicat 1la 16 mai în zia
rul „Pensi ero d Azione•. Observaţile introductive ale 
lui Marx şi traducerea textului manifestwui sînt pu
blica te ln „New York Daily Tribune• la 17 iunie. 

Marx scrie lmprenă cu Biscamp seria de articole „Spi
cuiri din presă• ,  în care ridiculizează conţinutul şi sti
lul săptămînalului „Hermann•, editat de Kinkel. Ele 
sînt publiate în zirul „Das Volk" la 4 şi 5 iunie, pre
m şi ila 9 şi 16 iulie. 

a propllerea lui Marx, ziaul „Das Volk" publică cea 
mai mare parte din prefaţa la lucrarea „Contribuţii Ja 
critica economiei olitice" .  Prefaţa este reprodusă, de 
asemenea, de multe zare din America ditate în limba 
germană. 

Marx citeşte n suplimentul ziarului elveţian „Schwei
zer Handels-Courier" din 2 iunie 1 59 articolul defăi
mător l lui Vogt „Avertisment", care abundă ln ca-
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Aprox. 9 Junie 

Aprox. 9 şi 
aprox. 16 iunie 

10 iunie 

1 1  inie 

Aprox. 12 Jnie 
- aprox. 2 iulie 

Aprox. 23 iunie 

23 Junie - 1 
Jlie 

Aprox. 24 inie 
şi aprox. 6 iu1Je 

lomnii groslane împotriva lui Marx şi a adepţilor lui. 
Pentu a-l demasca pe Vogt, Ja cererea lui Mn, arti
colul este publicat în ziarul „Das Volk" la 1 1  iunie 
1859. 

Engels termină articolul „Fortificaţii •, scris la ugă
mintea lui Marx pentu „New American Cyclopaedia".  
Articolul apare încă în acelşi an în volumul al Vii-lea 
al enciclopediei. 

Engels scrie pentu „Das Volk" două artiole despre 
acţiunile militare din Italia, care apar sub titlul „Eve
nimente de pe teatrul de acţiuni mhlitare" şi „Bătă
lia de la Magenta" la 1 1  şi 18 iunie. Al dohlea articol 
este publicat şi în „New York Daily Tribune" la 2 iu
He, sub titlul „Un capitol din istorie".  

In convorbirile sale cu Biscamp, Marx se declară de 
acord, n numele său şi al lui Engels, să participe ofi
ci. şi mai activ la editarea ziardui „as Volk" . 

La Berlin apare prima parte a lucrării lui Marx „Con
tribuţii la citica economiei politice" într-un tiraj de 
1 OOO de exemplare. 

Ziaul „Das Volk" publică, cu consimţămîntul lui 
arx, o notă redacţională u privire la !lărgirea cer
cului de colaboratori i ziaului cu nişte forţe literare 
marcante .e partidului proletar, m sînt Marx, Engels, 
Freiligrath, Wi.lhelm Wolff şi Heise. 

Marx îl vizitează pe Engels la Manchester. Ei dezbat 
probleme legate de editarea ziaului „Das Volk" şi 
discută cu o serie de prieteni problema acordării unui 
sprijin material ziaului. Marx face şi o călătorie ln 
Scoţia pntru a discuta cu foştii membri i Ligii co
muniştilor Imandt şi Heise posibilitata găsirii mijloa
celor necesare editării ziaului. 

arx scrie pentru ziarul „Das Volk" articolul „Spreea 
şi Mincio", în care îşi exprimă părerea că, o dată u 
terminarea războiului din Italia, Germania ar putea de
veni centul noilor evenimente revoluţionare. Articolul 
este publicat la 25 iunie, 

Engels scrie pentru ziarul „Das Volk" articolul „Retra
gerea austicilor spre Mincio" şi două articole cu 
titlul „Bătălia de la Solferno" ; ele sînt publicate ca 
articole de fond la 5 iunie, 2 şi 9 ilie. 

Engels scrie pentu „New York Daily Tribne" două 
articole despre acţiunile militare din Italia : „Ştiri cu 
privire la război• şi „Justiţia istoriei• ; ele sînt publi
cate ca aricole de fond la 8 şi 21 iulie. 
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Aprox. 3 iulie 

Aprox. 9 iulie 

Aprox. 12 iulie 
- mijlocul lunii 
august 

Aprox. mijlocul 
lunii iulie 

20 iulie -
aprox. 3 august 

23 iulie -
20 august 

Inapoindu-se de la Manchester la Londra, Marx preia 
conducerea efectivă a redacţiei ziarului „Das Volk" .  
Intenţia lui este de a folosi ziarl n u  numai ca tri
bună pntru propaganda ideilor revoluţionare proletare, 
ci şi de a-l transforma, în cazul unor evenimente re
voluţionare, într-un centru organizatoric pentru crearea 
partidului proletar. 

Marx scrie articolul „Erfurtovismul în anul 1859 " ,  în 
care dezvăluie caracterul antirevluţionar al campa
niei desfăşurate de reprezentanţii burgheziei liberale 
germane şi de democraţii burghezi pentru unificarea 
Germaniei sub hegemonia Prusiei. Articlul este publi
cat în ziarul „Das Volk" la 9 iulie. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• cinci arti
cole despre tratatul de pace preliminar de la Villa
franca : „Ce-a cîştigat Italia 1 " ,  „Pacei", „Tratatul de aa 
Villafranca",  „Un adevăr confirmat" şi „Ludovic-Napo
leon şi Italia". El arată că Napoleon al Iii-lea s-a gră
bit să încheie pace de teama unor zguduiri revoluţio
nare în Italia, Franţa şi în alte ţări şi demască poziţia 
ostilă a cercurilor bonapartiste faţă de adevăratele in
terese naţionale ale poporului italian. Articolele sînt 
publicate la 27 şi 28 iulie, precum şi la 4 şi 29 august 
ca article de fond. 

Marx iscută cu Blind, Liebknecht şi Hollinger, pro
prietarul tipografiei în are se tipărea ziarul „Das 
Volk", despre manifestul anonim „Avertismnt " ,  în
dreptat împotriva lui Vogt şi apărut la 18 iunie în zia
l „Das Volk" şi la 22 iunie în „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg. In acest manifest, Vogt este demascat 
ca agent bonapartist plătit. Referindu-se la faptul că o 
corectură a manifestului cu însemnări făcute de Blind 
a fost găsită de Liebknecht, la mijfocul lunii iunie, în 
tipografia lui Hollinger şi apoi trimisă redacţiei ziarului 
„Allgemeine Zeitung", Marx îşi exprimă părerea că 
autorul manifestului este Blind. Nevrînd să ia deschis 
atitudine împotriva lui Vogt, Blind neagă însă că l 
este autorul. 

Engels scrie pentru ziarul „Das Volk" o serie de articole 
sub titlul „Războil din Italia. Privire retrospctivă•,  
în care face un rezumat al principalelor evenimente in 
cursul războiului din Italia. Articolele sînt publicate la 
23 şi 30 iulie şi [a 6 august. 

Marx publică în ziarul „Das Volk" traducerea unui do
cument diplomatic apărut în „The Free Press" sub titlul 
„Memoriul adresat Rusiei pentru lămurirea actualului 
împărat, editat de guven în 1837" . Marx trimite do
cumentul şi ziarului „New York Daily Tribune " ,  care 
îl publică cu unele mici prescurtări la 3 august. 
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Aprox. 25 iulie 

Sfîrşitul lunii 
iulie - mijlocul 
lunii august 

3-15 august 

Aprox. 5 august 

Aprox. 13 august 

Aprox. mijlocul 
lunii august 

Aprox. 19 august 

20 august 

Engels ii scrie [ui Dncker că ar i bine să se anunţe 
în ziare apariţia [ucrării lui Marx „Contribuţii la critica 
economiei politice" ,  

Marx scrie pentru ziarul „Das Volk" seria d e  ticole 
„Quid pro Quo " ,  n care face, pe baza unor documene 
diplomatice oficiale, o analiză critică a politicii cercu
rlor guvenante prusiene in timpul războiului din Italia� 
Primele patru articole sînt publicate la 30 iulie şi la 6, 
13 şi 20 august ; seria de articole nu a fost in întregime 
publicată, deoarece ziarul „Das Volk" îşi încetează. 
apariţia. 

Engels scrie o recenzie a lucrării lui Marx „Contribuţii 
la critica economiei politice" ,  caracterizînd-o a o re
marcabilă realizare ştiinţifică a partidului proletar şi 
ca o etapă importantă în elaborarea concepţiei ştiin
tifice despre lume a clasei muncitoare. Ziarul „Das. 
Volk • începe să publice recenzia in numerele din 6 şi 
20 august ; ea rămîne însă neterminată, deoarece ziarul 
îşi încetează apariţia. 

Marx scrie un articol despre importul şi exportl din 
Anglia, care apare sub titlul „Comerţul britanic" in 
„New York Daily Tribune" din 19 august, ca articol de 
fond. 

Marx primeşte din partea lui Dana popunerea de a 
scrie pentru „New American Cyclopaedia" un articol 
despre Hegel. Marx refuză însă, deoarece Dana îi cere 
să scrie articolul „cu absolută obiectivitate" ,  adică să 
nu critice concepţia [ui Hegel, 

Liebknecht îi comunică lui Marx că a fost insistent ru
gat de redacţia lui 11A1lgemeine Zeitung" din Augsburg, 
căreia Vogt îi .ntentase un proces din cauza publicării 
manifestului „Avertisment• trimis de Liebknecht, să 
prezinte dovezi în legătură cu acuzaţiile aduse lui Vogt. 
Deşi dezaprobă orientarea lui „AllgQmeine Zeitung• ,  
Marx consideră necesar s ă  acorde sprijin ziarului in 
demascarea activităţii Jui Vogt ca agent bonapartist. De 
aceea hotărăşte să se întîlnească cu Blind pentru a-i 
cere confirmarea acuzaţiilor aduse lui Vogt. Intîlnirea 
nu are însă loc, deoarece Blind nu se află ii Londra. 

Marx scrie pentru ziarul „Das Volk" o „cronică poli
tică • ,  conacrată în special grevei muncitorilor con
structori din Londra ; articolul este publicat la 20 au
gust. 

Apare ultimul număr (16) l ziaului „Das Volk", 
dactat de Max. Ziarul este nevoit să-şi înceteze apa
riţia din cauza dificultăţilor financiare. 
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23 august .rx scrie pentu „New York Daily Tribune" aricolul 
„Populaţia, criminalitatea şi pauperismul• ,  în care do
vedeşte, pe baza datelor statistice oficiale engleze pen
tu peioada 184-1858, că în Anglia pauerizarea pro
letariatului s-a agravat în pofida creşterii prducţiei 
industriale, Articolul este publicat la 16 septembrie. 

Siîrşilul lunii 
august 

Rezolvare. treburilor legate de încetarea apariţiei zia
rului „Das Vlk" ii răpeşte lui Marx mult mp. El 
este nevoit să plătească din buzunarul său proprie-
tarului ipografiei o parte din cheltuielile de tipărire. 

Marx se află într-o situaţie materială precară, nu-şi 
poate plăti ciria, gazul, apa şi taxa şcolară pentu 
copii. Ca întotdeauna, Engels îl ajută şi acum să facă 
faţă acestor greutăţi. 

Septembrie - La rugămintea lui Marx, Engels scrie pentu „New 
aprox. 10 octom- Amerian Cyclopaedia" articolul „Infanteria", care 
brie apare în 1860, in voluml l IX-iea al enciclopediei. 

1 sep tembrie 

5 septembrie 

Intre 8 şi 20 
septembrie 

Aprox. 10 sep
tembrie - siîr
şilul lunii 
septembrie 

13-30 septem
brie 

Max primeşte vitlta lui B. Szemere, om politic ungur 
şi participant la revoluţia din 1848-1849, care îl in
formează despre tratativele duse de Kossuth cu Na
poleon al III-ia la începulul războiului din Itaiia, 

Marx scrie articolul „Industria de fabriră şi comerţul" ,  
in care, p e  baza datelor staistice oficiale, stabileşte 
unle legităţi ale dez0ltării ciclice a producţiei capi
taliste. Articolul este puhliat în „New York Daily Tri
bune" la 23 septembrie. 

Mae scrie aricolul „Kossuth şi Ludovic-Na pol eon " ,  
i n  care demască, p e  baza informaţiilor primite d e  la 
Szemere, încercările cercurilor bonapartiste de a folosi 
in scopurile lor mişcarea naţională a popoarelor asu
prite. Artioolul apare în „New York Diy Tribune" la 
24 septembrie şi într-o formă prescurtată în zial lon
donez „Free Press•, in „Allgemeine Zeitung• din Augs
burg şi în „Weser-Zeitung". 

Engels face o călătorie prin Scoţia împreună cu părinţii 
săi, care veniseră din Gemania. 

Marx află de la Liebknecht că, într-o scrisare cu data 
de 8 septembrie, Blind susţine că nu are nimic de-a 
face cu acuzaţiile aduse 1lui Vogt. Impreună cu Lieb
knecht, Marx se duce la redactorul responsabil al zia
rului londonez „Free Press " ,  Colet, care atestă că Blind 
este autorul articolului anonim publicat la 27 mai in 
„Free Press" sub tilul „Marele prinţ Constantin -
viitorul rege al Ungariei•,  al cărui conţinut coincide, 
în esenţă, cu manifestul publicat mai tîrziu sub titlul 
„A vertisment •.  

Marx scrie o serie de articole sub titlul „Noul război 
cu China•, in care înfierează politica colonialistă tîl
hărească a guvenului englez şi a celui francez. r-
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17  septembrie 

Octombrie -
noiembrie 

18 octombrie 

19 octombrie 

20 octombrie 

Noiembrie 

7 noiembrie 

ticolele sînt publicate în „New York Daily Tribune• la 
27 septembrie, 1, 10 şi 18 octombrie. 

Marx primeşte o declaraţie scrisă din partea lui Au
gust Vogele, zeţar în tipografia lui Hollinger, în care 
acesta afirmă că mnuscrisw manifestului „Avertisment " 
este opera li Blind şi că Hollinger însuşi i-a spus că 
Blind este autoul manifestului. 

Acordînd o mare .tenţie răspîndirii toriei sale econo
mice în rindurile proletaiatului, Marx ţine în faţa 
muncitorilor prelegeri de economie politică. 

Marx scrie articolul „Corupţ,a electorală din Anglia• ,  
î n  care biciuieşte regimul politic a l  Angliei burghezo
aristocratice. Articolul apare la 4 noiembrie în „New 
York Daily Tribune•.  

La ugămintea lui Orges, redactorul lui „Allgemeine 
Zeitung• din Augsburg, de a-i trimite dovezi că Blind 
este autoul mnifestului „Avertisment " ,  Marx îi trimite 
declaraţia scrisă de zeţarul Vogele la 17 septembrie 
pentru a servi în procesul intentat de Vogt ziarului. 
Scrisoarea !li Max împreună cu declaraţia lui Vogele 
sînt publicate în „Allgemeine Zeitung• din Augsburg 
la 27 octombrie. 

Marx scrie articoll „Un pnct de vedere radical asu
pra păcii• ,  în are supune unei analize critice condi
tiile tratatullli e pace dintre Franţa, Sardinia şi Aus
tria, pentru a căui încheiere se duc tratative la Zi
rich în octombrie-noiembrie 1 859. Articolul apare la 8 
noiembrie în „New York Daily Tribne• .  

Engels continuă studierea limbii gotice şi intenţionează 
să-şi completeze cunoştinţele de nordică veche şi an
qlo-saxonă. 

Marx trimite ziaului „Reform• din Hamburg şi lui 
„lgemeine Zeitung• din Augsburg o declaraţie în 
care l dezminte categoric pe Eduard Meyen, redac
toul ziaului „Der Freischitz• din Hamburg, care afir
mase, fără a dovedi însă acest lucru, că nu Blind este 
autorul manifstului „Avertismnt• şi-l învinuise pe 
Marx că vrea să-l calonieze pe Blind. La sfîrşitul 
declaraţiei sale, Marx J invită pe Blind să recunoască 
că el este autoul manifestului şi să contribuie astfel 
Ja dezvăluirea legăturilor lui Vogt cu Napoleon al 
III-iea. Declaraţia lui Marx este publicată în supli
mentul ziarului „Reform" din 1 9  noiembrie sub titlul 
„Cu privire la procesul intentat de Karl Vogt lui «Allge
meine Zeitung» din Augsburg" . „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg nu a publicat declaraţia lui Marx. 
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10 noiembrie 

15 noiembrie 

17 noiembrie 

Mijlocul lunii 
noiembrie 

25 noiembrie 

Aprox. 10 d
cembrie 1859 -
Inceputul lunll 
iebruarie 1860 

Aprox. 12 de
cembrie 

Aprox. 13 d
cembrie 

Engels articipă la comemorarea a o sută de ni de la 
naşterea lui Friedrich Schiller. 

Intrucît Blind neagă în mod public că el este autorul 
manifestului „Avertisment",  Max trimite lui „Allge
meine Zeitung" din Augsburg o decltraţie, în care 
dovedeşte din nou, referindu-se la unele fapte incon
testabile, că Blind este autorul manifestului. Declaraţia 
este publicată în suplimentul lui „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg a 21 noiembrie, 

MaTx scrie articolul „Situaţie alarmantă în Gema
nia" , în care relevă ascuţirea contradicţiilor austro
prusiene. Articolul este publicat în „New York Daily 
Tribune" la 2 decembrie. 

Marx trimite ziarului „New York Daily Tribune" un ar
ticol despre problema Suezului, pe care însă ziarul nu 
l-a publicat. 

Marx scrie articolJl „Comerţul u China•,  n care, folo
sind exemplul Chinei, demască politica de jaf a colo
nialiştilor europeni faţă de ţările Asiei ; el atrage atenţia 
asupra perspectivelor nefavorabile pentru dezvoltarea 
comerţului statelor europene cu China din cauza îna
poierii ei economice. Articolul este publicat în „New 
York Daily Tribune" la 3 decembrie. 

Marx scrie articll „Teama de invazie în Anglia",  în 
care se referă la reacţia opiniei publice ngleze faţă de 
pericolul unei invazii franceze în insulele britanice. 
Articolul este publicat în „New York Daily Tribune" la 
9 decembrie. 

Engels scrie pentru „New York Daily Tribune" trei ar
ticole cu privire la desfăşurarea războiului de cotro
pire ds din noiembrie 1859 de Spania în Maroc. Două 
dintre articole, intitulate „Mersl războiului împotriva 
maurilor" şi „Războiul împotriva maurilor", sînt publi
cate la 19 inuarie şi la 8 februarie ca articole de fond, 
iar al treilea, intitulat „Războiul împotriva maurilor " ,  
l a  17 martie. 

Engels îi comunică lui Marx că citeşte LucraTea lui 
Darwin „Originea speciillor" ; el dă o înaltă apreciere 
cărţii şi scrie că Dawin dovedeşte u succes dezvol
tarea istorică în natură, dind totodată o lovitură nii
citoare teologiei. 

Intr-o scrisoare adresată lui Engels, Max scrie că dez
voltarea socială progresează în Rusia mai mult decît 
în tot restul Europei, referindu-se, pe de o parte, la 
mişcarea ţărnilor împotriva nobilimii, iar pe de alta 
la mişcara constituţională a nobilimii împotriva ţa
rului. 
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Indice de nume 

A 

Aberdeen, George Hamilton Gor
don, conte de (1784-1860) - om 
de stat englez, tory, din 1850 lider 
al peeliştilor ; ministru de ex
tene (1 82-1830 şi 1841-1 846) şi 
prim-miÎstru în guvernul de coa
liţie (1852-1855) . - 552, 649. 

Albrecht, Friedrich Rudolf (1817-
1895) - arhiduce de Austria, ge
neral, în 184-1849 a luat parte 
la reprimarea mişcării revoluţio
nare şi de eliberare naţională din 
Italia ; guvernator civil şi militar, 
al Ungariei (1851-1860}, timis la 
Berlin în misiune diplIlatică în 
1859. - 493, 500. 

Alexander Ludwig Georg, print de 
Hessen (1823-1888) - general 
austriac, în 1859, în timpul răz
boiului din Italia, a cmandat mai' 
întîi o brigadă, iar de 1Ia sfîrşitul 
lunii ml o divizie. - 392, 420. 

Alexandru I (1777-1825) - ţar al 
Rusiei (1801-1 825) . - 432. 

Alexandru l II-iea (181-1881) -
ţar . Rusiei (1855-1881).  - 178, 
296, 315, 332, 386, 397. 

Allemandi, Michele Napoleone 
(1807-1858) - general italian, în 

184-1849 a participat la mişca
rea revoluţionară şi de eliberare 
naţională din Italia ; comandan
tul volntarilor lombarzi, elve
ţieni şi genovezi. - 395. 

Anselme, Jacques-Bernard-Modeste 
d' (1740-1812) - general fran
cez, în 1 792 comandantul unui 
corp de amată în timpul războiu
lui dintre Franţa revoluţionară şi 
Austria. - 639. 

Anstey, Thomas Chisholm (1816-
1873) - jurist şi om politic en
glez, radical burghez ; membru al 
parlamentului (1 847-1852), pro
curor general la Hongkong 
(1854-1859) . - 550. 

Arbuthnot, George (1802-1865) -
funcţionar Ja trezoreria britani
că ; autorul mai multor lucrări 
despre circulaţia banilor şi desore 
credit ; adept al şcolii „currency 
principie". - 172. 

Aretino, Pietro (1492-1556) - sati
ric italian din epca Renaşterii. 
- 156. 

Ariosto, Ludovico (1474-1533) -
poet italian din epoca Renaşterii f 
autorul poemului „Orlando furio
so" .  - 548. 
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Aristotel (384-322 î .e.n.) - printre 
„filozofii greci din ntichitate.„ 
mintea cea mai universală•, care 
„încă pe atnci cercetase formele 
esenţiale ale gîndirii dialctice" 
(Engels) ; în concepţiile sale eco
nomice a apărat conomia natu
rală a societăţii sclavagiste ; a 
fost primul care a analizat forma 
valorii. - 15,  30, 39, 57, 1 06, 1 26, 
1 44. 

Armstrong, William George, baron 
de Cragside (1810-1900) - in
ventator englez ; deschizător de 
drumuri în costruirea ţevii de 
tun ; înnobilat pentru meritele 
sle în domeniul artileriei. - 253. 

Arrivabene, Jean (Giovanni), conte 
de (1787-1881) - emigrant poli
tic italin, iniţiatorul ongresului 
economic din 1 847 ; a tradus în 
limba franceză lucrări de econo
mie. - 1 22. 

d'Aspre, Constantin, baron (1789-
1 850) - generl austriac, în 
1 848-1849 a luat parte la repri
marea mişcării revoluţionare şi 
de eliberare naţională din Ita
lia. - 264. 

Atheneos din Naukratis (sfîrşitul 
scolului al 11-lea-înc.eputul se
colului al Iii-lea) - retor şi gra
matic grec. - 62. 

At tila (m. 453) - regele hunilor 
(433-453) . - 492. 

At twood, Thomas (1783-1856) 
bncher englez, economist şi om 
olitic radical burghez ; ca şef 
al şcolii „currency principie", a 
luat parte la început la mişcarea 
cartistă. - 71 .  

Auckland, George Eden, conte de 
(1784-1849) - om de stat en
glez, n repetate rnduri ministru, 
guvernator generl al Indiei 
(1 836-1842) . - 554. 

Auerswald, Ru.olf von (1795-1866) 
- om de stat prusin, reprezen
tant al aristocraţiei liberle îm
burghzite ; prim-ministru şi mi
nistru de extene (iunie-septem
brie 1 848), miistru fără porto
foliu (1 858-1862) . - 493. 

Augereau, Pierre-Fran:ois-Charles, 
duce de Castiglione (1757-1816) 
- general francz, din 1 804 ma
reşal al Frnţei, a �ut parte la 
războaiele duse de Republia 
Franceză împotriva coaliţiilor sta
telor europene şi la campaniile lui 
Napoleon I. - 640, 

Aurangzeb (1618-1707) - padişah 
(1 658-1707) din dinastia rilor 
Mogoli din India. - 1 18. 

Azegl,o, Massimo Tapparelli, mar
chiz de (1798-1866) - om de 
stat şi scriitor italian, liberal mo
derat, adept al unificării Itliei 
sub sceptrul dinastiei de Savoia ; 
în 1 848-1849 a participat la miş
carea revoluţionară şi de elibe
rare naţinală din Italia, prşedin
tele guvenului Sardiniei şi mi
nistru de externe (18--1852) ; 
în 1 859, împuternicitul Sardiniei 
în Romagna. 523. 

B 

Bach, Alexander, baron von (1813-
1 893) - om de stat reacţionar 
austriac, adept al monarhiei ab
solute şi cleric, avocat, în 1 848-
1 849 minstru de justiţie, din iulie 
1 849 pînă în august 1 859 ministru 
de intene ; a condus, de fapt, în
treaga politică a Austriei. - 466. 

Bailey, Samuel (1791-1870) - filo
zof şi economist englez ; a com
bătut de pe poziţiile economiştilor 
vulgari teoria lui Riardo cu pri
vire la valoarea mncii, atrăgind 
totdată, pe bună dreptate, aten
ţia asupra nor contradicţii în 
teoriile lui Ricardo. - 60, 132. 
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Baker, Robert - inspector de fabrici 
englez. - 227, 242, 243. 

Balabin, Victor Petrovici - diplo
mat rus, ministru plenipotenţiar la 
Viena (1858-1864) . - 333, 335, 
347. 

Bangya, Jnos (1817-1868) - zia
rist şi ofiţer ungur, participant 
a revoluţia din 1848-1849 in 
Ungaria 1 după infrîngerea revo
luţiei, emisar al lui Kossuth în 
străinătate şi, n aclaşi timp, 
gent de poliţie 1 mai tîrziu, sub 
numele de Memed-bey, a intrat 
în slujba armatei turceşti 1 agent 
al Turciei în Caucaz în timpul 
războiului cerkasienilor împotriva 
Rusiei (185-1858) . - 539. 

Baraguay d'Hilliers, Achille, conte 
(179-1878) - general francez, 
n 1854 mareşal al Franţei, bo
napartist 1 în 1854, comndantul 
corpului expediţionar francez din 
Mara Baltică 1 comandantul unui 
corp în timpul războiului in Ita
lia din 1859 1 n 1870, guvea
tor al Parisului. - 344, 345, 373, 
375, 381 , 382, 392, 393, 405, 406, 
4 12, 417, 421, 430, 445, 448, 466. 

Baraguay d'Hilliers, Louis (1764-
1812) - general francez, a lat 
parte la războaiele duse de Re
publica Franceză împotriva coali
ţiilor statelor europene şi la cam
paniile lui Napoleon I 1 tatăl pre
cedentului. - 257. 

Barbon, Nicholas (1640-1698) -
conomist englz, adversar al 
mercantilismului, adept al liber
schimbismului 1 susţinea părerea 
că valarea mărfii este detemi
nată de utilitatea ei, - 67. 

Baring, Thomas (1799-1873) - din 
1848 conducătorul Băncii engleze 
Baring. - 347. 

Barnum, Phineas Taylor (1810-
1 891) - întreprinzător american, 

51 - Marx-ngels, Oere, voi. 13 

se ocupa cu expunera de curiozi
tăţi şi "arităţi. - 489. 

Bastiat, Frederic (1801-1850) 
conomist vulgar francez, propo
văduia amonia dintre clase ln 
societatea burgheză. - 25, 658. 

Bazalne, Frncois-Achille (181 1-
1888) - general frncez, din 1864 
mareşal al Franţei 1 a luat parfe 
ila cotropirea Algeriei în deceniile 
al 4-lea şi al 5-lea 1 a participat 
la războiul Crimeii (1853-1856) 1 
a comandat o divizie în timpul 
războiului in Italia din 1859 1 a 
condus intevenţia armată din 
Mexic (1863-1867) 1 în timpl 
războiului franco-prusian din 
1870-1871 a comndat amata de 
la Rin 1 în octombrie 1870 a capi
tulat la Metz. - 393. 

Beauharnis, Eugene, print (1781-
1824) - general francez, fil vi
treg al lui Napoleon I, a luat 
parte la campaniile lui Napoleon 
I 1 vicerege al Italiei (180-1814). 
- 254. 

Beauharnais, Eugenie-Hortense de 
(1783-1837) - mama lui Napo
leon al III�lea, soţia lui Ludovic 
Bonaparte, regele Olandei (1806-
1810) . - 489. 

Beaumelle - vezi La BeaumeIIe, 
Laurent Angliviel de. 

Bekker, Immnuel (178-1871) -
filolog, a pregătit mai multe di
ţii din operele lui Platon, Aristo
tel, Aristofan etc. - 15, 39, 57. 

Bender, H. - librar in Londra 1 a 
difuzat ziarul „Hrman• . - 691. 

Benedek, Ludwig von (1804-1881) 
- general austriac, în 1846 a luat 
parte la înăbuşirea răscoalei ţăra
nilor galiţieni, iar în 1848-1849 
la reprimarea revoluţiei din Ita
lia şi Ungaria 1 în 1858, coman
dantul unui corp de amată în 
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timpul războiului din Italia ; şe
l statului-major al amatei aus
trice (1860) , guvenator civil şi 
militr al Ungariei ; comandantul 
armatei austriece în timpul răz
boiului austro-prusian din 1866. -
371 , 378, 379, 412, 430, 443-445, 
448, 472, 473. 

Bennigsen, Rudoli von (1824-1902) 
- om politic, adept al unificării 
Germaniei sub hegmonia Pru
siei ; preşedintele Uniunii naţio
nale (1859-1867) , apoi lider al 
aripii de dreapta a prtidului na
ţional-liberal, care reprezenta in
teresele marii burghezii ; deputat 
în Reichstagul german (1871 -1883 
şi 1 887-1898) . - 528. 

Berger - general austriac, comn
d antul unei divizii în timpul răz
boiului din Italia din 1859. - 470. 

Berkeley, George (1685-1753) - fi
lozof reacţionar englez, teolog, 
reprezentant l idealismului su
biectiv ; a economist a criticat 
mercantilismul ; rprezentant al 
teoriei nomialste a banilor, con
sidera mnca drept principala 
sursă a bogăţiei. - 24, 68, 1 07. 

Bernier, Fra;ois (1625-1688) -
medic francez, scriitor şi filozof ; 
a călătorit în toată lumea. - 1 18. 

Bernstorii, Albrecht, conte de 
(1809-1873) - diplomat prusian, 
ministru plenipotenţiar la Londra 
(1854-1 861),  ministru de externe 
(1861-1862), ambsador la Londra 
(1862-1873) . - 504. 

Beta, Heinrich pseudonim : von 
Bettziech) - zirist, democrat 
mic-burghez ; a migrat la Lon
dra ; adept al lui Knkl. - 694. 

Bethlen, Gergely, conte - ofiţer un
gur, n 1 84-1849 a luat parte la 
revoluţia din Ungaria ; după în
fringerea revoluţiei a emigrat. -
545. 

Beuret, Georges (1803-1859) - qe
neral frncez, în 1823 a făcut 
parte din corpul francez de inter
venţie din Spania ; a luat parte 
la războiul din Algeria şi la n
tervenţia împotriva Republicii de 
la Roma din 1 849 ; a comandat o 
brigadă în timpul războiului din 
Italia din 1859. - 382. 

Bismarck, Otto, print de (1815-
1898) - împuternicitul Prusiei pe 
lingă Bundestag (1851-1859) , 
prim-ministru (186-1871),  cance
lar al Reichului (1871-1890) . -
309, 504. 

Bixo, Jacques-Alexandre (1808-
1865) - publicist şi om politic 
francez, republian burghez, unul 
dintre redactorii gazetei „Le Na
tional" ; în 1848 vicepreşedinte 
l Adunării constituante ; în 1849 
deputat în Adunarea legilativă ; 
de la 20 la 29 decembrie 1848 mi
nistru l agriculturii şi al comer
ţului. - 1 96. 

Blake, William - economist englez 
din prima jmătate a scolului al 
XIX-iea ; a scris cîteva lucrări de
spre circulaţia banilor. - 92, 167. 

Blakeley - ofiţer şi ziarist englez, 
corespondent al ziarului „Times" 
pe lingă armata austriacă în tim
pul războiului din Italia din 1859. 
- 615. 

Blnc, Jean-Joseph-Louis (1 81 1-
1882) - socialist mic-burghez fran
cez, ziarist şi istoric ; în 1848 
membru al guvenului provizoriu ; 
milita pentru împăcrea între 
clase şi pentru pactizarea u bur
ghezia. - 155. 

Blanchard - general francez, co
mandantul unei brigăzi în timpul 
războiului din Italia din 1859. -
382. 

Bloomiield, John Arthur Douglas, 
lord (1802-1879) - diplomat en-
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glez, ministru plenipotenţiar şi în
sărcinat cu afaceri la Berlin 
(1851-1860) . - 506. 

Blicher, Gebhardt Leberecht, prin/ 
de (1 742-1819) - general-feld
mareşal prsian, a jucat un rol de 
seamă în lupta de eliberare na
ţională împotriva dominaţiei lui 
Naoleon. - 294, 484. 

Boer (1808-1859) - generl aus
triac de origine maghiară, coman
dantJl unei brigăzi în timpul răz
boiului din Italia din 1859. - 430 

Boisguillebert, Pierre Le Pesant, 
sieur de (1646-17 14} - economist 
francez, precrsorul fiziocraţilor, 
întemeietorul economiei politice 
clasice burgheze în Franţa. - 4 1 ,  
43, 44, 50, 85, 92, 1 13-1 15, 135. 

Bonaparte - dinastie de împăraţi 
din Franţa (1804-1 814, 1815 şi 
1852-1 870) . - 180, 194, 196, 278, 
30, 461 ,  464. 

Bonaparte - vezi Napoleon I. 

Bonaparte - vezi Napoleon al 
111-lea. 

Bonaparte, Jerome (1 784-1 860) -
fratele cel mai mic al lui Napo
leon I, rege al Westfaliei (1807-
1813) i din 1850 mareşal al Fran
ţei. - 617. 

Bonaparte, Jerâme-Napoleon-Joseph
Charles Paul, prinţul Napoleon 
(1 822-1891) - fiul lui Jer8me Bo
naparte, vărul lui Napoleon l 
Iii-lea i după moarta fratelui său 
mai mare (1847) adoptă nmele de 
Jer8me i în timpul celei de-a doua 
Republici este deputat în Aduna
ra aţională constituantă şi în 
cea legislativă i în 1854 a coman
at o divizie în Crimeea i coman
dantul unui cop de armată în 
timpul războiului din Italia din 
1859 ; cnoscut sub numele Plon
Plon şi Prinţul Roşu. - 194-196, 

51* 

297, 374, 391 ,  399, 434, 443, 447, 
449, 542544, 617. 

Bonaparte, Joseph (1768-1844) -
fratele mai mare al lui Napoleon 
I ; rege al Neapolului (1 806-1808) 
şi al Spaniei (1808-1 813) . - 423. 

Boncompagni di Mombello, Carlo 
(1804-1 880) - om de stat italian, 
liberal moderat, adept al unificării 
Italiei sub sceptrul dinastiei de 
Savoia ; ministu al invăţămîn
tului (1848, 1852) şi ministru al 
învăţămîntului şi j ustiţiei (18531 
al regatului Sardiniei i prşedin
tele Camerei deputaţilor (1 853-
1856), în 1859 împuternicitul Sar
diniei la Florenţa. - 523. 

Bonham, sir Samuel Gorge (1803-
1863) - funcţionar colonial brita
nic, guvenator al Hongkongului 
(1 847-1852) i a avut şi funcţii di
plomatice şi a exercitat controlul 
asupra comerţului cu China. 
579. 

Bonin, Eduard de (1793-1865) -
general şi om de stat prusian, mi
nistru de război (1 852-1854 şi 
1858-1859). - 493. 

Bosanquel, Charles (1769-1 850) 
întreprinzător şi economist englez, 
a polemizat cu Ricardo în pro
bleme privind circulaţia banilor. 
- 158, 162. 

Bosanquet, James Whatman (1 804-
1 877) - bancher şi economist en
glez. - 86. 

Bouat (m. 1859) - general francez ; 
în 1859 a comandat o divizie. -
360. 

Bourbaki, Charles-Denis Sauter 
(1816-1897) - general francez, 
de origine greacă, a participat la 
războiul Crimeii din 1853-1856 i 
a comandat o divizie în timpul 
războiului din Italia din 1859, a 
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luat parte la războiul franco-pru
sian din 187--187 1 .  - 3 18, 448. 

ourbon - dinastie de regi în 
Franţa (1589-1792, 1814-1815 şi 
181-1830), în Sania (1701-1808, 
18 1-1 868 şi 1874-193 1) ,  în Nea
ole-Sicilia (1735-1860) şi în 
Pana (174-1859). - 522. 

Bourboulon - în 1859 însărcinat cu 
afaceri al Frnţei în China. 
547, 548, 556. 

Boustrapa 
III-lea. 

vezi Napoleon al 

Bray, John Francis (1809-1895) -
socialist utopist englez, tipogrf, 
autorl unor lucrări de conomie, 
adept al lui Owen, a dezvoltat 
teoria „banilor-muncă n. - 75. 

Bright, John (181 1-1889) - fabri
cant englz, om politic liberal, 
unul dintre liderii liber-schimbis
mului şi fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor ; de a începu
tul deceniului l 7-lea lider al ari
pii stingi a partidului liberal ; a 
ocupat în repetate rînduri posturi 
ministeriale în guvernele liberale. 
- 235-237, 63, 583. 

Brougham, Henry Peter (lord Brou
gham and Vaux) (1778-1868) -
jurist, literat şi om de stat en
glez 1 în deceniile al 3-lea şi al 
4-lea lider de seamă al partidului 
whig, membru al parlamentului, 
lord-cancelar (183--1 834) ; adept 
al liber-schimbismului, apărător al 
refonei electorale din 1832. -
50, 506. 

Bruce, sir Frederlck William Adol
phus (1814-1867) - funcţionar 
colonial şi diplomat englez, am
basador în China (1858-1 865) . -
541549, 552, 556, 559, 560. 

Brunnov, Filip Ivanovicl, baron 
(1797-1875) - diplomat al Rusiei 
ţariste, ministru pleniotenţiar la 

Londra ( 184--1854, 185-1860), 
apoi mbaador la Londra (1860-
1874). - 490. 

Buchanan, David (1779-1848) � 
economist şi publicist englez, elev 
şi comentator al lui Adam Smith, 
adversar al fizicraţilor. - 102. 

Biichner, Ludwig (1824-1899) -
medic, naturalist şi filozof, repre
zentant al materialismului vulgar. 
- 5 1 2. 

Biilow, Dietrich Heinrich, baron de 
(1757-1 807) - scriitor militar re
acţionar pusian ; autorul cunos
cutei cărţi „Spiritul sistemului 
modem de război" .  - 267, 268, 
358, 466. 

Bulwer, William Henry Lytton Earle 
(baron Dalling and Bulwert 
(1801-1872) - diplomat englez, 
whig, membu al parlamentului 
(183--1837) ; în 1839 şi 1840 ·în
sărcinatul cu afaceri l Angliei 
la Paris, apoi ministu plenipoten
ţiar la Madrid (1 843-1848) , la 
Washington (184-1852) şi la 
Florenţa (185-1855) ; ambasador 
la Constantinopol (1858-1865) . -
552. 

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, 
conte de (1797-1865) - om de 
stat şi  diplomat austriac, ministru 
plenipotenţiar la Petersburg 
(184-1850), apoi la Londra 
(1851-1852) ; prim-ministru şi mi
nistu de extene (1852-1859) . -
33 1 ,  333-336, 465. 

Burleigh, William Cecil, lord (152--
1598) - om de stat englez, pri
mul ministru l reginei (1558-
1598) . - 132. 

Burnes, sir Alexnder (1805-1841)  
- ofiţer englez, consilier al  gu
venului englez la curtea şahului 
Afganistanului la Kabul. - 554, 
555. 
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Burnes James (1801-1862) - medic 
engl�z, fratele precedentului. -
554. 

Biisch, Johann Georg (172-1800) 
- scriitor şi economist, reprezen
tant l concepţiilor mercantiliste, 
în 1767 a întemeiat Academia co
mercială de la Hamburg. - 155. 

c 

Camou, Jacques (născut 1792) -
general francez, in 1855 a coan
dat o divizie în Crimeea, iar în 
1 859 o divizie de gardă în timpul 
războiului din Italia. - 420. 

Campbell - subinspector de fa
brici în Scoţia. - 225. 

Canning, Charles John (din 1859) 
conte de (1812-1862) - om de 
-tdt englez, tory, apoi peelist, 
şef al departamentului poştelor 
�1853-1855), guvernator gener�l 
al · Indiei (1856-1862) , a orgni
zat înăbuşirea răscoalei de elibe
rare naţională din India (1857-
1859) . - 321-324. 

Canrobert Francois-Certain (1809-
1895) , general francez, din 1856 
mareşal al Franţei, bonapartist ; 
în dceniile al 4-la şi l 5-lea 
a participat la cotropirea Alge
riei ; unul dintre participanţii ac
tivi la lovitura de stat de la 2 de
cembrie 1851 ; comandant suprem 
al aatei franceze din Crimeea 
(septembrie 1-mai 1855) ; co
mandant al unui corp de armată 
în timpul războiului din Italia din 
1859. - 345, 373, 393, 405-410, 
413, 417, 419, 421, 423, 445, 449. 

Carden, sir Robert Walter (n. 1801) 
- funcţionar englez, m embru l 
parlamentului, toy. - 563-566. 

Carey, Henry Charles (1793-1879) 
- economist vulgar american, a
loget al capitalismului, predica 

armonia intre clase ; adversar al 
concpţiilor lui Ricardo. - 658, 
659. 

Carii, Giovanni Rinaldo, conte 
(1720-1795) - învăţat italian, 
autorul unor lucrări cu privire la 
bani şi comerţul de cereale, ad
versar al mercantilismului. 
139. 

Carol al 1-lea (1630-1685) - rege 
al Angliei (1660-1685). - 43. 

Carol al II-iea, Ludovic Ferdinand 
Carol de Bourbon (1799-1883) -
rege al Etruriei tutelat de mama 
sa (1803-1807) , duce de Para 
(1847-1849) . - 179. 

Carol al V-lea (15--1558) - rege 
al Spaniei (1516-1 556) şi împărat 
al aşa-numitului Sfînt imperiu ro
man de naţie germană (1519-
1556). - 400 . 

Carol Albert (179-1849) - rege 
al Sardiniei şi Piemontului (1831-
1849) . - 180, 462. 

Carol cel Mare (aprox. 742-814) -
rege al francilor (768-800) şi îm
părat roman (800-814) .  - 313. 

Castelborgo - general italian, co
mandantul unei divizii piemon
teze în timpul războiului din Ita
lia din 1859. - 405, 406. 

Castlereagh, Henry Robert Stewart, 
lord (din 1821) marchiz de Lon
donderry, viconte (1769-1822) -
om de stat englez, tory ; minis
tru de război şi ministru al colo
niilor (1805-1806, 1807-1809), 
ministru de extene (1812-1822). 
- 7 1 ,  651.  

Calo, Marcus Porcius (Calo cel Bă
trin) (23-149 i.e.n.) - om poli
tic şi scriitor roman, a luptat pen
tru apărarea privilegiilor aristo
craţilor. - 1 17. 
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Cavour, Camillo Benso, conte de 
(1810-1861) - om de stat italian, 
ideolog şi lider al burgheziei mo
narhiste liberale şi l nobilimii 
liberale îmburghezite ; şef al JU· 
vemului din Sardinia (1 852-
1859 şi 1860-1861) ; a dus o po
litică de nire de sus a Italiei sub 
hegemonia dinastiei de Savoia, 
politică sprijinită de Napoleon l 
Iii-lea ; în 1861 a condus primul 
guven al Italiei. - 177, 178, 331, 
397, 400, 401 ,  458, 461. 

Cezar, Caius Iulius (aprox. 100-44 
î.e.n.) - comndant de oşti şi om 
de stat roman. - 186. 

Chandos - vezi Grenville, Richard, 
duce de Buckingham and Chan
dos. 

Charlotte, Marie malie (1 840-
1927) - soţia arhiducelui Maxi
iian de Austria ; împărdteasă 
a Mexiului (164-1867) . - 177. 

Chateaubriand, Francois-Rene, vi
conte de (176-1848) - cunoscut 
scriitor francez, om de stat reac
ţionar şi diplomat, ministru de 
extene (1 822-1824). - 651 . 

Chevalier, Michel (1 8-1 879) 
inginer francez, economist şi pu
blicist, la începutul deceniului al 
4-la adept al lui Saint-Simon, 
apoi liber-schimbist ; după lovi
tura de stat e la 2 decembrie 
1851 a sprijinit şi a propagat ac
tiv politia economică a lui Na
poleon al 111-lea ; a colaborat 
vreme îndelungată la „Journal 
des Debats". - 106, 145. 

Cialdini, Enrico, duce de Gaeta 
(181 1-1892) - general italian, în 
184-1849 a particiat la răz
boiul de eliberare naţională din 
Italia, în 1855 a comandat o bri
gadă piemonteză în Crimeea, iar 
în 1859 o divizie în timpul războ
iului din Italia. - 403. 

Clam-Gallas, Eduard, conte de 
(1805-1891) - general austriac, 
în 184-1849 a luat parte la re
primarea mişcării revoluţionare şi 
de eliberare naţională din Italia, 
a comandat un corp de armată 
în timpul războiului din Italia din 
1859 şi în timpul războiului aus
tro-prsian din 1866. - 417, 444. 

Clausewitz, Karl de (1780-1831) -
general prusian şi teoreticia1 mi
litar. - 478, 488, 642. 

Clay, sir William (1791-1869) -
om politic liberal şi econmist 
englez, adept al şcolii „currency 
principie " ,  mmbru J parlamen
tului (1832-1857). - 172. 

Clemens al VI-iea (147-1 534) 
papă la Roma (1 523-1 534) . 
400. 

Clotilde, prinţesă de Savoia (1843-
191 1) - fiica regelui Sardini ei 
Victor Emanuel al Ii-la ; în 1859 
s-a căsătorit cu prinţul Napoleon. 
- 194, 195, 61 1 .  

Cobbet, William (1762-1835) - om 
politic şi publicist englez, de ori
gine ţărănească, reprezentant 
marcnt al radicalismului ic
burghez ; a luptat pentru demo
cratizarea regimului politic din 
Anglia. - 6. 

Colloredo-Melz und Wallsee, Wen
zel Joseph, conte (173-1822) -
general austriac, din 1808 feld
mareşal, a luat parte la războa
iele coaliţiilor statelor europ€ne 
împotriva Republicii Franceze şi 
împotriva lui Napoleon I. - 639. 

Columb, Cristofor (Colombo, Cris
toforo) (1451-1506) - navigator 
italian în seviciul Spaniei, des
coperitorul Americii. - 146. 

Constancio, Francisco Solano 
(1 772-1 846) - medic portughez, 
diplomat şi scriitor ; auto. ul unor 
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lucrări cu caracter istoric, a tra· 
dus în limba franceză lucrări ale 
economiştilor englezi odwin, 
Malthus, Ricardo etc. - 50. 

Constantin Nikolaievici (1 827-1892) 
- mare duce rus, al doilea fiu al 
lui Nicolaie I, general-amiral, a 
stat în fruntea departamentului 
marinei (1853-1881) şi flotei 
(1855-1881) ; în 1858-1861 a 
luat parte, ca membru al comi· 
tetului general pentu desfiinţa
rea iobăgiei, la pregătirea şi în· 
făptuirea desfiinţării iobăgiei în 
1861 ; namsnic al Poloniei 
(1862-1863) . - 347, 40, 646. 

Cooper, Thomas (1759-1840) - sa· 
vant şi om >litic american ; re· 
prezentant de seamă al economiei 
politice burgheze din S.U.A. ; 
adept al liber-schimbismului. -
24. 

Coppock, James (1798-1857) - ju
rist englez, agent elctoral. 
563, 565, 

Corbet, Thomas (aprox. 1850) 
economist englez, adept l lui Ri· 
cardo. - 87. 

Cordon, Franz, baron (1796-1869) 
- general austriac, comandantul 
unei divizii în timpul războiului 
din Italia din 1 859. - 417--422. 

Costa de Beauregard, marchiz -
aristocrat italian, deputat al Sa· 
voiei în parlamentul Sardiniei. -
621 .  

Cotlon, Willim (1786-1866) 
mare negustor englez, dirctor l 
Băncii Angliei ; a inventat o ba· 
lanţă automată de mare precizie. 
- 10. 

Coutts, Miss - favorita lui Napo· 
lon al Iii-lea. - 491 . 

Cowley, Henry Richard Charles 
Weelesley, conte (1804-1884) -

diplomat englez, ambasador la 
Paris (1852-1867) . - 347, 350. 

Cromwell, Oliver (159-1658) -
om de stat englez, e>nducător al 
burghziei şi al nobilimii îmbur
ghezite în eriada revoluţiei 
burgheze engleze din secolul al 
XVll-la ; din 1 653 pînă în 1658 
lord-protector (şeful suprem al 
statului) al Angliei, Soţiei şi Ir· 
landei. - 43. 

Cucchiari, Domenico (1806-1900) -
general italian, comandantul unei 
divizii piemonteze în timpul răz· 
boiului din Italia din 1859. - 403, 
406. 

Custodi, Pietro (1771-1842) - om 
de stat italian, istoric şi econo· 
mist, a editat principlele lucrări 
ale economiştilor italieni. - 22, 
28, 47, 98, 1 13, 139. 

Cuza, Alexandru (18W-1873) - om 
politic romîn, a domnit sub nu· 
mele de Alexandu Ioan Cuza I 
în Princtpatele dunărene Moldova 
şi Mntenia (1859-1866) , cara 
s·au nit în 1862 şi au fomat 
statul romîn ; a fost înlăturat 
printr-un complot reacţionar şi a 
trebuit să părăsescă ţara. -
490. 

Czecz, Jnos (1822-1904) - gene· 
ral ungur, în 1848-1849 şeful 
statului-major al armatei revolu· 
ţionare din Transilvania, după 
înăbuşirea revluţiei a emigrat. 
- 545. 

D 
Daire, Louis-Francois-Eugene (179-

1847) - scriitor şi economist 
francez, editoul unor lucrări de 
economie politică. - 44, 85. 

Dalhousie, James Andrew Broun 
Ramsay, conte şi .marchiz de 
(1812-1 860) - om de stat en-
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glez, peelist, guvenator general 
al Indiei (1848-1856) ; a militat 
pentru o politică colonialistă. -
326. 

Danilo I, Petrovicl Njegos (182-
1 860) - principe al Muntenegru
lui (1852-1860) . - 490. 

Dante Allghlerl (126-1321) - poet 
italian. - 1 1. 

Darimon, Louis-Allred (1819-1902) 
- om politic, publici.st şi istoric 
francez ; a rspîndit concepţiile 
lui Proudhon. - 75. 

Derby, Edward George Geoffrey 
Smith Stanley (din 1851), conte de 
(1799-1869) - om de stat englez, 
whig pînă în 1835, apoi lider al 
torylor 1 ulterior unul dintre li
derii partidului consevator, prim
ministu (1852, 185-1859 şi 
186-1868). - 306, 321, 338, 348, 
465, 497, 523, 544, 552, 554, 562. 

Dessolle, Jean-Joseph-Paul-Augus
tin, marchiz (1767-1828) - ge
neral francez, a luat parte la cam
panile lui Napolon I ; ulterior 
legitimist. - 255. 

Disraell, Benjamin, (din 1876) conte 
de Beaconsfield (1804-1881) -
om de stat şi scriitor englez, unul 
dintre liderii torylor ; ai tirziu 
lider l partidului conservator ; 
ministu de finanţe (1852, 1858-
1859 şi 186-1867) şi prim-minis
tu (1868 şi 1874-1880). - 234-
236, 559, 

Dodd, George (1808-1881) - publi
cist englez, autor a numeroase ar
ticole şi lucrări, mai als n pro• 
blemele indstriei ; coautor a di
ferite ghiduri. - 97. 

Dost Muhammad han (1793-1863) 
- emir a\ Afganisanului (182-
1839 şi 1842-1863) , - 553-555. 

Duce de Modena - vezi Franţ al 
V-lea. 

Duce de Parma - vezi Carol al 
II-iea. 

Duce de Toscana - vezi Leopold 
l II-iea. 

Ducesa de Parma - vezi Louise
Marle-Therese de Bourbon. 

Durando, Giovanni (1804-1869) -
general în armata papei, iar apoi 
în armata piemonteză în timpul 
luptei de eliberare a Ialiei din 
1848-1849, comandantul unei di
vizii în timpul războiului din Ita
lia din 1859, participant la răz
boiul de eliberare naţională din 
1866. - 263, 264, 405, 406, 448. 

Dirfeld - general austriac, a co
mandat o brigadă în timpul răz
oiului din Italia din 1859. - 4 1 9. 

Duvernoy, Heinrich Gustav (1802-
1890) om de stat din Wurttem
berg, liberal, ministru de interne 
(1848-1849) , deputat în Landtag, 
(1851-1868) adept al unificării 
Germaniei sub hegemonia Prusiei, 
unul dintre întemeietorii Uniunii 
naţionale. - 452. 

E 

Echagie, Rafael, conte de Serrallo 
(181 -1887) - general spaniol, a 
participat la revoluţia burgheză 
din 1854-1856 ; a făcut parte din 
partidul moderado 1 a comandat 
un corp de armată în timpul răz
boiului hispano-marcan din 
1859-1860. - 586, 587, 592, 595. 

Eduard al 111-lea (1312-1377) 
rege al Angliei (1327-1377) , -
4. 

Elgin, James Bruce, conte de Kin
cardine, conte de (181 1-1863) -
diplomat englez ; trimis cu împu-
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teniciri speciale în China (1857-
1858 şi 186-1861) 1 vicerege l 
Indiei (1862-1863). - 0, 557, 
55--562, 578, 579, 581 .  

Elisabeth (1 801-1873) - regină a 
Prusiei, soţia lui Frederic Wil
helm al IV-lea. - 363. 

Elisabeth I (1533-1603) - regină a 
Angliei (1558-1603) . - 132. 

Ellenborough, Eduard Law, conte 
de (1790-1871) - om de stat 
englez, tory, membru al p ala
mentului ; guvenator gneral al 
Indiei (1842-1844) , prim-lord al 
amiralităţii (1846) , preşdinte l 
comisiei de control pentru pro
blemele Indiei (1 858). - 236, 328, 
483, 562. 

Elphinstone, John, lord (1807-1860) 
- funcţionar colonial britanic în 
India, guvenatorul prezidenţiei 
Madrs (1837-1842) şi ll prezi
denţiei ombay (1853-1859) . -
325. 

Emanuel - vezi Victor-Emanuel l 
11-lea. 

Emmett, Anthonl (179-1872) - in
giner militar englez, din 1855 ge
neral, şeful serviciului de geniu 
de pe insula Sf. Elena (1815-
1821). - 267. 

Engels, Friedrich (182-1895) . -
10, 61 1 ,  689. 

Espinasse, Charles-Marie-Esprit 
(181-1859) - general francez, 
bonapartist ; în deceniile al 4-lea 
şi  I 5-lea a participat a cotr
pirea llgeriei ; nul dintre par
ticipanţii activi la lovitura de stat 
de la 2 dcembrie 1851 ; a co
mandat o brigadă în Crimea 
(1854 şi 1855) şi o divizie în 
timpul războiului din Italia din 
1 859. - 20. 

Eugene 
gene . 

vezi Beauharnais, Eu-

Eugenie-Marie de Montl/o de Guz
man, contesă de Teba (1826-
1920) - împărătasă a Franţei, 
soţia lui Napoleon al III-lea. 
193, 491 . 

Euripide (aprox. 480-406 î.e.n.) 
dramaturg grec. - 126, 495, 

p 

Fallero, Marlno (1 274-1355) - doge 
de Veneţia (1354-1355), a luat 
parte la o conspiraţie împotriva 
guvenului nobililor şi a fost exe
cutat. - 312. 

Fanti, Manfredo (1808-1865) -
general şi om de stat ilian, în 
1848-1849 a luat parte la răz
boiul de eliberare naţională din 
Italia, a comandat o divizie pie
monteză în timpul războiului din 
Italia din 1859 ; ministu al ari
nei şi de război al Italiei (186-
1861 ) .  - 404-46, 448. 

Farini, Luigi Carlo (1812-1866) -
om de stat şi istoric italian, adept 
al unificării Italiei sub sceptul 
dinastiei de Savoia ; ministru al 
învăţămîntului în regatul Srdi
niei (1 851-1852) ; n 1859 îmou
terniciti Sardiniei la Modena ; 
ministru de interne (1860) , şef al 
guvernului (1862-1863) . - 523. 

Ferdinand al 11-lea (1810-1859) -
rege al Siciliei şi Neapolului 
(1830-1859), oreclit „regele
bomba • pentru că a bombardat 
Messina în 1848. - 181, 183. 

Ferdinand al IV-iea - vezi Lorena, 
Ferdinando di. 

Ferdinand Maximilian Joseph 
(1832-1867) - arhiduce de Aus
tria ; guvernator general al Re
gatului lombardo-vneţian (1857-
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1 859), împărat l Mexicului i ub 
numele de Maximilian I (1 864-
1867) . - 178, 183, 332. 

Ferrier, Frncois-Louis-Auguste 
(1777-1861)  - subinspector va

nal francez, economist ; un „pa
megirist al sistemului prohibitiv 
bonapartist• (Marx). - 508. 

Festelics - general austriac, de 
origine maghiară ; a comandat o 
1brigadă în timpul războiului din 
"ltlia din 1859. - 378, 

Feuerbach, Ludwig (180-1872) . -
5 1 1 , 512. 

Filangieri, Carlo, principe le Sa
lriano şi duce de Taormina 
( 1784-1867) - general şi om de 
stat napolitan, a luat parte la 
campaniile lui Napoleon I ; în 
1 84-1849 a înăbuşit cu cruzime 
răscoala din Siclia, ude a fost 
uvernator general pînă în 1855 ; 
prim-ministru şi ministru de răz
boi (1859-1860) . - 332. 

Fleury, Emile Felix, conte 
( 1815-1884) - general şi diplo
mat francez, bonapartist ; a luat 
parte activă la lovitura de stat de 
la 2 decembrie 185 1 .  - 1 96. 

Forbonnais, Francols-Veron-Duier-
ger de (1722-1800) - financiar şi 
economist frncez ; mercantilist şi 
adept l sistemului vamal pro
tecţionist şi al teoriei cantitative 
a banilor, adversar al fiziocraţi
lor. - 152. 

Porey, Elle-Frederic (1804-1872) -
general francez, ulterior mareşal 
l Franţei ; bonapartist ; în dece
niile al 4-lea şi al 5.lea a luat 
parte a cotropirea Algeriei ; par
ticipnt activ la lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1 851  ; în 1854-
155 a comandat unităţi ale arma
tei din Crimeea şi o divizie în 
timpul războiului din Italia Lin 

1859. - 375, 379, 381, 382, 391, 
392, 393. 

Franc de P-0mpignan - vezi Pom
plgnan, Jean-Jacques Le Frnc. 

Franklin, Benjamin (170--1790) -
om de stat din America de Nord, 
naturalist şi economist ; unul din
tre autorii şi senatarii declara
ţiei de independenţă a Statlor 
Unite ; cel mai de seamă repre
zentant l iluminismului în Ame
rica ; la el găsim „prima analiză 
conştientă a valorii de schimb 
bazată pe timpul de muncă" 
(Marx) . - 45, 46, 107, 152. 

Franţ al II-iea (183--1894) - reqe 
al Siciliei şi Neapolului (1859-
1860). - 179, 183, 332, 456. 

Franţ l V-lea, Ferdinand Gemlnian 
(1819-1875) - duce de Modena 
(184--1859) , arhiduce de Austrid. 
- 179, 457. 

Franţ Iosif I (1830-1916) - împă
rat al Austriei (184-1916). -
183, 310,  314,  330-332, 365-366, 
371 ,  416,  432, 43-443, 446�50, 

. 454, 457, 461 ,  466, 471�73, 47 1, 
47-481 , 493, 499, 522, 569, 57 1 ,  
6 1 4 ,  615. 

Frederic l II-iea (aşa-numit „cel 
Mare") (1712-1786) - rege al 
Prusiei (1740-1786). - 94, 489. 

Frederic l II-iea (1720-1785) 
landgraf de Hessen (1760-1 785) , 
în 1776 a vîndut Angliei tupe 
din Hessen pentu războiul din 
America de Nord. - 573. 

Frederic Wilhelm I (1802-1875) -
regent (183 1-1847) - principe 
elector de Hessen-Kassel (1847-
1866). - 573, 575, 576. 

Frederic Wilhelm l 111-lea (1770-
1840) - rege al Prusiei (1797-
1 840). - 489. 
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Frederic Wilhelm al IV-iea (1795-
1861)  - rege al Pusiei (1 840-
186 1 ) .  - 363, 528. 

Frelligrath, Ferdinand (1810-1 876) 
- poet revoluţionar german ; în 
184-1849 unul dintre redactorii 
„Noii gazete renane" ; membu al 
Ligii comuniştilor ; în deceniul al 
6-lea a abandonat lupta revolu
ţionară. - 689. 

Freron, Elie-Catherine (1719-1776) 
- critic şi publicist francez, ad
versar literar al lui Voltaire. -
5. 

Fullarton, John ( 1780-1849) - eco
nomist englez, autoul unor lu
crări despre circulaţia banilor şi 
despre credit ; adversar l teoriei 
cantitative a banilor. - 173, 174. 

G 

Gablcnz, Karl Wilhelm Ludwig, ba
ron de (1814-1874) general 
austriac, în 184-1849 a luat 
parte la înăbuşirea revoluţiei din 
Italia şi Ungaria ; a comandat o 
brigadă în timpul războiului din 
Italia din 1859, a luat parte la 
războiul austro-prusian din 1866. 
- 403. 

Gagern, Heinrich Wilhelm August, 
baron de (1799-1880) - om po
litic din Hessen, liberal moderat ; 
membru al preparlamentului şi 
preşedintele Adunării naţionale 
de la Frankfurt (centrul de 
dreapta) , prim-ministru al Reichu
lui (decembrie 1848 - martie 
1849), ulterior unul dintre liderii 
partidului de a Gotha. - 452. 

Gaillardet, Frederic (180-1 882) -
ziarist şi dramaturg francez, în 
1839-1848 a editat în S.U.A. zia
rul „Courrier ds Etats-Unis " ; în 
1 848 s-a înapoiat în Franţa şi a 
rămas corespondentul permanent 
al acstui ziar. - 1 98. 

Galini, Ferdinndo (1728-1787) -
economist şi mercantilist italin, 
adversar al fiziocraţilor 1 împăr
tăşea ideea că preţul unei mărfi 
este determinat de utilitatea ei 1 a 
exprimat totodată păreri jste u 
privire la esenţa mărfii şi a ba
nilor. - 22, 47, 61 ,  78, 93, 141 .  

Garlbaldi, Giuseppe (1807-1882) -
revoluţionar italin, democrat, 
conducător al mişcării de elibe
rare naţională din Italia ; în 1848 
a luptat cu abnegaţie în funtea 
unui corp de voluntari alături de 
armata piemonteză în războiul îm
potriva Astriei ; organizator al 
apărării Republicii de la Roma în 
aprilie-iunie 1849 ; în deceniile al 
6-lea şi al 7-lea a fost în fruntea 
luptei duse de popoul italian 
pentru eliberarea naţională şi 
unificarea ţării ; în timpul războ
iului din Italia din 1859 a coman
dat vînătorii de munte din AlpL 
- 177, 183, 191 ,  373, 378, 391,  394, 
397, 403, 4 1 0, 4 14, 425, 426, 43 1 .  
46 1 ,  467, 570, 600, 638. 

Garnier, Germain, conte de (1754-
1821) - economist şi om politic 
francez, monarhist, epigon al fi
ziocraţilor ; l-a tradus şi comentat 
pe Adam Smith, - 62, 97. 

Genovesi, Antoni (1712-17} - i
lozof idealist şi economist italian. 
mercantilist. - 7, 1 13. 

George al Ii-lea (1683-1760) - 1 efe 
al Marii Britanii şi Irlandei 
(1727-1 760) . - 62, 4. 

George al 11-lea (173-1820) 
rege al Marii Britanii şi Irlandei 
(1760-1820) . - 62. 

Gerbaix de Sonnaz, Maurlclo 
(1816-1892) - general în amata 
piemonteză, a comandat o brigadă 
în timpul războiului din Italia din 
1 859. - 392. 
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Germiny, Charles-Gabriel, conte de 
(1799-1871) - om de stat şi fi
nanciar francez, bonapartist, mi
nistu de finnţe (ianarie-aprilie 
1851), dirctoul băncii pe acţiuni 
Credit foncier (1854-1856), direc
torl Băncii Franţei (1856-1867). 
- 1 95. 

Gibson, Thomas Milner (1806-1884) 
- om de stat englez, adept al 
liber-schimbismului, liberal ; mi
nistu al comerţului şi comunica
ţiilor (1859-1865 şi 1 865-1866) . 
- 551 ,  558. 

Ginain, Louis-Eugene (181--1886) 
- pictor francez ; picta mai ales 
scene de luptă. - 502. 

Girardin, Emile de ( 1806--1881) -
publicist şi om politic frncez ; 
din 1836 pînă în 1857 a fost, cu 
unele întreuperi, redactor al 
ziaului „La Presse" ; în politică 
a excelat printr�o totală lipsă de 
principii. - 196. 

Gladstone, William Ewart (1809-
1898) - om de stat englez, tory, 
apoi peelist ; în a doua jumătate 
a secolului al XIX-iea lider al 
partidului liberal ; ministru de fi
nanţe ( 1852-1855 şi 1859-1866) 
şi prim-ministru (186--1874, 
1880-1885, 1886 şi 1892-1894). 
- 3, 550. 

Goethe, Johann Wolfgang von 
(1749-1832). - 494. 

Gordon, Anton, baron ( 1767-1828) 
- general austriac, a luat parte 
la războaiele coaliţiilor statelor 
europene împotriva Republicii 
Frţncee. - 624. 

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, 
prinţ (179-1883) - om de stat 
şi diplomat s, ambasador la 
Viena (1854-1856), ministu de 
extene (1856--1 882) . - 497, 6 1 1 ,  
645, 0, 652. 

Gottsched, Johann Christoph ( 17-
1766) - scriitor şi critic german, 
adept al iluminismului timpuriu 
din Germania, din secolul �l 
XVIIIilea. - 156. 

Granier de Cassagnac, Bernard-A
dolphe de (1806--1880) - ziarist 
francez, om politic lipsit de prin
dpii, pînă la revoluţia din 1848 
orleanist, ulterior bonapartist ; în 
perioada celui de-al doilea Impe
riu - deputat în Adunarea legis
lativă (1852-1870) (extrema 
dreaptă) 1 colaborator al ziaului 
„Constitutionnel • .  - 524. 

Gray, John ( 179--1850) - socia
�ist utopist englz, economist, 
elev al lui Robert Owen, adept al 
teoriei „banilor-mncă" .  - 73-
74. 

Grenville, Richard, duce de Buckin
gham and Chandos (1797-1861) 
- istoric şi om politic englez, 
whig, m embu al parlamentului 
(181 --1839). - 234, 237. 

Grey, Charles, conte ( 1764-1845) 
- om de stat englez, unul dintre 
liderii whigilor ; prim-lord l ami
ralităţii (1806) şi prim-minisu 
( 1830-1834) . - 583. 

Grimm, Jakob (1 785-1863) - înte
meietorul filologiei germane, fol
clorist german, profesor la Uni
versitatea din Berlin. - 143. 

Griinne, Karl Ludwig, conte de Pin
chard ( 180--1 884) general 
austriac, reprezentant al cama
rilei de la curte, general-aghio
tant al împăratului Franţ Iosif 
(1850-1859) . - 440, 443, 466. 

Guizot, Francois-Pierre-Guillaume 
(1787-1 874) - istoric şi om de 
stat francez, orleanist ; din 1840 
pînă la revoluţia din februarie 
1 848 a condus de fapt politica in
tenă şi extenă a Frnţei ; expo-
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nentul intereselor marii burghezii 
financiare. - 8, 236. 

Gyulay, Perene, bnte (1798-1 868) 
- feldmareşal austriac de origine 
maghiară, în 1848-1849 a luat 
parte la înăbuşirea mişcării revo· 
luţionare şi de eliberare naţională 
din Italia ; ministru de război 
(1 849-1 850) , comandantul suprem 
al armatei austrice în timpul răz· 
boiului din Italia pînă la înfrînge
rea de la Magenta (iunie 1859). -
183, 340, 359-364, 37 1 ,  381 ,  409-
4 1 5, 4 18-423, 432, 434, 466, 467-
470, 476, 614,  615. 

H 

Habsburg - dinastie de împărati ai 
aşa-zisului Sfînt Imperiu roman 
(1 273-1806, u unele întreruperi) , 
de împăraţi ai Austriei (1 804) şi 
de împăraţi i Austro-Ungariei 
(1867-1918) .  - 177, 387, 427, 438, 
461 ,  463, 694. 

Radiield, George (1787-1879) - om 
politic englez, radical burghez, 
membru al parlamentului. - 554. 

Hagi Abd·Salem - a c omandat n 
timpul războiului hispano·maro· 
can din 1859-1 860 truple maro· 
cane la Tetuăn. - 588. 

Railbronner, Karl de (1789-1864) 
- scriitor bavarez, autorul unor 
lucrări militare şi note de călăto· 
rie ; concepţiile sale oglindeau 
tndinţele agresive le cercurilor 
guvernante din Austria. - 248, 
276, 278, 286. 

Hampden, John (1594-1643) - om 
politic englez, militant de seamă 
l revoluţiei burgheze din An· 
glia ; exponentul intereselor bur
gheziei şi al nobilimii îmburghe· 
zite ; membru al parlamentului 
lung. - 491 .  

Răndel, Georg Friedrich (1685-
1759) . - 583. 

Hartung, Ernst (1 808-1 879) - q
neral austriac, în 1848-1849 a 
luat parte la înăbuşirea mişcării 
revoluţionare şi de eliberare na
ţională din Italia ; a comandat o 
brigadă în timpul războiului din 
Italia din 1859 1 a participat Id 
războiul austro-prusian din 1866. 
- 419. 

Hassenpflug, Hns Dniel Ludwig 
Friedrich (1794-1 862) - om de 
stat german reacţionar, adept al 
absolutismului, ministru de justi
ţie şi ministru de interne în 
Kurhessen (1 832-1837) şi prim· 
ministru (1 850-1855). - 576. 

Haugwitz, Christian August Hein
rich Kurt, conte de (1752-1831) 
- om de stat prusian, ministu de 
externe (1792-1804 şi  1805-
1806). - 3 10. 

Haxthausen, August, baron de 
(1792-1866) - consilier şi scrii· 
tor prusian, autorul unor lucrări 
consacrate descrierii rămăşiţelor 
sistemului de obştie în relaţiile 
agrare din Rusia ; prin concep
ţiile sale politice, adept al io· 
băgiei. - 651 .  

Haynau, Julius Jacob, baron de 
(1786-1853) - general austriac, 
a înăbuşit cu cruzime mişcarea 
revoluţionară din Italia (1848) şi 
Ungaria (1849) . - 183. 

Head, sir Francis Bond, baronet 
(1793-1875) - administrator co
lonial, explorator şi scriitor en
glez ; panegirist al lui Napoleon 
al III-iea. - 299-301 . 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831).  - 8, 508, 51 1-513, 
674, 675. 

Heine, Heinrich (1797-1856). - 453. 

Heise, Heinrich (m. 1860) - publi
cist democrat, a luat parte la re
voluţia din 1848-1849, apoi a 
emigrat în Anglia. - 689. 
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l1el10gabalus (Elagabal) (204-222) 
- împărat roman (21 8-222) al 
căui nume a devenit simbolul ri
siei, despotismului şi desfriu
lui. - 542. 

Eenley, Joseph Warner (1793-1884) 
- om de stat englez, tory, minis
tru al comerţului şi comunicaţiilor 
U 852 şi 1858-1859) . - 237. 

Henszlmann, lmre (1813-1888) 
arheolog ungur, a luat parte la 
revoluţia din 1848 din Ungaria, 
iar după înfrîngerea ei a emigrat. 
- 545. 

Hermann (Armin) (17 î .e.n.-21 e.n.) 
- căpetenia heruscilor, conducă
toul mişcării de eliberare ger
mane împotriva dominaţiei roma
ne ; în anul 9 i-a învins pe roma
nii de sub comanda lui Varus în 
pădurea Teutoburg, - 690, 691 .  

He1s, Heinrich, baron de (1788-
1870) - general austriac, apoi 
fldmareşal ; în 1848-1849 a 
participat activ la înăbuşirea miş
cării revoluţionare şi de liberare 
naţională din Italia ; în 1854-
1855 a fost comandantul suprem 
al trupelor austriece din Ungaria, 
Galiţia şi Principatele dunărene ; 
după înfrîngera de la Magenta 
(iunie-iulie 1859) a comandat ar
mata austriacă în timpul războiu
lui din Italia. - 215, 362, 364, 37 1 ,  
432, 440, 449, 450, 466, 468-472, 
474, 478, 479, 615. 

iobbes, Thomas (1588-1679) - fi
lonf englez, reprezentant al ma
terialismului mecanicist ; adversar 
al revoluţiei engleze, adept al 
monarhiei, sprijinea ideeJ unui 
compromis între nobilime şi bur
oghezie. - 42. 

Hodgskin, Thomas (1787-1869) -
ecoomist şi publicist englez ; faţă 
de economia politică clasică s-a 
situat pe poziţii proletare, fără a 
depăşi însă cadrul mărginit al 

teoriilor lui Ricardo ; a apărat in
teresele proletariatului şi a criti
cat capitalismul de pe poziţiile so
cialismului utopic. - 40. 

Hohenslaufen - dinastie de împă
raţi din Sfîntul Imperiu roman de 
naţie germană ( 1 138-1 254) , 
259. 

Hohenzollern - dinastie de prin
cipi elctori ai Brandenburgului, 
(1415-1701) ,  de regi ai Pusiei 
(1701-1918) şi de împăraţi ai 
Germaniei (1871-1918). - 310, 
355, 387, 463. 

Homer - poet epic semilegendar 
din Grecia antică, căuia îi sînt 
atribuite epopeele „Iliada" şi „O
diseea•.  - 156. 

Hope, sir James (1 808-1882) - ami
ral englez, în 1 859-1860 a co
mandat o expediţie militară în 
China. - 547, 555. 

Horaţiu (Ouinlus Horatius Flaccus) 
(65-8 î.e.n.) - poet roman, au
torul mai multor ode şi satire. -
122. 

Horner, Leonard (1785-1864) - geo
log englez, inspector de fabrici 
oficial (1833-1859) , membru al 
Comisiei pentru cercetarea mn
cii în fabrici şi a muncii copiilor ; 
s-a ridicat în apărarea intereselor 
muncitorilor. - 221-224. 

Hortense - vezi Beauharnais, Euge
nie Horlense de. 

Hiibner, Alexander, conte de (18 1 1-
1892) - diplomat şi om de stat 
austriac, ambasador la Paris 
(1849-1859) . - 177, 184, 297, 314. 

Hugo, Victor (1802-1885) - scriitor 
francez. - 306. 

Humboldt, Alexander von (1769-
1859). - 355, 692, 694 . 
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Hume, David (171 1-1776) - filozof 
englez, idealist subiectivist, agnos
tic ; ca economist a susţinut teo
ria cantitativă a banilor şi a fost 
un adversar al mercantilismului. 
- 14-155, 157, 169, 170, 173. 

Hume, James Deacon (1774-1842) 
- economist englez, adept al li
ber-schimbismului. - 1 66. 

I 

lhasz, Daniel ( 1 8 1 --1882) - ofiţer 
ungur, n 184-1849 a participat 
la revoluţia din Ungaria, după a 
cărei înfrîngcre a emigrat ; prie
ten apropiat al lui Kossuth. -
545. 

lrinyi, Daniel (1822-1892) - om po
litic şi publicist ungur, în 1 84-
1849 a participat la revoluţia din 
Ungaria ; deputat în parlament, 
comisar al guvernului revoluţio
nar ; după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat. - 545. 

Ivan al 111-lea (1440-1505) - mare 
duce de Moscova (1 462-1505). -
542. 

lmpăratul Chinei - vezi Sian-fîn. 

Impăratul Fran/ei - vezi Napoleon 
al 111-lea. 

1mpăratul Austriei - vezi Franţ Io
sif I. 

J 

Jacob, Willim (aprox. 1762-1851)  
- negustor englez, călător şi 
scriitor ; autorul mai multor lu
crări economice cu privire la agri
cultură şi la bani şi al unei lu
crări istorice despre extragerea şi 
prelucrarea metalelor nobile. -
97, 124. 

Jannin - general francez, a coman
dat o brigadă în timpul războiului 
din Ialia din 1859. - 419. 

Johann (1782-1859) - arhiduce de 
Austria ; Adunarea naţională de 
la Frankfurt l-a als regent al im
periului german (iunie 1848de
cembrie 1849) ; s-a situat de par
tea reacţiunii princiare. - 4 1 5. 

Jomini, Henri, baron (1779-1869) -
general aflat în serviciul Franţei, 
iar începînd din 1813 în seviciul 
Rusiei ; scriitor militar, autoul 
mai multor lucrări de strategie şi 
de istorie militară ; de origine 
elveţian. - 261 .  

Joubert, BartMlemy-Cathrine (1769-
1799) - general francez, a parti
cipat la campania lui Bonaparte 
în Italia (1796-1799) , în 179-
1799 comandant suprem al arma
tei din Italia. - 257. 

Jovellanos y Ramirez, Gaspar Mel
chor de (1 744-181 1) - om de 
stat spaniol, scriitor, jurist şi eco
nomist, adept al iluminiştilor fran
cezi din secolul al XVIIl.lea ; sim
patizant al concepţiilor mercanti
liste. - 44. 

Juch, E. J. - jurnalist, demcrat 
mic-burghez, din iulie 1859 redac
torul ziarului „Hermann" . - 694. 
696. 

Julius, Gustav (1810-1851) - scrii
tor, democrat mic-burghez, repr
zenant al „adevăratului" socia
lism. - 15. 

Juvenal (Decimus Junius Juvenalis} 
(aprox. 60-140) - poet satiric ro
man. - 336. 

K 

Kant, Immanuel (1724-1804). - 5 1 2. 

Kaye, sir John William (131 4-1876) 
- istoric militar şi funcţionar co-
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lonial englez, secretar al departa
mentului politic şi al departamen
tului secret din ministerul pentru 
problemele Indiei (1858 -1874), 
autorul cărţii „Istoria războiului 
din Afganistan " .  - 554. 

Kellermann, Fra;ois-Christophe, 
duce de Valmy (1735-1820) -
general frncez, din 1804 mareşal 
l Franţei 1 a luat parte la răz
boaiele Republicii Franceze îm
potriva coaliţiilor statelor euro
pene şi la campaniile lui Napo
leon I ; ulterior legitimist. 
624. 

Kincaid, sir John (1787-1 862) -
funcţionar englez ; din 1 850 ins
pector de fabrici şi al închisorilor 
în Scoţia. - 225, 226. 

King, Peter John Locke (181 1-1885) 
- om politic englez, radical bur
ghez, iar mai tîrziu liberal ; mem
bu al parlamentului. - 234. 

Kinkel, Gottfried (181 -1882) -
poet şi publicist geman, demo
crat mic-burghez ; participant la 
răscoala din 1849 din Baden-Pala
tinat ; condamnat de un rtribunal 
prusian la detenţiune pe viaţă, a 
evadat din închisoare şi a emi
grat în Anglia ; unul dintre li
derii emigranţilor mic-burghezi la 
Londra, a luptat împotriva lui 
Marx şi Engels ; în 1859 redac
toul ziarului „Hermnn•.  - 691-
694, 697, 698. 

Kiss, Mik16s (născut 1820) - ofiţer 
ungur, democrat, emigrant, avea 
legături cu cercurile bonapartiste. 
- 542, 545. 

Klapka, Gyorgy (1820-1892) - ge
neral ungur, în timpul revoluţiei 
din 1848-1849 a comandat o ar
ată ungară ; din iunie pînă în 
septembrie 1 849 a condus apăra
rea fortăreţei Komorn ; în 1849 a 
emigrat şi în decenil al 6-lea a 
întreţinut legături cu cercurile 

bonapartiste ; după amnistia din 
1867 s-a înapoiat în Ungara. -
425, 426, 542, 545. 

Kleist, Christian Ewald von (171-
1759) . - 697. 

Kohal Dii-han - din 1833 suveran 
al Kandaharului. - 554. 

Kolb, Gustav Eduard (1798-1865) -
publicist, din 1826 redactor, intre 
1 837 şi 1865 redactor-şef al lui 
„Allgemeine Zeitung" din Augs
burg. - 293. 

Koller, August, ba1on de (n. 1805) -
diplomat austriac, ambasador la 
Berlin (1857-1860) . - 499. 

Korner, M. Georg - filolog şi isto
ric de la mijlcul secolului al 
XVIII-lea. - 144. 

Kossuth, Lajos (1802-1894) - con
ducătoul mişcării de eliberre na
ţională din Ungaria, în timpul re
voluţiei din 1848-1849 s-a situat 
în fruntea elementelor burghezo
democratice ; şeful guvernului re
voluţionar ungar ; după inirînge
rea revoluţiei a emigrat în Tur
cia, mai tîziu a trăit ca emigrant 
în Anglia şi America ; in dece
niul al 6-lea a căutat să obţină 
sprijinul cercurilor bonapartiste. 
- 425, 426, 36, 458, 539-546, 691 .  

Kray, Pal, baron d e  (1735-1804) -
general austriac, de origine ma
ghiară ; a luat parte la răzbaiele 
coaliţiilor statelor europene împo
triva Republicii Franceze şi a lui 
Napoleon I. - 268. 

Kuhn, Franz, baron de Kuhnenfeld 
(1817-1896) - ofiţer austriac, din 
1866 feldmarşal-locotenent ; în 
184-1849 a luat parte la înăbu
şirea revoluţiei din Italia şi Unga
ria ; în timpul războiului din Ita
lia din 1859 a deţinut funcţia de 
şef al statului-major ; ministu de 
război (1868-1874) . - 364. 
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L 

La Beaumelle, Laurent Anglivlel de 
(1726-1773) - scriitor francez, 
adverar al lui Voltaire în dome
niul literaturii. - 425. 

Ladmirault, Louis-Rene-Paul de 
(1 808-1 898) - general francez, în 
deceniul al 4-lea şi al 5-lea a luat 
arte 1la cucerirea Algeriei, o
mandntul unei divizii în timpul 
războiului din Italia din 1859 ; a 
luat parte la războiul franco-pru
sian din 1870-187 1 ,  unul dintre 
călăii Comunei din Paris. - 421 .  

Ladreitt d e  l a  Charriere, Jules-Ma
rie (1 806-1 870) - general fran
cez, a luat parte la cucerirea Al
geriei, a comandat o brigadă în 
timpul războiului din Italia din 
1859, a participat la războiul 
franco-prusian din 187-187 1 .  -
421 .  

La Gueronniere, Louis-Etienne-Ar
thur-Dubreuil-Helwn, viconte de 
( 1816-1 875) - publicist şi om 
politic francez ; în dceniul al 
6-lea - bonapartist. - 295. 

La Motterouge, Joseph-Edouard de 
( 1 804-1 883) - general francez, în 
1855 a coandat o divizie în Cri
meea şi n 1859 o divizie în timpul 
războiului din Italia. A luat parte 
a războiul franco-prusian din 
187-187 1 .  - 420. 

Lansdowne, Henrv Petty-Fitzmau
rice, marchiz de ( 1780-1 863) -
om de stat englez, whig ; cnce
lar al trezoreriei (ministru de fi
nnţe) ( 18-1807), prşedinte al 
Consiliului privat ( 1830-184 1 ,  
1 846-1 852) , ministru fără portofo
liu (1 852-1863) . - 43. 

Law, John of Lauriston (1671-1729) 
- economist burghez şi financiar 
englez, ministru de finanţe al 
Fanţei ( 1719-1720) ; cunoscut 
prin speculatiil e :ale cu oczid 

52 

emiterii de bncnote, care s-au 
încheiat în 1720 printr-un crah te
ribil. - 152, 155, 157. 

Leatham, William Henry (181-
1889) - poet şi om politic en
glez, radical, membru al parla
mentului. - 563, 564, 567. 

Lecourbe, Claude-Jacques ( 1759-
1825) - general francez, a luat 
parte la războaiele Republicii 
Franceze împotriva coaliţiilor sta
telor europene şi Ja campaniile 
�ui Napoleon I. - 255, 256, 628. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
( 1 807-1874) - publicist şi om po
litic francez, unul dintre liderii 
democraţilor mic-burghezi, redac
tor al ziarului „La Reforme" ; în 
1848 ministru de intene în guver
nul provizoriu şi membru al comi
siei executive ; deputat în Adu
narea constituantă şi în ca legis
ativă ; lider al partidului Munte
aui (Montagne) ; după demonstra
ţia de la 13 iunie 1849 a emigrat 
în Anglia. - 540. 

Leopold l Ii-lea (1797-1870) -
mare duce de Toscna (1824-
1859) . - 179, 457, 525. 

Leslie, Charles Robert (1 794-1 859) 
- pictor englez. - 698. 

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-
1781). - 155. 

Lewis, sir George Cornewall (1806-
1863) - om de stat englez, whig ; 
secretar al trezoreriei ( 1 850-
1852), din 1852 pînă în 1855 edito
l şi redactorul revistei „Edin
burgh Review" ; cancelar al tre
zorene1 (ministru de finanţe) 
( 1 855-1858) , ministru de interne 
(1 859-1861)  şi ministru de război 
( 1861-1863) . - 329. 

Liechtenstein, Eduard Franz Ludwig, 
principe (1809-1 864) - general 
austriac, n 1848 a luat parte la 
înăbuşirea răscoalei din iunie de 
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la Praga ; comandantul unui corp 
de armată în timpul războiului 
din Italia din 1859. - 378, 417. 

Lilia - general austriac, comandan
tul unei divizii în timpul războiu
lui din Italia din 1859. - 418, 
420-422. 

Lisl, Friedrich (1789-1846) - eco
nomist burghez, adept al protec
ţionismului. - 25, 508. 

Locke, John (1 632-1704) - filozof 
dualist englez, senzualist ; econo
mist, în teoria banilor a oscilat in
tre nominalism şi monetarism. -
65, 66, 109, 135, 148, 152, 156. 

Locke King - vezi King, Peter John 
Locke. 

Loflus, Augustus William Frederick 
Spencer, lord (1817-1904) - di
plomat englez ; ambasador în 
Austria (1858-1 860) . - 333, 335, 
465. 

Loison, Louis-Henri, conte (1771-
1816) - general francez, a luat 
parte la războaiele Republicii 
Franceze împotriva coaliţiilor sta
telor europene şi la campaniile 
lui Napoleon I. - 255. 

Lorena, Ferdinando di (183--1908) 
- fiul marelui duce de Toscana, 
Leopold al Ii-lea ; în iulie 1859, 
după abdicarea tatălui său, a a
doptat numele de Ferdinand al 
IV-iea. - 525. 

Louise-Marie-Therese de Bourbon 
( 1819-1 864) - ducesă de Pana, 
regentă (1854-1859) . - 457, 522. 

Lowndes, William (1 652-1724) -
economist şi om de stat englez, 
secretar al trezoreriei (169--
1724) . - 66, 67, 7 1 ,  109. 

Ludovic Bonaparte - vezi Napo
leon al III-iea. 

Ludovic Filip (1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al Franţeh 
(1830-1840). - 202, 305, 488, 48. 
49 1 .  

Ludovic Napoleon - vezi Napoleon 
al III-iea. 

Ludvigh, Janos (1812-1870) - zia
rist şi om politic ngur ; in 
1848-1849 a luat parte la revo
luţia din Ungaria ; după infrîn
gerea revoluţiei a emigrat. -
545, 

Ludovic I (1786-1868) - rege al 
Bavariei (182--1 848). - 427. 

Ludovic al XI V-iea (163-1715) 
rege al Franţei (1643-1715). 
43, 44. 

Ludovic al XV-iea (1710-1774) 
rege al Franţei (171--1774) . 
190. 

Lu ther, Martin (1 483-15.6) . - 1 1', 
129, 134. 

Lyndhurst, John Singlelon Copley 
baron (1772-1863) - om de stat 
englez, jurist, tory ; lord-cancelaP 
(1827-1830, 1834-1835 şi 1841-
1846), membu al parlamentuluL 

- 483. 

M 

MacCulloch, John Ramsay (1789-
1864) - economist englez, apolo
get al orînduirii capialiste, a vul
garizat teoria lui Ricardo. - 23. 
41 .  

Macdonald, Jacques-Etienne-Joseph
Alexandre, duce de Tarente (1765-
1840) - mareşal al Franţei, parti
cipant la campaniile lui Napoleon 
I, în 1799 a fost comandantul su
prem al tupelor franceze de ex
pediţie n Italia, iar în 180 î. 
Elveţia şi Tirol ; în timpul Res-
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tauraţiei a fost în slujba Bourbo
nilor. - 254, 256, 269. 

Machiavelli, NiccolO (1469-1527) -
om politic italian, istoric şi scrii
tor, unul dintre ideologii burghe
�iei italiene în perioada formării 
relaţiilor capitaliste ; adept al for
mei de stat absolutiste. - 463, 
490, 555. 

Maclaren, James (aprox. 1850) -
economist englez, a studiat isto
ria circulaţiei bnilor. - 59, 155, 
1 56. 

Macleod, Henry Dunning (1821-
1902) - economist vulgar englez, 
s-a ocupat în special de teoria 
creditelor. - 50, 1 3 1 .  

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-
Maurice, conte de, duce de Ma
genta (1808-1893) - general fran
cez, iar mai tîrziu mareşal al Fran
ţei, om politic reacţionar, bonapar
tist ; a participat la războaiele din 
timpul celui de-al doilea Imperiu, 
a comandat un corp de armată în 
timpul războiului din Italia din 
1 859, guvernator general al Alge
riei (1864-1870) ; în 1870 a capi
tulat la Sedan în funtea unei 
armate de 100 OOO de soldaţi ; în 
1 87 1  a condus sîngeroasa repri
mare a Comunei din Paris ; pre
ş edintele celei de-a treia Repu
blici (1873-1879) . - 344, 373, 406, 
4 1 4, 417420, 423, 430, 445, 448, 
615. 

Malmesbury, James Howard Har
ris, conte de (1807-1889) - om 
de stat englez ; tory, ulterior lider 
al partidului conservator ; minis
tru de extene (1852 şi 1858-
1 859), lord-păstrător al sigiliului 
(1866-1868, 1874-1876) . - 331 ,  
335, 336, 465, 559, 560-561 .  

Malthus, Thomas Robert (1766-
1834) - preot englez, economist, 
promotor al teoriei reacţionare a 

suprapopulaţiei, care ciuta să 
justifice mizeria oamenilor mun
cii în condiţiile capitalismului. 
- 25, 86, 535. 

Mameli, Goflredo - poet şi patriot 
italian ; în iulie 1849 a căzut la 
apărarea Republicii de la Roma. 
- 398. 

Mndeville (Maundevile), John 
(aprox. 1300-1372) scriitor, 
autorul unor povestiri populare 
despre călătorii în diferite ţări. -
106. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron de 
(1805-1882) - om de stat pru
sian, reprezentnt al birocraţiei 
nobiliare reacţionare ; ministru de 
interne (noiembrie 1 848 - de
cembrie 1850), în 1849 mmbru în 
cea de-a doua Cameră, prim-mi
nistru şi ministru de externe 
(1850-1858) . - 310, 576. 

Mari Mogoli - dinastie indiană 
(1 526-1858) . - 326. 

Maria-Luisa (1791-1847) fiica 
împăratului Franţ al Ii-lea al Aus
triei ; a doua soţie a lui Napo
leon I, împărăteasă a Frnţei. -
195 . 

Martimprey, Ange-Auguste de 
(1809-1875) - general francez, a 
comandat o brigadă în timpul răz
boiului din Italia din 1859, a par
ticipat la războiul franco-prusian 
din 1870-187 1 .  - 421 .  

Martyr (Anghiera), Peter (Pedro) 
(1457-1526) - istoric şi geograf 
italin, a fost vreme îndelungată 
în slujba curţii Spaniei. - 142. 

Marx, Karl (1818-1883) . - 7-1 1 ,  
513, 515, 689. 

Massena, Andre, duce de Rivoli, 
prinţ d'Essling (1756-1817) - ge
neral francez, din 1804 mareşal al 
Franţei, a luat parte la campa-
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niile lui Napoleon I, în 1 8 1 4  a 
trecut de partea Bourbonilor. -
269, 640. 

Maximilian al ll-lea (181 1-1 864) 
rege al Bavariei (1848-1864). 
332. 

Maxwell, John Hall (1812-1 866) -
agronom şi statistician englez, 
secretar al asociaţiei agronomi
lor din Scoţia. - 243. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) -
revoluţionar italian, democrat 
burghez, unul dintre conducăto
rii mişcării de eliberare naţională 
din Italia ; în 1849 şeful guver
nului provizoriu al Republicii de 
la Roma, în 1 850 unul dintre or
ganizatorii Comitetului central al 
democraţiei europene, cu sediul 
la Londra 1 la începutul deceniu
lui al 6-lea a căutat să obţină 
sprijinul cercurilor bonapartiste, 
iar mai tîrziu a luat atitudine îm
potriva intervenţiei Franţei bo
napartiste în lupta de eliberare 
naţională a poporului italian. -
196, 397, 398, 464, 540-541 ,  546, 
570. 

Mednydnszky, Sdndor (n. 1816) -
ofiţer ungur, în 1848-1849 a luat 
parte la revoluţia din Ungaria, 
mai tîrziu a emigrat. - 545. 

Melas, Michael Friedrich Benedikt, 
baron de (1729-1806) - general 
austriac, a luat parte la războiul 
de şapte ani (1756-1763) , coman
dantul suprem al armatei austrie
ce în Italia (1799-1800). - 219. 

Mendelssohn, Moses (1729-1786) 
- filozof reacţionar geman. -
1 55. 

Mettenich, Clemens Wenzel Lothar, 
prinţ (1773-1859) - om de stat 
şi diplomat austriac ; ministru de 
externe (180-182 1)  şi cancelar 
(1821-1848), unul dintre organi
zatorii Sfintei Alianţe. - 691, 692. 

Mill, James (1773-1836) - istoric, 
economist şi filozof englez, adept 
al lui Ricardo. - 86, 1 67-169. 

Mill, John Stuart ( 1806-1873) 
economist şi filozof englez, liber
schimbist ; epigon l economiei 
politice clasice burgheze ; fiul 
precedentului. - 86, 660. 

Milner Gibson - vezi Gibson, Tho
mas Milner. 

Minie, Claude-Etienne (1804-1879� 
ofiţer francez, inventatorul 

unui tip de puşcă care-i poartă 
numele. - 1 90, 26, 209. 

Misselden, Edward (1608-1654) 
negustor şi economist englez, 
mercantilist. - 1 14, 1 1 7, 1 18, 1 19. 

Mitchell - împutenicitul cu afa
ceri al Angliei la Canton. -
579-581 . 

Moleschott, Jakob (1 822-1893) -
fiziolog şi filozof olandez, repre
zentant al materialismului vulgar, 
a predat la nstitute de învăţă
mînt din Gemania, Elveţia şi Ita
lia. - 512. 

Mollard - general piemontez, co
mandantul unei divizii în timpul 
războiului din Italia din 1859. -
448. 

Mon, Alejandro (1801-1882) - om 
politic spaniol, adept al partidului 
moderado, ministu de finanţe 
(1837, 1844-1846, 1849) I În 1858-
1862 ambasador în Franţa, prim
ministru (1864) . - 522. 

Montalembert, Charles, Forbes de
Tryon, conte de (1810-1870) 
om politic şi publicist francez, în 

erioada celei de-a doua Repu
blici deputat în Adunarea costi
tuantă şi în cea legislativă, orlea
nist, şef al partidului catolic ; a 
sprijinit lovitura de stat de la ' 
dcembrie 1851 a lui Ludovic Bo-
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naparte, dar curînd a trecut de 
partea opoziţiei. - 491. 

Montanari, Gemi ni n o (aprox. 
1633-1687) - matematician şi 
astronom italian ; autorul mai 
multor lucrări despre bani. - 28, 
141 .  

Montesquieu, Charles de Secondat, 
baron de La Brede el de (1689-
1 755) - sociolog francez, cono
mist şi scriitor, teoretician al mo
narhiei constituţionale şi al se
parării puterilor ; ca economist a 
susţinut teoria cantitativă a bani
lor. - 148, 153. 

Montesquieu-Fezensac, Anne-Pierre, 
marchiz de (173-1798) - gene
ral francez, om politic, legitimist, 
în 1792 a luat parte la cucerirea 
Savoiei. - 624. 

Moreau, Jean-Victor (1 763-1 813) -
general francez, a luat parte la 
războaiele Republicii Franceze 
împotriva coaliţiilor statelor eu
ropene. - 268. 

Mony, Chrles-Auguste-Louis-Jo-
seph, duce de (181 1-1 865) - fra
tele vitreg al lui Napoleon al 
Iii-lea, om politic francz, bona
partist, deputat n Adunarea le
gislativă (1849-1851) ,  unul din
tre organizatorii loviturii de stat 
de la 2 decembrie 1851 ; ministru 
de interne (dcembrie 1851 - ia
nuarie 1852), preşedinte al Adu
nării legislative (1 854-1856, 
1857-1865), ambasador în Rusia 
(185-1 857) . - 187, 1 96. 

Muley-Abbs (m. 1885) - prinţ ma
rocan, comandantul suprem al ar
ma tei marocane în timpul războ
iului hispano-marocan din 1859-
1860. - 588. 

Miiller, Adam Heinrich, cavaler de 
Nitterdorf (1779-1 829) - publi
cist şi economist, reprezentant al 
aşa-nmitei şcoli romantice a eco-

nomiei politice, care corespundea 
interselor aristocraţiei feudale ; 
adversar al teoriei lui Adam 
Smith. - 6 1 .  

Murat, NapoJeon-Lucien-Charles, 
prin/ (1 803-1 878) - om politic 
francez, bonapartist, în timpul ce
lei de-a doua Republici deputat în 
Adnarea naţională constituantă 
şi în cea legislativă ; vărul lui 
Napoleon al III-iea. - 179, 180, 
332, 399. 

Muraviev-Amurski, Nikolai Niko
laevici, conte (1809-1881) - ge
neral şi om de stat rus, guverna
tor general al Siberiei răsăritene ; 
a cutreierat regiunea Amurului şi 
în 1858 a obţinut ca China să ce
deze această regiune Rusiei. -
553. 

N 

Napoleon 1 Bonaparte (1769-1821 )  
- împărat a l  francezilor (1 804-
1 814 şi 1815) .  - 1 66, 180, 189, 
212,  217,  218, 28, 253, 257, 265-
270, 273, 277, 285, 293, 3 10, 358, 
374, 389, 409, 422, 431 , 469, 479, 
486-493, 627, 652. 

Napoleon al III-lea, Ludovic Bona
parte (180--1873) - nepotul lui 
Napoleon I, preşedintele celei 
de-a doua Republici ( 1 84--1852), 
împărat al francezilor (1 852-
1870). - 1 76-181 , 184-199, 205, 
247, 294-36, 312-320, 33 1 ,  335, 
339-34 1 ,  345, 347-352, 363, 371 ,  
374, 384, 395408, 413-419, 421-
429, 434, 442, 448, 454-466, 473-
492, 502, 506, 539, 540-546, 569-
571 ,  584, 599, 6 1 1 ,  616, 621,  637, 
643-651 ,  691 , 698. 

Napoleon, print - vezi Bonapar
te, Jerome-Napoleon-Joseph-Char
les-Paul. 

Nessler - ofiţer francez, inventa
torul unui proiectil de puşcă 
(1857). - 190. 
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Newmarch, William (1820-1882) -
economist şi statistician englez, 
bancher ; liber-schimbist. - 174, 
234, 235. 

Ney, Michel, duce d'Elchingen, de 
Moscova (1769-1815) - mareşal 
al Franţei, a luat parte la războa
iele Republicii Franceze împotri
va coaliţiilor statelor europene şi 
la campaniile lui Napoleon I. -
257. 

Niel, Adolphe (1 802-1869) - gene
ral francez, mai tirziu mareşal al 
Franţei ; a participat la războiul 
Crimeii (1853-1856) ; comandan
tul unui corp de armată în timpul 
războiului din Italia din 1859. -
196, 345, 373, 404, 408, 410, 413, 
4 17, 419-421, 445, 448. 

Nicolaie I (179--1855) - ţar al Ru-
siei (1 825-1 855) . 474, 554, 
649-653. 

Nonnolle, 
1793) -
adversar 

- 425. 

Claude-Fran;ois (171 1-
scriitor francez, iezuit, 
literar al lui Voltaire. 

Norman, George Warde (1793-
1882) - economist englez, adept 
al şcolii „currency principie " ,  
directorul Băncii Angliei. - 172. 

Nugent, Laval, conte de Weslmeath 
(1 777-1862) - feldmareşal aus
triac ; în 1848-1849 a luat parte 
la reprimarea revoluţiei din Ita
lia şi din Ungaria, participant la 
războiul din Italia din 1859. -
215, 264, 364, 614. 

o 

O'Donnell y Yorris Leopoldo, conte 
de Lucena şi duce de Tetuân 
(1809-1867) - general şi om po
litic reacţionar spaniol, adept al 
partidului moderado ; în 1854 a 
încercat să profite de criza revo
luţionară din ţară pentru a în-

staura o dictatură militară ; î. 
calitate de ministru de răzbni 
(1854-1856) a conds acţiunea de 
înăbuşire a revoluţiei ; prim-mi
nistru (1856, 1 858-1863 şi 1865-
1866), comadantul suprem al ar
matei spaniole în timpul războiu
lui hispano-marocan din 1859-
1860. - 58--595, 597, 603-608. 

Opdyke, George (1 805-1880) - m 
de afaceri american, scriitor eco
nomist. - 86. 

Orges, Hermann (1821-1874) - zia
rist, din 1854 pînă în 1864 redac
tor al lui „Allgemeine Zeitung" 
din Augsburg. - 6 1 1 ,  616. 

OrJeans - dinastie franceză de regi 
(1 830-1848) . - 584. 

Orlov, Aleksei Feodorovici, conte, 
(după 1856) prin/ (178--1861) -
militar, om de stat şi diplomal 
rus ; în 1856 a condus delegaţia 
rusă la Congresul de la Paris. -
490. 

Orsini, Felice (1819-1858) - demo
crat burghez italian, republicanr 
unul dintre participanţii la lupt. 
pentru eliberarea naţională şi uni
ficarea Italiei ; în 1858 a comis Ub 
atentat împotriva lui Napoleon at 
Iii-lea şi a fost executat. - 188, 
193, 303, 304, 306, 425, 426, 491 . 

Overslone, Samuel Jones Loyd, ba
ronet (1796-1883) - bancher si 
economist englez, adept al şcoli: 
„currency principie".  - 162, 172, 
173. 

Owen, Robert (1771-1858) - socia
list utopist englez. - 50. 

p 

Palmerston, Henry John Temple, vi
conte (1 784-1865) - om de stat 
englez, la începutul activităţii 
sale a fost tory, din 1830 unul 
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dintre liderii de dreapta ai whi
gilor i secretar de stat pentru 
problemele militare (1809-1828) , 
ministru de extene (1830-1834, 
183-1841 şi 1846-1851) ,  minis
tu de intene (1852-1'855) şi 
prim-ministru (185-1858 şi 
1859-1865) . - 303, 306, 462, 465, 
490, 491 , 497, 506, 521 ,  523, 527, 
540, 548-555, 558-562, 584. 

Papa - vezi Pius al IX-iea. 

l'eel, sir Robert (1 788-1 850) - om 
de stat şi economist englez, li
der al torylor moderaţi, cunoscuţi 
sub numele de peelişti i ministru 
de intene (1 822-1827 şi 1828-
1830), prim-ministru (1834-1835 şi 
1841-1846) i cu sprijinul liberali
lor a obţinut în 1846 abrogarea 
legilor cerealelor. - 53, 63, 71 ,  
162, 172, 552. 

Pelissier, Almable-Jean-Jacques, 
duce de Malakoll (1794-1864) -
general francez, din septembrie 
1855 mareşal l Franţei i între de
ceniile al 4-lea şi al 6-lea a luat 
parte la cucerirea Algeriei i co
mandant suprem al armatei din 
Crimeea (mai 1855 - iulie 1856) i 
ambsador în Anglia (1 858-1859) i 
comandantul armatei de suprave
ghere de la Nancy (1 859) . - 355, 
481 ,  491 . 

Perczel, M6ricz (181 1-1899) - ge
neral ungur, participant la revolu
ţia din 184--1849 din Ungaria i 
după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în Turcia, iar în 1851 în 
Anglia. - 545, 546. 

Pereire, Isaac (18--1880) - ban
cher francez, bonapartist, împre
ună cu fratele său Jacob �mile 
Pereire a înfiinţat în 1852 banca 
pe acţiuni Credit mobilier i auto
rul mai multor lucrări despre cre
dit. - 84, 331 .  

Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialln, 
duce de (1 808-1 872) - om de 
stat francez, bonapartist, deputat 
în Adunarea legislativă (1849-
1851 ) i unul dintre organizatorii 
loviturii de stat de la 2 decembrie 
1851,  ministru de intene (1 852-
1854 şi 1860-1863) , ambasador la 
Londra (1 855-1858, 1859-1860) 
- 196. 

Petru I (cel Mare) (1 672-1725) -
ţar al Rusiei (1 682-1 725) . - 105, 
648, 652, 653. 

Petty, sir William (1 623-1 687) -
economist şi statistician englez, 
întemeietorul economiei politice 
clasice burgheze în Anglia. - 24, 
41-44, 53, 1 1 3, 1 1 8. 

Pianori, Giovanni (1 827-1855) 
revoluţionar italian, în 1848-
1849 a participat la revoluţia din 
Italia şi la apărarea Republicii de 
la Roma împotriva intevenţioniş
tilor francezi i după înfrîngerea 
revoluţiei a emigrat în Piemont, 
apoi în Franţa i în mai 1855 a fost 
executat în urma unui atentat co
mis împotriva lui Napoleon al 
Iii-lea. - 188. 

Picard - general francez, coman
dantul unei brigăzi în timpul răz
boiului din Italia din 1859. - 419. 

Pltt, William (junior) (1759-1806) -
om de stat englez, unul dintre li
derii torylor i prim-ministru 
(1 783-1801 şi 1804-1 806) . - 583. 

Pius al IX-iea (1 792-1878) - papă 
la Roma (1 846-1878) . - 179, 181, 
308, 312, 314, 399, 456, 457, 463, 
522, 617. 

Platon (aprox. 427 aprox. 
347 î.e.n.) - filozof idealist din 
Grecia antică, ideolog al aristo
craţiei sclavagiste. - 106, 193. 

Pliniu (Calus Plinius Secundus) cel 
Bătrîn (23-79 e.n.) - naturalist 
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roman, autorul „Istoriei naturale" 
în 37 de cărţi. - 121.  

Pion-Pion - vezi Bonaparte, JerJ
me-N apoleon-J oseph-Char Ies-Paul, 
printul Napoleon. 

Poerio, Carlo (1803-1867) - om po
litic italian, liberal, participant la 
mişcarea de eliberare naţională ; 
în 1848 prefect al poliţiei ş1 mi
nistru al invăţămîntului la Nea
pole, din 1849 pînă în 1859 a stat 
în diferite închisori din Italia ; 
vicepreşedinte al parlamentului 
Regatului Italiei (1861-1 867) . -
183. 

Polignac, Auguste-Jules-Armand-
Marie, print de (1780-1847) - om 
de stat francez din perioada Res
tauraţiei ; legitimist şi clericalist, 
ministru de extene şi prim-minis
tru (1829-1 830) . - 646, 651 .  

Politz, Karl Heinrich Ludwig (1772-
1838) - istoric. - 694. 

Pompignan, Jean-Jacques Le Franc, 
marchiz de (1709-1784) - poet 
francez, adversar literar al lui 
Voltaire. - 425, 

Pottinger, sir Henry (1789-1856) -
general şi diplomat englez ; a co
mandat armata engleză (1841-
1842) în războiul „opiului • împo
triva Chinei ; guvenator la Hong
kong (1843), la Capul Bunei Spe
ranţe (1846-1847) şi la Madras 
(1847-1 854) . - 579. 

Prevost, Guilleaume (1799-1883) -
consilier de stat elvetian, a tra
dus în limba franceză o lucrare a 
lui MacCulloch. - 23. 

Printul de Hessen - vezi Alexan
der, prinţ de Hessen. 

Printul Napoleon - vezi Bonapar
te, Jerome-Napoleon-Joseph-Char
les-Paul, printul Napoleon. 

Prin/ul de Prusia - vezi Wilhelm I. 

Printul regent l Prusiei - vezi 
Wilhelm I. 

Prim y Prats, Juan, marchiz de Jos 
Castillejos (1814-1870) - gene
ral şi om politic spaniol, unul din
tre fruntaşii partidului progresist. 
a participat la revoluţiile burghe
ze din anii 1834-1843 şi 1854-
1856 ; a comandat o divizie şi mai 
tîrziu un corp de armată în timnul 
războiului hispano-marocan in 
1859-1860. - 587, 591-595, 597. 

Propertiu (Propertius), Sex!us 
(aprox. 49-15 i.e.n.) - poet liric 
roman. - 16. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) 
- publicist francez, economist şi 
sociolog, ideolog al micii burghe
zii, unul dintre teoreticienii anar
hismului. - 10, 44, 51,  73, 75, 
398, 491 ,  658, 681 .  

Puky, Mikl6s (1806-1887) om 
politic ungur, în timpul revolu
ţiei din 184-1 849 din Ungaria 
deputat în Parlmentul Ungariei 
şi comisar al guvernului revolu
ţionar ; după inflngerea revolu
ţiei a emigrat şi s-a înapoiat abia 
după amnistia din 1867. - 545. 

Pulszky, Ferencz (1814-1897) - om 
politic ungur, scriitor şi arheolog, 
de origine polonez, în 1848-1849 
a participat la revoluţia din Unga
ria ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat ; în deceniul al 6-lea a 
colaborat la „New York Daily Tri
bune" ; după amnistia din 1867 s-a 

· întors în Ungaria, deputat în par
lamentul ungar (1867-1876 şi 
1884-1897) . - 545. 

Puşkin, Aleksandr Serpheevici 
(1799-1837) - poet rus. - 165. 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-
1858) - feldmarşal austriac, în
cepînd din 1831 a comandat tru-
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pele austriece din Italia de nord, 
în 1848-1849 a !năbuşit cu cruzi
me mişcarea revoluţionară şi de 
eliberare naţională din Italia ; gu
vernator general al Regatului 
lombardo-veneţian (185--1856). -
183, 21--217, 263-265, 3 1 9, 365, 
405, 423, 467, 614.  

Radowilz, Joseph Maria de (1797-
1 853) - general şi om politic pru
sian, reprezentant al camarilei de 
la curte ; în 1848 unul dintre li
derii aripii drepte din Adunarea 
naţională de la Frankfurt. - 248, 
272, 273, 276, 278, 286, 3 1 1 ,  452. 

Rafael, (de fapt Rafaello Santi) 
(1483-1 520) - pictor italian din 
perioada Renaşterii. - 698. 

Ramming, Wilhelm, baron de Ried
kirchen (181--1876) - general 
austriac, în 1848-1849 a luat 
parte la înăbuşirea revoluţiei din 
Ungaria şi din Italia ; a comandat 
o brigadă în timpul războiului din 
Italia din 1859, a participat la răz
b oiul austro-prusian. - 419. 

Rau, Karl Heinrich (1792-1870) -
conomist burghez, în unele pro
bleme împărtăşea concepţiile lui 
Smith şi Ricardo. - 508. 

Raumer, Friedrich de (1782-1873) 
- istoric, profsor la universită
ţile din Breslau şi din Berlin ; în 
1848 membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt (centrul de 
dreapta) . - 356. 

Rechberg, Johann Bernhrd, conte 
de (1806-1899) - om de stat şi 
diplomat austriac, conservator, 
prim-ministru (1859-1860), minis
tru de externe (1859-1864). -
355, 497-501 .  

Redgrave, Alexander inspector 
de fabrici englez. - 239-241 .  

Regele Bavariei - vezi Maximilian 
l Ii-lea. 

Regele Neapolului - vezi Franţ al 
II-iea. 

Regele Piemontului - vezi Victor 
Emanuel l II-iea. 

Regele Prusiei - vezi Frederic Wil
helm al IV-iea 

Regele Sardiniei vezi Victor 
Emanuel al II-iea. 

Reischach, Sigmund, baron (1809-
1878) general austriac, în 
1848-1849 a luat arte la înăbu
şirea revoluţiei din Italia şi din 
Ungaria ; comandantul unei di
vizii în  timpul războiului din Ita
lia din 1859. - 417,  420. 

Reiset, Guslave-Armand-Henri, con
te de (1821-1905) diplomat 
francez ; în 1859, pe cînd era am
basador la Darmstadt, a fost tri
mis cu misiune specială la Victor 
Emanuel al Ii-lea pentru încheie
rea tratatului de pace de la Zi
rich. - 524. 

Ren auit, Hippolyte-Pierre-Publius, 
baron (1807-1870) general 
francez, în deceniile al 4-lea şi al 
5-lea a luat parte la cucerirea 
Algeriei ; comandantul unei divi
zii în timpul războiului din Italia 
din 1859, a luat parte Ia războiul 
franco-prusian din 187--1871 .  -
318, 4 1 9, 421,  445. 

Reyscher, August Ludwig (1802-
1880) - om politic din Wirttem
berg, jurist, adept al unificării 
Germaniei sub hegemonia Pru
siei ; unul dintre întemeietorii 
Uniunii naţionale. - 452. 

Ricardo, David (1772-1823) - eco
nomist englez ; unul dintre repre
zentanţii marcanţi ai economiei 
politice clasice burgheze. - 4 1 ,  
49-5 1 ,  86, 147, 15--167, 170-
173, 657. 669, 670. 

Richelieu, Armand-Jean du Plessis, 
duce de (158--1642) - om de 



FOO Indice de nwne 

stat francez şi cardinal în perioa
da absolutismului, - 569. 

Richmond, Chrles Lennox, duce de 
(1735-1 806) - om politic englez, 
tory, membru al parlamentului. -
583. 

Riehl, Wilhelm Heinrich (1 823-
1897) - istoric literar şi publicist 
reactionar, profesor la Munchen. 
- 508. 

Rios, Diego de Los - general spa
niol, comandantul unei divizii şi 
mai tîrziu al unui corp de arma
tă în timpul războiului hispano
marocan din 1859-1 860. - 596, 
603, 605. 

Robespierre, Auguslin-Bon-Josepl1 
de (1763-1794) - om politic 
francez în timpul revoluţiei bur
gheze franceze, iacobin, fratele 
lui Maximilian Robespierre. -
639. 

Roden (m. 1859) - general austriac, 
comandantul unei brigăzi în 
timpul războiului din Italia din 
1 859. - 430, 471 . 

Roebuck, John Arthur (1801-1879) 
- om politic şi publicist englez, 
radical burghez, membru al par
lamentului. - 237. 

R6nay, Jaczint Janos ( 1814-1 889) 
- om de ştiinţă şi scriitor ungur, 
în 1848-149 a luat parte la re
voluţia din Ungaria, după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat ; n 
1866 s-a întors în Ungaria, a fost 
deputat în parlamentul ungar. -
545. 

Ros de Olano, Antonio (1 808-1886) 
- general şi om politic spaniol, 
adept al partidului moderado, a 
luat parte la revoluţia lin 1854-
1859 ; a comandat un corp de ar
mată în timpul războiului hispa
no-marocan din 1859-1 860. -
592. 

Rotsclzild - casă de bancă inter
naţională. - 314, 347, 368. 

Rotschild, James, bron de (1792-
1868) - şeful băncii cu acelaşi 
nume din Paris. - 331 .  

Rousseau, Jen-Jacques (1712-1778) 
- ilninist francez, democrat, 
ideolog al micii burghezii. - 308, 
657. 

Russell, lord John (1792-1878) -
om de stat englez, lider al whigi
lor, prim-ministru (1 846-1852 şi 
1865-1866) , ministru de externe 
(1852-1853, 1859-1865), preşe
dinte al Consiliului privat (1854-
1855) ; n 1855 reprezentantul An
gliei la Conferinţa de la Viena. -
236, 237, 504-506, 521 ,  522, 550, 
599. 

s 

Saint-Arnaud, Armand-Jacques-A-
chille Leroy de (1801-1854) -
general francez, din 1852 mareşal 
al Franţei, bonapartist, în dece
niile al 4-lea şi al 5-lea a parti
cipat la cotropirea Algeriei ; unul 
dintre organizatorii loviturii de 
stat de la 2 decembrie 1851 ; mi
nistru de război (1851-1854) , în 
1854 comandant suprem al arma
tei din Crimeea. - 196. 

Saint Mon - vezi Mon, Alejndro. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rou
vroy, conte de (1760-1 825) 
socialist utopist francez. - 84, 
145. 

Savoia - dinastie italiană ; a exis
tat începînd din secolul l Xi-lea, 
întîi ca familie domnitoare a co
mitatului şi din 1416 a ducatului 
de Savoia, apoi ca dinastie de 
regi i Sardiniei (1720-1 861) şi 
de regi i Italiei (1861-1946) . 
462, 523. 

Say, Jean-Bap tiste (1767-1 832) 
economist vulgar francez, disci-
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pol al lui Adam Smith. - 25, 50, 
6, 105, 156, 667. 

Schaffgotsch, Johnn Franz, conte 
(1792-1866) - general austriac, 
în 1848-1849 a luat parte la înă
buşirea mişcării revoluţionare şi 
de eliberare naţională din Italia ; 
a comandat un corp de armată în 
timpul războiului din Italia din 
1859. - 444. 

Schaper, von - unul dintre repre
zentanţii birocraţiei reacţionare 
prusiene, prefect la Tier (1837-
1842) , rezident al Provinciei re
nane (1842-1845). - 7. 

Scherer, Barthelemy-Louis-Joseph 
(1747-1804) - general şi om de 
stat francez, n 179-1796 şi în 
1799 a luat parte la războaiele 
duse de Franţa în Italia : minis
tru de război (1797-1799) . - 640. 

Schiller, Friedrich (1759-1805) . 
612, 692. 

Schleinitz, Alexander, baron de 
(1807-1885) - om de stat pru
sian, reprezentant al iuncherimii 
reacţionare, ministu de extene 
(iunie 1848, 1849-1850, 1858-
161).  - 355, 452, 492-506. 

Schlick, Franz Heinrich, conte 
(1789-1862) - gneral austriac, 
a participat la înăbuşirea revolu
ţiei din 184-1849 din Ungaria : 
în 1854-1859 a comandat tru
pele din Galiţia şi Bucovina : co
mandantul armatei a JI-a în 
timpul războiului din Italia din 
1859. - 432, 434. 

Schonaich, Christoph Otto, baron de 
(172-1807) - poet, autorul epo
peii „Hermann sau Germania eli
berată" .  - 156. 

SchOnhals, Karl, cavaler de (1788-
1857) - general şi scriitor militar 
austriac : a participat la înăbuşi
rea mişcării revoluţionare şi de 

eliberare naţională din Italia dil 
1848-1849. - 215. 

Schott, Sigmund (1818-1895) 
scriitor din Wirttemberg, om po
litic burghez, adept al unificării 
Germaniei sub hegemonia Pusiei, 
unul dintre întemeietorii Uniunii 
naţionale. - 452. 

Schulze-Delitzscl1, Franz Hermann 
(1808-1883) - economist mic-bur
ghez şi om politic german ; ln 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (centrul de stînga), 
iar în 1849 membru al Camerei 
deputaţilor ; întemeietorul coope
raţiei germane : milita pentru în
fiinţarea de cooperative de pro
ducţie din economiile muncitoi
lor : unul dintre întemeietorii 
Uniunii naţionale, în deceniul al 
7-lea unul dintre liderii partidului 
progresist. - 528. 

Schurz, Karl (1829-1906) - demo
crat mic-burghez, în 1849 a parti
cipat la răscoala din Baden-Pala
tinat, în 1850 l-a eliberat pe Kin
kel din închisoare : a emigrat în 
Elveţia, în 1852 în S.U.A., a luat 
parte la războiul civil ; mai tîr
ziu ambasadorul S.U.A. în Spania, 
senator şi ministru de interne. -
690. 

Schwarzenberg, Edmund, principe 
(1 803-1873) - general austiac, 
în 1848-1849 a luat parte la 
înăbuşirea revoluţiei din Italia şi 
din Ungaria ; a comandat un corp 
de armată în timpul războiului din 
Italia din 1859. - 378, 444. 

Schwarzenberg, Felix, principe de 
(1800-1852) - om de stat şi di
plomat reacţionar austriac ; după 
înăbuşirea revoluţiei de la Viena 
din octombie 1848 - prim-minis
tru şi ministru de extene. - 451, 
576. 

Seebach, Albin Leo, baron de (1811-
1884) - diplomat saxon, în dece-
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niul al 6-lea mbasador la Paris. 
- 178, 489. 

Senior, Nassau William (1790-1864) 
- economist vulgar englez, apo
loget al capitalismului, era împo
triva reducerii zilei de lucru. -
122, 132. 

Serurier, Jean-Matthieu-Philibert, 
conte (1742-1819) general 
francez, din 1804 mareşal al Fran
ţei, a luat parte la războaiele Re
publicii Franceze împotriva coali
ţiilor statelor europene şi la cam
paniile lui Napoleon I. - 597. 

Seymour, sir George Hamilton 
(1797-1880) - diplomat englez, 
ambasador la Petersburg (1851-
1854). - 649, 652. 

.Seymour, sir Michael (1802-1887) 
- amiral englez, în anii 1854-
1856 a participat la războiul Cri
meii ; în timpul celui de-al doi
lea război al „opiului" împotriva 
Chinei (1856-1858) a comandat 
forţele de luptă navale. - 560. 

Sian-fîn (V1n-tun) (aprox. 1831-
1861) - împărat al Chinei (1850-
1861) .  - 548, 551 . 

:Shakespeare, William (1 564-1 616). 
- 300, 684. 

Sidi-Muhammed (1803-1873) - îm
părat al Marocului (185--1873). 

Siegel, Franz Ludwig (1812-1877) -
ziarist şi avocat, redactor la 
„Săchsische Konstitutionelle Zei
tung•, partizan al unificării Ger
maniei sub hegemonia Prusiei, 
unul dintre întemeietorii Uniunii 
naţionale. - 528. 

Simonici, Ivan Stepanovici, conte 
(1792-1855) - general rus, de 
origine sîrb ; ambasador la Tehe
ran (1832-1839). - 555. 

Simonyi, Ernă (1821-1882) - om 
politic ungur, în 184-1 849 a 

participat la revoluţia din Unga
ria ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat ; după întoarcerea sa a 
fost deputat n parlamentul ungar 
(1861) . - 545. 

Sismondi, Jean-Charles-Leonard Si
monde de (1773-1842) - econo
mist şi istoric elveţian, a criticat 
capitalismul „de pe poziţii mic
burgheze" (Lenin) şi a idealizat 
mica producţie. - 41,  50, 86. 

Smith, Adam (1723-1790) - econo
mist englez, unul dintre reprezen
tanţii economiei politice clasice 
burgheze. - 25, 41 ,  44, 4749, 58, 
62, 102, 1 15, 134, 155, 156, 657, 
660, 678. 

Smith, sir Thomas (1513-1577) 
om de stat englez, profesor de 
drept civil. - 132 . 

Socrate (prox. 469 - aprox. 399 
î.e.n.) - filozof idealist din Gre
cia antică, ideolog al aristocraţiei 
sclavagiste. - 497. 

Sonnaz - vezi Gerbaix de Sonnaz, 
Maur ici o. 

Sparks, Jared (178--1866) - isto
ric american, a înfiinţat la Uni
versitatea Harvard prima catedră 
de istorie. - 45. 

Spence, William (1783-1860) - en
tomolog englez ; s-a ocupat şi cu 
probleme de economie. - 86. 

Spinoza, Baruch (Benedictus) (1632-
1 677) - filozof materialist olan
dez, ateist. - 155, 664. 

Stadion, Philipp Franz Emmench 
Karl, conte (179--1868) - gene
ral austriac, în 184-1849 a luat 
parte la înăbuşirea mişcării r
voluţionare şi de eliberare naţio
nală din Italia ; comandantul unui 
corp de amată în timpul războiu
lui din Italia din 1859. - 375, 378, 
381 , 391 , 392, 443. 
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Stanley, lord Edward Heny, (din 
1869) conte de Derby (1826-1893) 
- om de stat englez, tory, în de
ceniile al 7-lea şi al 8-lea conser
vator, apoi liberal ; membru al 
parlamentului, locţiitor al minis
trului de externe (1852), preşedinte 
al Comisiei de control pentru pro
blemele Indiei (1858-1859) , minis
tru de externe (1866-1868 şi 
187-1878), ministru al coloniilor 
(1858 şi 1882-1885) ; fiul lui Ed
wd George Geoffrey Smith Stan
ley, conte de Derby. - 321 , 322. 

Stein, Lorenz de (1815-1890) - is
toric şi economist ; hegelian, pro
fesor de filozofie şi de drept pu
blic la Universitatea din Kiel. -
16, 23, 508. 

Steuart (Stewart), sir James (şi sub 
numele de Denham) (1712-1780) 

- economist englez, unul dintre 
ultimii reprezentanţi ai mercanti
lismului, adversar al teoriei canti
tative a banilor. - 47, 67-71, 
150, 153, 658. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) -
funcţionar de poliţie prusian, unul 
dintre orgnizatorii procesului de 
la Colonia împotriva comuniştilor 
şi martor principal la acest pro
ces (1852) ; a scris, în colaborare 
cu Wermuth, cartea „Complotu
rile comuniste din secolul al 
XIX-iea" ; ulterior şeful poliţiei 
politice din Prusia. - 503. 

Storch, Heinrich Friedrich de (An
drei Karlovici) (1766-1835) - e
conomist rus, statistician şi isto
ric ; epigon al economiei politice 
clasice burgheze, critic al mercan
tilismului ; vice-preşedinte şi pro
fesor titular de economie politică 
şi statistică la Academia de ştiinţe 
din Petersburg. - 105, 1 22, 667. 

Strabo(n) (aprox. 63 î.e.n. - aprox. 
20 e.n.) - geograf şi istoric grec. 
- 144. 

Strauss, Johann (1825-1899) 
compozitor şi dirijor austriac. 
365. 

Stuart, lord Dudley Coutts (1803-
1854) - om politic englez, whig, 
membru al parlmentului ; a avut 
legături cu cercurile conserva
toare monarhiste ale emigranţilor 
polonezi. - 540. 

Suvorov, Aleksandr Vasilievicf 
(1730-1800) - mare comandant 
de oşti rus. - 255, 256. 

Szab6, Imre (1 820-1865) - ofiţer 
ungur, în 184-1849 a luat parte 
la revoluţia din Ungaria ; minis
tru de război (1848) ; după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat la Lon
dra ; a luat parte la războiul din 
Italia din 1859. - 545. 

Szab6, Istvan (1825-1862) - ofiţer 
ungur, în 1848-1849 a luat parte 
la revoluţia din Ungaria, după în
frîngerea revoluţiei a emigrat. -
545. 

Szemere, Bertalan (1812-1869) -
om politic şi publicist ungur ; mi
nistru de nterne (1848) şi şef al 
guvenului revoluţionar (1849) ; 
după înfrîngcrea revoluţiei a emi
grat. - 545. 

T 

Talleyrand-Perigord, Charles-Mau
rice de, prinţ de Benevent (175-
1838) - diplomat francez, minis
tru de extene (1797-1799, 1799-
1807, 181-1815) , reprezentant al 
Franţei la Congresul de la Viena 
(181-1815) ; s-a distins printr-o 
totală lipsă de principialitate în 
politică şi printr-o extremă upi
ditate ; ambasador la Londra 
(1830-1834) . - 647. 

Teleki, Liszl6, conte (181 1-1861) -
om politic şi scriitor ungur ; în 
1848-1849, în timpul revoluţiei. 
reprezentantul Republicii Ungare 
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în Franţa ; după înfrîngerea re
voluţiei a trăit la Paris şi la Ge
neva 1 deputat în parlamentul un
gar (1861) ,  - 545. 

Teleki, Sdndor, conte (n. 1818) -
ofiţer ungur, în 1 848-1849 a luat 
parte la revoluţia din Ungaria, 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat. - 542, 545. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) 
- istoric şi om de stat francez ; 
ministru de intene (1832, 1834), 
prim-ministu (1836, 1 840), pre
şedinte al Republicii (187 1-1873) ; 
călăul Comunei din Paris. - 1 95. 

Thompson, William (aprox. 1 785-
1 833) - economist irlandez, a 
tras concluzii socialiste din teoria 
lui Ricardo ; adept al lui Owen. 
- 75. 

Thun, Leo, conte de (181 1-1888) -
om de stat reacţionar austriac, de 
origine ceh, reacţionar, ministru 
al cultelor (1849-1860), unul din
tre consilierii intimi ai împăratu
lui Franţ Iosif. - 466. 

Thusnelda - soţia căpeteniei herus
cilor Hermann. - 690. 

Titus - om politic liberal, avocat, 
partizn al nificării Germaniei 
sub hegemonia Prusiei, unul din
tre întemeietorii Uniunii naţio
nale. - 528. 

Tooke, Thomas (1774-1858) - eco
nomist b urghez englez, promotor 
zelos al liber-schimbismului ; a 
criticat teoria banilor a lui Ricar
do ; „ultimul economist englez of 
any value" (Marx) . - 86, 1 65, 
1 67, 1 73, 1 74. 

Torrens, Robert (178-1864) - ofi
ţer şi economist englez, liber
schimbist, adept al şcolii „currency 
principie".  - 172. 

Trochu, Louis-Jules (1815-1896) -
general şi om politic francez, or
leanist, în deceniile al 4-lea şi al 
5-lea a luat parte la cucerirea Al
geriei, participant la războiul Cri
meii, comandantul unei divizii în 
timpul războiului din Italia din 
1859 ; în 1 87-1871 guvernator al 
Parisului şi preşdintele guvenu
lui provizoriu al apărării naţio
nale. - 403, 405, 406, 419. 

Trollope - om de afaceri englez, 
şeful unei firme de constucţii. -
526. 

Tirteu (secolul al VII-iea î.e.n.) -
poet grec ; a glorificat în elegiile 
sale victoriile spartanilor. - 696. 

Ţarul Rusiei (1 825-1855] vezi 
Nicolaie I. 

Ţarul Rusiei (1855-1881 )  vezi 
Alexandru l II-lea. 

u 

Urban, Karl, baron de (1802-1877) 
- general austriac ; în 1 848-
1 849 a luat parte la înăbuşirea re
voluţiei din Ungaria ; comandan
tul unei divizii în timpul războiu
lui din Italia din 1 859. - 394, 395. 

Urquhart, David (1805-1877) - di
plomat englez, publicist şi om po
litic reacţionar, turcofil ; în dece
niul al 4-lea a avut misiuni diplo
matice în Turcia ; în 1 847-1852 
membu al parlamentului, tory. -
64, 540. 

Usedom, Karl Georg Ludwig Guido, 
conte de (1805--1 884) - diplomat 
prusian, reprezentnt în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (1848) şi 
în Bundestag (1858-1859) . - 387 

Ustariz, Jeronimo (prima j umătate a 
secolului l XVIII-iea) - econo
mist spaniol, mercantilist. - 44. 
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V 

Vaillant, Jean-Baplisle-Philiberl, 
conte (179--1872) - mareşal al 
Franţei, bonapartist ; ministru de 
război (1854-1859),  şeful statului
major în timpul războiului din Ita
lia din 1859. - 473. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Pres
tre), marchiz de (1663-1707) -
mareşal al Franţei, inginer mili· 
tar, autorul mai multor lucrări 
dspre fortificaţii şi asediu. -
28 1 ,  282, 288, 292. 

Venedey, Jakob (1805-1871) - pu
blicist şi om politic radical ger• 
man, democrat mic-burghez ; în 
1848 deputat în preparlament şi în 
Adunarea naţională de la Frank
furt (aripa stingă) ; mai tirziu li
beral. - 451, 452, 490. 

Veres, Sdndor (182-1884) - isto
ric şi ziarist ungur, în 1848-1849 
a luat parte la revoluţia din Un
garia ; după înfrîngerea revolu· 
ţiei a emigrat. - 545. 

Verri, Pietro (172-1797) - econo
ist italian, unul dintre primii cri
tici ai teoriei fizicraţilor. - 139. 

Very, marquis de - diplomat al re
gatului Sardiniei. - 427. 

Vespasian, Titus Flavius Sablnus 
Vespasianus (9-79) - împărat 
roman (69-79) .  - 461 . 

Velier de Doggenleld, Antal ( 1 803-
1882) - general ungur, în 1848-
1849 tovarăş de luptă al lui Kos
suth, şeful statului-major ; după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat, 
s-a întors în Ungaria în 1867. -
5. 

Victoria (1819-1901) - regina Marii 
Britanii şi Irlandei (1837-1901).  
- 239, 312, 314, 527. 

Victor Emanuel l Ii-lea (182--
1878) - duce de Savoia, regele 

Sardiniei (Piemontului) (184-
1861) şi regele Italiei (1861-1878) . 
- 177-183, 191,  194, 196, 197, 295 
297, 3 1 0, 374, 393, 395, 398, 399-
405, 455, 457, 461, 463, 492, 522-
525, 570, 57 1 ,  599, 617, 642. 

Vinoy, Joseph ( 180--1880) - g -
neral francez, bonapartist, coman
dantul unei divizii n timpul răz
boiului din Italia din 1859, unul 
dintre călăii Comunei din Paris. 
- 382, 391, 393, 419, 421 .  

Virgillu (Publius Vergilius Maro} 
(7--1 9  î .e.n.) - celebru poet ro
man ; autorul epopeii naţionale 
romane „Eneida".  - 121,  494. 

Vischer, Friedrich Theodor (1807-
1887) - om politic şi poet din 
Wirttemberg ; în 1848 membru 
al Adunării naţionale de la Frank
furt ; partizan al unificării Ger
maniei sub hegemonia Prusiei ; 
unul dintre întemeietorii Uninii 
naţionale. - 452. 

Vilkevici, Ivan Viktorovici (m. 1839) 
- ofiţer rus, reprezentant diplo
matic în Afganistan (1837-1838). 
- 554. 

Vogt, Karl (1817-1895) - natura
list, materialist vulgar, democrat 
mic-burghez ; membru al Aduna
rii naţionale de la Frankfurt (aripa 
stingă) . (184-1849) ; în 1849 
membru al regenţei provizorii a 
imperiului ; a emigrat în Elveţia, 
a fost profesor la Geneva ; ad
versar înverşunat al mişcării pro
letare şi comuniste ; agent plătit 
al lui Napoleon al Iii-lea. - 358, 
425, 426, 429, 632, 691. 

Voltaire, Francois-Marie Arouet de 
(1694-1778) - filozof deist fran
cez, scriitor satiric, istoric ; repre
zentant al iluminismului burghez 
din secolul al XVIII-iea ; a luptat 
împotriva absolutismului şi a ca
tolicismului. - 308. 
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Vukovlcs, Sebă (181 1-1872) - om 
. politic ungur ; în 1849 ministru 

de justiţie în guvenul revoluţio
nar 1 după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat la Londra, a avut legă
turi cu Kossuth. - 545. 

w 

Walewskl, Alexandre-Florian-Jo-
seph-Colonna, conte de (1810-
1868) - diplomat şi om de stat 
francez, fiul lui Napoleon I şi al 
contesei poloneze Walewska ; a 
participat la răscoala poloneză din 
1830-1831 ; după înfrîngerea răs
coalei a emigrat în Franţa ; mi
nistru de externe (1855-1860) , 
preşedinte al Congresului de la 
Paris (1856). - 484, 503, 522, 599. 

Walpole, sir Horalio (1717-1797) -
aristocrat englez, scriitor şi isto
ric al artelor. - 427. 

Walpole, Spencer Horalio (1806-
1898) - om de stat englez, toy, 
ministru de intene (1852, 185-
1 859 şi 1866-1867) . - 237. 

Welden, Franz Ludwig, baron de 
(1782-1853) - general austriac ; 
în 1848 a participat la campania 
împotriva Italiei ; guvenator al 
Vienei (noiembrie 1848 - aprilie 
1849) ; comandant suprem al tru
pelor austriece care au înăbuşit 
revoluţia din Ungaria (aprilie
inie 1848) . - 264. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
de (1769-1852) - comandant de 
oşti şi om de stat englez, tory ; 
în 180-1814 şi 1815 a comandat 
trupele engleze în războaiele îm
potriva lui Napoleon I ; coman
dant suprem al armatei (1827-
1828, 1842-1 852) , prim-ministru 
(1 828-1830) şi ministru de extene 
(1834-1835) . - 289. 

Werther, Karl, baron de (1809-1894) 
- diplomat prusian, ambasador în 

Austria (1859-1866 şi 1866-1869) . 
- 427, 496, 497, 499, 500 . 

Wetzlar, Gustav (1813-1881) - ge
neral austriac, comandantul unei 
brigăzi în timpul războiului din 
Italia din 1859. - 419. 

Wilhelm I (1797-1888) - print de 
Prusia, print regent (185-1861),  
rege al Prsiei (1861-1888) , îm
părat al Germaniei (1871-1888) . 
- 330, 332, 426, 441 ,  493, 497, 50, 
502. 

Wilhelm I, Cuceritorul (1027-1087) 
- rege al Angliei (1066-1087) . -
63. 

Wilhelm l II-iea (1777-1847) -
principe elector de Hessen-Kassel 
(1821-1847) . - 573, 575. 

Wilhelm l III-iea de Orania (1 650-
1702) - stathuder al Ţărilor de 
Jos (1672-1702) , rege al Angliei 
(1689-1702) . - 65, 7 1 .  

Williams, sir William Fenwick, ba
ron de Kars (1800-1883) - gene
ral englez, în 1855, în timpul răz
boiului Crimeii, a condus apărarea 
Karsului, membru al parlamentu
lui (1856-1859) . - 490. 

Willisen, Friedrich Adoll, baron de 
(1798-1864) - general prusian, 
în 184-1849 a luat parte la 
înăbuşirea mişcării revoluţionare 
şi de eliberare naţională din Ita
lia, ambasadorul Prusiei în Italia 
(1862-1864) . - 363, 49-498, 50, 
503. 

Willisen, Karl Wilhelm, baron de 
(1790-1879) - general şi teore
tician militar prusian ; în 1848 co
misar regal în Poznan, în 184-
1849 a făcut parte din armata aus
triacă care a înăbuşit mişcarea re
voluţionară şi de eliberare naţio
nală din Italia ; în 1850, în timpul 
războiului împotriva Danemarcii, 
comandant suprem al armatei din 
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Schleswig-Holstein ; autorul mai 
multor lucrări de istorie a războiu
lui. - 248, 271 ,  276, 284, 286, 363. 

Wllson, James {1805-1860) - eco
nomist şi om politic englez, liber
schimbist, fondator şi redactor al 
revistei „Economist• ; membru al 
parlamentului, secretar al trezore
riei (1853-1858) ; în 1859-1860 
cncelar al trezoreriei Indiei ; ad
versar al teoriei cantitative a ba
nilor. - 1 65, 173, 327, 556. 

Wimplfen, Franz Emil Lorenz, conte 
(1797-1870) - general austriac, 
în 1848-1849 a luat parte la 
înăbuşirea mişcării revoluţionare 
şi de eliberare naţională din Ita
lia, comandantul Armatei întîi în 
timpul războiului din Italia din 
1859. - 374, 432, 472. 

Wittelsbach - dinastie de duci ba
varezi (1180-1806) şi de regi 
(1806-1918). - 387. 

Wolf, Christian (1679-1754) - fi
lozof idealist şi matematician ; ilu
minist. - 51 1 .  

Wolf, Wilhelm (Lupus) (1 809-1864) 
- profesor şi ziarist, fiul unui ţă
ran iobag din Silezia ; a participat 
la mişcarea studenţească ; între 
anii 1834 şi 1839 a fost deţinut în 
cazematele pusiene, între anii 
1846 şi 1847 membru al Comitetu
lui comunist de corespondenţă de 
la Bruxelles ; din martie 1848, 
membru al Organului Central al 
Ligii comuniştilor, în 184--1849 
unul dintre redactorii „Noii ga
zete renane",  deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt ; după 
aceea a emigrat în Elveţia, iar in 
1851 în Anglia ; prieten şi tova
răş de luptă al lui Marx şi Engels. 
- 689. 

X 

Xenophon (aprox. 430 - aprox. 354 
î.e.n.) - istoric şi filozof grec, 
ideolog al clasei proprietarilor de 

53 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 

sclavi, apărător al economiei na
turale. - 123, 1 25, 126, 145. 

y 

Young, Arthur (174 1-1820) - scrf
itor englez, aaronom şi economist, 
adept al teoriei €antitative a ba
nilor. - 155. 

z 

Zabla y de la Puente, Juan de 
(1804-1879) - general spaniol, a 
participat la revoluţia burgheză 
din 1854-1856 ; a făcut parte din 
partidul moderado ; comandantul 
unui corp de armată în timpul 
războiului hispano-marocan din 
1859-1860. - 587, 592. 

Zabel, Friedrich (1 802-1875) - pu
blicist liberal german, redactor al 
lui „National-Zeitng" din Berlin 
(184--1875), adept l unificării 
Germaniei sub hegemonia Pusiei. 
- 493, 528. 

Zais - om politic liberal, mdic, 
adept al unificării Germaniei sub 
hegemonia Pusiei, unul dintre în
temeietorii Uniunii naţionale. -
451-453. 

Ziegler, Franz Wilhelm (1 803-1876) 
- om politic din Wirttemberg, in 
1 848 membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt, apoi l celei 
de-a doua Camere, adept l uni
ficării Gemaniei sub hegemonia 
Prusiei, unul dintre întemeietorii 
Uniunii naţionale. - 452. 

Zobel, Thomas Friedrich, baron 
(1 799-1869) - general austriac. 
în 184--1849 a luat parte la 
înăbuşirea mişcării revoluţionare 
şi de eliberare naţională din Ita
lia, comandantul unui corp de ar
mată în timpul războiului din Ita
lia din 1859. - 378, 417, 444, 467. 
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Personaje din literatură şi mitologie 

Aaron - personaj din Vechiul tes
tament ; mare preot al evreilor, 
s-a închinat pe muntele Sinai vi
ţelului de aur. - 313. 

Ahile - personaj din mitologia 
greacă, unul dintre cei mai cura
joşi eroi greci care au asediat 
Troia ; numai el putea să vin
dece rănile pe care le provoca 
altora ; Ahile a fost rănit mortal 
de o săgeată care i-a pătruns în 
călcîi - singurul loc vulnerabil 
de pe trupul său. - 685, 

Baal - zeul cerului, al soarelui şi 
al fertilităţii, adorat în secolele I 
şi II î.e.n. în Fenicia, Siria şi Pa
lestina ; creştinismul i-a stigmati
zat pe adepţii lui Baal ca pe nişte 
oameni avizi de cîştig şi păcătoşi. 
- 184. 

Cristofor Sly - căldărar beţiv din 
comedia lui Shakespeare „lmblîn
zirea scorpiei• .  - 499. 

Cid Campeador - erou naţional le
gendar spaniol, învingătorul mau
rilor ; personajul principal din 
epopeea naţională spaniolă „Can
tar de Mio Cid" (1 140), din „Cro
nica del Cid" şi din numeroase 
romanţe. - 587. 

Damocles - curtean al lui Dionisie, 
regele Siracuzei ; stăpînul său, 
pentru a-i demonstra cit de nesta
bilă este fericirea, l-a ospătat cu 
o masă îmbelşugată, în timp ce 
deasupra capului său atîna de un 
fir de păr de cal o sabie ascuţită ; 
de atunci, sabia lui Damocles sim
bolizează un pericol permanent. -
1 88. 

Dogberry (măr pădureţ) - personaj 
din comedia lui Shakespeare 
„Mult zgomot pentru nimic" ; în
truchipează micul slujbaş, supus 
şi mărginit. - 561 ,  563. 

FalstaJ, sir John - personaj comic 
din operele lui Shakespeare „Hen
ric al IV-iea" şi „Nevestele vesele 
n Windsor•,  întruchipînd n pa
lavragiu şi beţiv trupeş şi lăudă
ros. - 418, 492-493. 

Pama - zeiţa zvonului la romani. 
- 684. 

Hermes - zeu grec, adorat ca mij
locitor între zei şi oameni, ca in
ventator l scrisului, legilor, ar
telor şi ştiinţelor. - 684. 

Ifigenia - în mitologia greacă, fiica 
regelui Agamemnon, pe care a
cesta voia s-o aducă jertfă zeiţei 
Artemisa în ajunul războiului 
troian. - 6 1 1 .  

Jehova - dumnezeul evreilor. 
493. 

John Bull - nume comun prin care 
sînt desemnaţi, de obicei în mod 
ironic, reprezentanţii burgheziei 
engleze ; a căpătat o largă răs
pîndire după 1712, cînd a apărut 
satira politică a scriitorului ilumi
nist Arbuthnot „Istoria lui John 
Bull". - 272, 321 , 322, 328, 333, 
490. 

Jupiter - zeu la romani. - 684. 

Lysander - personaj din comedia 
lui Shakespeare „Visul unei nopţi 
de vară". - 506. 

Macbeth - personaj din tragedia cu 
acelaşi nume a lui Shakespeare ; 
pentu a-şi atinge scopurile ambi
ţioase, nu s-a dat înapoi nici de 
la crime s îngeroase. - 314. 

Marie - zeul războiului la romani. 
- 196. 

Medeea - în mitologia greacă, fiica 
regelui din Colhida, versată n ale 
vrăjitoriei ; şi-a ucis copiii şi ri
vala. - 357. 
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Milller - personaj din romanul lui 
Goethe „Afinităţile elective" ; 
fiind preot, trebuia mereu să apla
neze conflictele din comunitatea 
sa. - 494. 

Moloh - zeul soarelui la fenicieni 
şi cartaginezi, căruia i se aduceau 
jertfe omeneşti ; ulterior l deve
nit simbolul unei forţe feroce care 
înghite tot ce-i stă în cale. - 43. 

Moise - personaj din Vechiul tes
tament, legislator şi profet la ve
chii evrei. - 25. 

Nestor - personaj din mitologia 
greacă, cel mai bătrîn şi mai în
ţelept dintre eroii greci care au 
luat parte la războiul Troiei ; tipul 
bătrînului înţelept şi sfătos. - 43. 

Orlndo furioso - eroul poemului 
cu acelaşi nume al lui Ariosto. -
548. 

Orfeu - cîntăreţ grec legendar, 
care vrăjea totul cu cîntecul său. 
- 565. 

Peter Schlemihl - eroul povestirii 
„Peter Schlemihl's wundersame 
Gschichle" de Adalbert von Cha
misso ; el şi-a dat umbra în 
schimbul unei pungi fermecate. -
104. 

Petru, (Sf. Petru) - unul dintre cei 
doisprezece apostoli din Noul tes-

tament, potrivit legendei primul 
episcop al Romei. - 494. 

Prometeu - potrivit mitologiei ve
chilor greci a răpit focul de la 

Zeus şi l-a adus oamenilor, en
tru care faptă a fost ferecat de o 
stîncă. - 658. 

Quasimodo - clopotarul din roma
nul lui Victor Hugo „Notre-Dame 
din Paris" ; numele său a devenit 
simbolul omului respingător de 
urît. - 306, 43 1,  433, 491 , 541 . 

Sardanapal (Asurbanipal) - rege le
gendar l Asiriei, care ducea o 
viaţă desfrînată. - 544. 

Schreiber - personaj din comedia 
lui Shakespeare „Mult zgomot 
pentu nimic" .  - 561.  

Shylock - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Neguţătorul din Ve
neţia" . - 129. 

Sisif - rege legendar l Corintului ; 
pentu că i-a trădat pe zei a fost 
osîndit să urce vşnic pe un 
munte o piatră uriaşă, care însă 
se rostogolea mereu în j os (mun
că de sisif) . - 302. 

Snug - tîmplaul din comedia lui 
Shakespeare „Visul unei nopţi de 
vară" . - 505-506. 

Theseu - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Visul unei nopţi de 
vară". - 505. 

Vulcan - zeul focului la romni. 
- 684. 

Wilhelm Tell - erou popular le
gendar din lupta de eliberare dusă 
de elveţieni împotriva dominaţiei 
Habsburgilor în secolul al XIV-lea; 
figura lui Wilhelm Tell a fost dra
matizată de Schiller. - 490. 



810 

Indice de numiri geografice * 

A 

Aachen. - 334. 

Aarberg, oraş în cantonul elveţian 
Bena. - 631 .  

Aare, afluent a l  Rinului î n  Elveţia. 
- 63--633. 

Abbiategrasso, localitate la vest de 
Milano. - 377, 417, 419, 430, 468. 

Abensberg, oraş la sud-vest de Re
gensburg. - 233, 469. 

Acqui, oraş în Italia superioară, la 
vest de Alessandria. - 229. 

Acs, oraş în Ungaria, la vest de Ko
mărom. - 364. 

Adda, afluent stîng al Padului. -
232, 252, 253, 254, 256, 257, 260, 
269, 27 1,  394, 4 1 1 ,  475. 

Adige, fluviu în Italia superioară, 
se varsă în Marea Adriatică. -
181,  191,  204, 214-219, 228, 229, 
232, 248-266, 269-272, 275, 286, 
296, 3 1 1 ,  313, 4 1 1 ,  415, 435, 506, 
570, 635. 

Afgnistan. - 554, 555, 604. 

Africa. - 200, 344, 604. 

Agogna, afluent stîng al Padului. -
377, 378, 406, 408, 4 10, 4 14.  

Aisne, afluent al Oisei în Ardeni. 
- 281 ,  284, 289. 

Albania. - 332. 

Albenga, oraş în Golful Genova. -
638, 641 .  

Albertville, oraş î n  Savoia. - 601 ,  
627, 632. 

Albula, trecătoare în Elveţia, uneşte 
valea Albula cu Engadin. - 255, 
256. 

Alessndria, oraş în Italia superioa
ră. - 229-232, 261, 262, 270, 271 ,  
343, 344, 359, 360, 371, 373, 374, 
378, 379, 389, 405, 476, 601 ,  614, 
627, 641 ,  642. 

Algeciras, port în sudul Spaniei. -
586. 

Alger. - 616. 

Algeria. - 177, 195, 199, 201 ,  217, 
318, 330, 587, 604, 606. 

* nre paranteze sint aritate actualele denumii de pe llr)ile geografice. 

Nota red. 
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Alpi. - 218, 228, 232, 252-260, 272, 
273, 342, 345, 361 ,  423, 455, 467, 
475, 476, 521 ,  60�02, 61�29, 
635, 63�43, 645. 

Alpii Cottici, o p arte a Alpilor din 
Savoia. - 636, 637. 

Alpii Iuliei. - 476. 

Alpii Maritimi. - 212, 257, 476, 635, 
637, 639, 640. 

Alpii Tirolezi. - 214, 218.  

Alsacia. - 249, 293. 

Altdorl, oraş în cantonul elveţian 
Uri. - 256. 

America. - 1 24, 138, 510, 551 , 558. 

Amsterdam. - 69, 70. 

Amur. - 552, 553. 

Anglia. - 1 1 ,  41 ,  51 ,  59, 62, 63, 70, 72, 
86, 94, 101 . 102, 1 12, 1 19, 123, 124, 
131,  132, 135, 141 ,  155, 165-167, 
172, 185, 186, 220, 234, 235, 243, 
296, 299, 303, 305, 306, 31 8, 321, 
322, 324, 328, 331 , 335-339, 350, 
385, 399, 400, 434, 483-486, 490, 
494, 495, 50-507, 519, 523, 529-
532, 536, 540, 54-548, 550, 552, 
557, 560, 563, 566, 573, 580, 583-
585, 599, 646, 649, 672, 695, 696. 

Annecy, oraş n Savoia. - 632. 

Anvers. - 283, 284, 285, 293. 

Aosta, oraş la nord-vest de Torino. 
- 258, 627' 635, 637. 

Apenini, munţi în Italia. - 228, 232, 
251, 381 ,  638. 

Aprica, Paso d', trecătoare în Val
tellina în Italia superioară. - 255, 
256. 

Aquileia (Aglar) , oraş la nord-vest 
de Triest. - 252. 

Aragon, localitate în nord-estul Spa
niei. - 637. 

Arbroath, oraş n Scoţia. - 26. 

Arc, afluent al lsere-ului. - 62--
628. 

Areole, localitate la sud-est de lacul 
Garda. - 212, 266, 475, 476. 

Ardeni. - 283. 

Arhanghelsk. - 612. 

Arlon (Aarlen) , oraş în sud-estul 
Belgiei. - 285. 

Arona, oraş la extremitatea de sud
vest a lacului Maggiore. - 359, 
378, 614.  

Arquato Scrivia, localitate în Italia 
superioară la sud-est de Novi. -
373. 

Arras, oraş în nordul Franţei. - 292. 

Arve, afluent al Rh8ne-ului. - 622, 
632. 

Asia. - 1 16, 122, 123, 138, 145, 185, 
531,  553, 555. 

Asola, oraş în Italia superiară, la 
sud-vest de Lonato. - 443, 447. 

Astl, oraş în Italia superioară, la 
vest de Alessandria. - 390. 

Atena. - 48. 

Aube, afluent al Senei. - 284, 285. 

Augsburg. - 385. 

Austerlitz (Slavkov) , oraş la est de 
Brno. - 183, 210, 310, 432, 435 
491,  613. 

Australia. - 533, 537, 557, 558. 

Austria. - 176--181, 184-188, 191 ,  
194, 197, 205, 207-210, 212 ,  214, 
231,  233, 249, 259, 266, 269, 270, 
273-278, 292, 293, 295, 297, 298, 
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30--31 1 ,  314, 319, 320, 330, 331 ,  
333-340, 342, 34-353, 355, 357, 
374, 380, 384, 387, 398, 399-401 , 
427, 437, 440, 451-463, 471, 474, 
48-506, 521-522, 541 ,  542, 569, 
573-577, 61 1 ,  612, 629, 644, 646-
652, 694-696. 

Avesnes, oraş în nordul Franţei. -
281 .  

Axminsler, oraş î n  sud-vestul An
gliei, comitatul Devon. - 545. 

B 

Bach Ies Usses - vezi Usses. 

Baden. - 29, 436, 575. 

Baikal, lacul. - 553. 

Bamberg. - 528. 

Barcelonnette, oraş în sud-estul 
F1anţei. - 623. 

Bard, localitate şi fostă fortăreaţă 
în Italia superioară, la sud-est de 
Aosta. - 256. 

Barmen (Wuppertal) . - 241-242. 

Basarabia, provincie între Put, Nis
tru şi Marea Neagră. - 646. 

Basel. - 280, 284, 310, 602, 621 , 623, 
629, 632, 634. 

Bassano, oraş în Italia superioară, la 
nord de Padua. - 218, 252, 266. 

Bavaria. - 209, 210, 253, 259, 260, 
267, 26-274, 286, 340, 387, 395, 
503, 696. 

Belbo, afluent al lui Tanaro. - 229, 
262, 64 1.  

Belgia. - 10, 251,  281-283, 28-295, 
308, 426, 490, 619, 642. 

Belgiojoso, localitate la sud-est de 
Pavia. - 429, 43 1 .  

Bellano, localiate e lacul Como. -
255. 

Belluno, oraş la nord de Veneţia. 
- 252. 

Berberia. - 70. 

Bereguardo, localitate la nord-vest 
de Pavia. - 378, 9, 41 1, 412, 
415. 

Bergmasca, ţinut mitos în Italia 
superioară. - 255. 

Bergamo, oraş şi provincie în Italia 
superioară. - 183, 395. 

Berlin. - 289, 308, 363, 384, 385, 
386, 427, 492, 496, 499-506, 523, 
528, 613. 

Berna. - 363, 630, 633. 

Benhardin, vezi St. Bernhardin. 

Besancon, oraş la nord-est de Lyon. 
- 627. 

Bestazzo, localitate la vest de Mi
lano. - 419. 

Dialystok. - 651 . 

Biel, lac în Elveţia. - 631 .  

Biella, oraş la nord-vest d e  Novara. 
- 230, 466. 

Binasco, localitate la sud de Milano. 
- 419, 429, 430, 469. 

Birkenhead, port la vest de Liver
pool. - 237. 

Birmingham. - 71.  

Blidah, oraş la sud-vest de Alger. 
- 607. 

Boemia (Cehia) . - 367, 368, 395. 

Boiialora, localitate tn Italia supe
rioară, la vest de Magenta. -
377, 378, 40--412, 415-419, 614. 
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Boite, afluent al Piavei in Italia su
perioară. - 258. 

Bologna, oraş şi provincie în Italia 
superioară. - 617. 

Bombay. - 323-326. 

Bonneville, oraş în Savoia. - 632. 

Bordeaux. - 1 95. 

Borgolorle, localitate la sud de Man
tua. - 213, 265. 

Bormida, afluent al lui Tanaro în 
Italia superioară. - 229, 230, 258. 

Bormlo (Worms) , localitate în Ita
lia superioară, la sud de pasul 
Stilfs. - 253. 

Bosnia. - 332, 

Boulogne, port în Franţa. - 1 94, 
196, 284, 408. 

Bourg-Saint·Maurice, localitate în 
Savoia. - 628. 

Bozen (Bolzano) , oraş în Tirol. 
266, 270. 

Brabant, provincie în Belgia. - 283, 
287. 

Bradlord, oraş în Anglia centrală la 

Brescla (Brixia) , oraş şi provincie 
în Italia superioară. - 183, 395, 
450. 

Breslau (Wroclaw) . - 368, 386. 

Brian;on, oraş în Franţa, la sud-est 
de Grenoble. - 230, 621 ,  626. 

Brianza, provincie la sud de lacul 
Como. - 467. 

Bridgelon, cartier muncitorsc tn 
Glasgow. - 225. 

Bronzell, localitate la sud de Fulda. 
- 277, 296, 309, 452, 491 ,  573, S76. 

Broye, fluviu în Elveţia. - 631 .  

Briigge (Buges), oraş î n  Belgia. 
284. 

Brunecken (Brunico), oraş în Tirol. 
- 252. 

Briinn (Brno) , oraş în Moravia. -
369, 

Bruxelles. - 8, 10. 

Bickeburg, oraş în Saxonia infe· 
rioară. - 506. 

Bucovina, provincie intre Prut şi 
Nistru. - 291 .  

vest d e  Leeds. - 568. Bulgaria. - 332. 

Brandenburg. - 496. 

Braullo, Monte, pisc în Italia supe
rioară la nord de Bormio. - 256. 

Brenner, trecătoare în Tirol. - 252, 
254, 259, 272, 273. 

Brenla, fluviu în Italia superiară, 
se vrsă în Marea Adriatică. -
218, 252, 260. 

Bren ta (Valea Brentei) , vezi Val 
Sug ana. 

Biiren, oraş în cantonul elveţian 
Bena. - 631 . 

Burnley, oraş la nord de Manches
ter. - 237, 

c 
Cabo Negro, lanţ muntos şi cap pe 

ţărmul marocan al Mării Medlte
rane. - 596. 

Cadore, Pieve di, provincie în Ita
lia superioară. - 252. 
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Calais, port în nordul Franţei. -
25. 

Castelletlo Mendosio, localitate la 
sud-vest de Milano. - 418, 468. 

Calcutta. - 1 1 9, 321-323, 548, 553. Castelnuovo Scrivia, localitate în 
Italia superioară la nord-est de 

California. - 537. Alessandria. - 379. 

Calliano, localitate în Tirol. - 266. 

Calton, cartier muncitoresc în Glas
gow. - 225, 

Cambia, localitate în Italia supe
rioară la nord-vest de Alessan
dria. - 359, 371,  372. 

Cambridge, oraş la nord de Lon
dra. - 132. 

Campagna romană, provincie în Ita
lia centrală, - 179. 

Campolormio, localitate în Italia 
superioară, la sud de Udine. -
402, 569. 

Canalul Mînecll. - 619. 

Canalul de Suez. - 490. 

Canton. - 548, 556, 562, 579. 

Carcare, localitate în Italia supe-
rioară, la nord-vest de Savona. 
- 636. 

Carintia. - 218, 252, 258, 272. 

Cartagina, în antichitate oraş pe 
ţărmul de nord al Africii. - 145. 

Casale, oraş în Italia superioară. -
183, 230, 231 ,  261 ,  262, 343, 344, 
359-362, 371 ,  373, 374, 377, 378, 
389, 390, 405, 467, 476, 614, 627, 
G4 1.  

Casalino, localitate lingă Novara. -
393. 

Casteggio, localitate la sud de Pa
via. - 382, 391-393, 

Castelgollredo, localitate la sud-vest 
de lacul Garda. - 430, 432, 435, 
439, 443, 444. 

Cltenedolo, localitate în Italia su
perioară la sud-est de Brescia. -
431. 

Castiglione delle Stiviere, locali
tate la sud-vest de lacul Garda. 
- 212, 266, 43--435, 438, 443-
445, 470, 471, 475, 615. 

Castilla. - 591 .  

Cltillejos (la Condesa), ruine pe 
ţărmul marocan al Mării Medite
rane, la sud de Ceuta. - 595, 596, 
597. 

Catalonia. - 637. 

Cavriano, localitate la sud de lacul 
Garda. - 431, 432, 435, 444446, 
472, 614. 

Cayenne, insulă pentru deportaţi n 
Guyana franceză. - 309, 331,  352, 
619. 

Ceresara, localitate la sud de lacul 
Garda. - 432, 435. 

Cerkasia, regiune în nordl Cauca
zului. - 539. 

Cervo, localitate în Golful Genovi. 
- 635. 

Ceuta, oraş în Maroc. - 586-591 ,  
597-598, 603606. 

Ceva, localitate în Italia superioară, 
la est de Mondovi. - 638. 

Cevedale, munte în Alpi. - 255. 

Chablais, provincie la sud de lacul 
Geneva. - 599, 621 , 632. 

Châlons-sur-Marne, oraş în nord-es
tul Franţei. - 285. 
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Châlons-sur-Saâne, oraş în estul 
Franţei. - 491 .  

Chambery, orş î n  Savoia. - 599, 
601 ,  621,  624, 626, 637. 

Ch2teau-Thierry, oraş ln nord-estul 
Franţei, la sud-vest de Reims. 
281, 289. 

Châtel-Sain t-Denis, oraş în canto
nul elveţian Waadt. - 631 .  

Chaumont, oraş î n  nord-stul Fran
ţei. - 281 ,  285. 

Cherbourg, port în Normandia. -
178, 541 .  

Cheshire, comitat în vestul Angliei. 
- 221, 235, 239. 

Chiese, afluentul lui Oglio în Italia 
superioară. - 232, 252, 258, 260, 
430, 431 ,  439, 44�46, 447, 449, 
470, 497, 616. 

China. - 63, 106, 145, 328, 490, 548, 
552, 557, 558, 559-562, 57--582. 

Chivasso, oraş la nord-est de To
rino. - 361 .  

Cinhe. - 548. 

Cividale del Friuli, oraş în Italia 
superioară, la poalele Alpilor Iu
liei. - 252. 

Coasta de Aur. - 428. 

Col d'Argentera, trecătoare în Alpii 
Maritimi. - 623, 639. 

Col i Nava, munte în Italia supe
rioră, la nord-vest de Oneglia. 
- 638, 641 .  

Col di Tenda, trecătoare î n  Alpii 
Maritimi. - 230, 274, 344, 345, 
601 ,  622, 636641 .  

Comacchio, oraş 
rioară la nord 
331. 

în Italia supe
de Ravenna. -

Comasco, provincie la sud-vest de 
lacul Como. - 467. 

Como, lac (Lago di Como) în Italia 
superioară. - 253, 254-258, 270, 
394. 

Como, oraş la extremitatea de sud 
a lacului Como. - 394. 

Compiegne, oraş la nord-est de 
Paris. - 281 ,  284, 286, 304. 

Conegliano, oraş în Italia supe
rioară la nord de Treviso. - 218. 

Confienza, localitate în Italia su
perioară, la est de Vercelli. 
403-405. 

Constantine, capitala provinc1e1 cu 
acelaşi nume din Algeria. - 597. 

Constantinopol (Istanbul) . - 539, 
647, 648. 

Constanza, lacul. - 254, 259. 

Corbetta, localitate la vest de Mi
lano. - 417, 418, 468. 

Canale, localitate în Italia supe
rioară la nord-vest de Voghera. 
- 379. 

Corniche, drum. - 638. 

Corsica, insulă. - 295, 344. 

Cortina d'Ampezzo, principala lo
calitate din valea Ampezzo. -
252. 

Cozzo, localitate în Italia superioară 
la nord-est de Casale. - 59. 

Cracovia (Krak6w) . - 302, 331,  492. 

Cremona, oraş în Italia superioară. 
- 183, 258, 271 ,  430. 

Crescen tino, oraş în Italia supe
rioară, la sud-vest de Vercelli. -
230. 
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Creta (Candia) . - 649. Dijon, oraş în estul Franţei. - 284. 

Crimeea. - 180, 358, 486, 487. 

Croydon, oraş la sud de Londra. -
237. 

Cuneo (Coni) , oraş şi provincie în 
Italia superioară. - 638. 

Curtatone, localitate la vest de 
Mantua. - 264. 

Custozza, localitate la sud-est de 
lacul Garda. - 212, 233, 265, 364. 

D 

Dagu. - 547, 552. 

Danemarca. - 291 ,  346, 368. 

Danzig (Gdansk) . - 212, 266, 275, 
386, 389. 

Dardanele, strîmtoare. - 490. 

Darmstadt. - 452. 

Defileul caudin, aproape de Cau
diae (Roma antică) . - 275. 

Dego, localitate la vest de Genova. 
- 212, 233, 475, 640. 

Delhi. - 1 18. 

Delilzsch, oraş la nord-vest de 
Leipzig. - 528. 

Demonte, localitate în Italia supe
rioară, la sud-vest de Cuneo. -
636. 

Derbyshire, comitat în Anglia cen
trală. - 221 ,  239. 

Dervio, localitate la lacul Como. -
255. 

Desenzano, oraş la sud-vest de la
cul Garda. - 444. 

Deutz, oraş pe Rin, astăzi cartier 
dn Colonia. - 286. 

Dora Ballea, afluent stîng al Padu
lui. - 361 , 362, 371-373, 405, 466, 
619. 

Dora Riparia, afluent stîng l Pa
dului. - 6 1 9. 

Douai (Douay) , oraş în nordul Fran
ţei, la sud de Lille. - 285, 287. 
292. 

Dresda. - 490. 

Dunăre. - 259, 267, 3 13, 320, 646-
648, 651 ,  652. 

Dundee, oraş în Scoţia, la nord-est 
de Edinburgh. - 226. 

Dunkerque, port în nordul Franţei, 
la sud de Calais. - 280, 622. 

D.sseldorl. - 474. 

Dyle, rîu în Belgia. - 283. 

E 

East Riding, provincie în comitatul 
englez Yorkshire. - 239. 

Ecluse, fort în sud-estul Franţei, a 
sud de Geneva. - 622, 632. 

Eggmi.hl, localitate la sud de Re
gensburg. - 233. 

Egipt. - 25, 1 1 6, 149, 488, 649. 

Ehrenbreitstein, oraş lingă Koblenz 
pe Rin. - 286. 

Eider, rîu care formează graniţa 
între Schleswig şi Holstein. -
291. 

Eisenach. - 528. 

Elba. - 313, 409. 

Elberield (Wuppertal) . - 242. 
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Elveţia. - 209, 230, 232, 252, 254, 
258, 259, 287' 36, 359, 6, 490, 
599�02, 613, 61�22, 62�34, 
643. 

Epernay, oraş în nord-estul Fran
ţei. - 281 .  

Epinal, oraş î n  estul Franţei. - 285. 

Epplng Forest, pădure Ungă Londra. 
- 699. 

Epsom, oraş la sud-vest de Londra. 
- 188. 

Erfurt. - 277, 409, 4 13, 575, 696. 

Escaut (Schelde) . - 283, 292. 

Essex, comitat n nord-estul Angliei 
- 239. 

Etruria, în ntichitate provincie în 
vestul Italiei centrale. - 617. 

Europa. - 46, 1 24, 136, 138, 145, 
151, 1 55, 166, 176, 182-187, 196, 
206, 213, 218, 8, 249, 260, 263, 
284, 289, 295, 297, 300, 302-306, 
308, 310, 312-31 6, 320, 324, 332, 
335, 337, 339, 342, 348-351, 384, 
39740 1 ,  4 1 5, 443, 460, 481, 488-
493, 500-502, 523, 524, 53 1 ,  544, 
545, 562, 57--57 1 ,  574, 584, 585, 
617, 645, 651, 683, 695. 

F 

Para Novarese, localitate la nord
vest de Novara. - 378. 

Faucigny, provincie în Savoia. -
599, 621 ,  632. 

Fella, afluent al lui Tagliamento în 
Italia superioară. - 258. 

Fenestrelle, localitate la vest de To
rino. - 626. 

Ferney, (Fenex) , localitate n es
tul Franţei, la vest de lacul Ge
neva. - 425. 

Ferrara, oraş şi provincie în Italia 
super.oară. - 263, 331 ,  617. 

Fez (Fes) , oraş în Maroc. - 589. 

Filippi, odinioară oraş în Macedo
nia. - 693. 

Flnstermlnz, trecătoare şi localitate 
în valea Innului. - 254, 257, 259, 
270. 

Fiume (Rljeka), port în Croaţia. -
543. 

Fleurus, sat în Hainaut, la nord de 
Charleroi. - 283. 

Florenţa. - 523. 

Porii, oraş şi provincie în Italia su
perioară. - 617. 

Franconia. - 452. 

Frankfurt pe Main. - 1 19, 310, 3 1 1 .  
34 1 ,  368, 385, 452, 528, 575, 576, 
696. 

Franţa. - 4 1 ,  64, 1 18, 176-204, 207, 
210, 218, 247-254, 258, 261 ,  263, 
270, 274-297, 30--305, 308-310, 
313, 3 14, 3 1 8-3 19, 33--335, 338-
341 ,  346-352, 357, 363, 384-387, 
400, 426, 427, 436, 45-458, 462, 
476, 481 ,  48-492, 493, 50--504, 
507, 521 ,  69, 570, 584, 59�02, 
61 1�13, 61�25, 629, 632, 633, 
637-649, 651 ,  652. 

Frassineto, localitate în Italia su
perioară, la est de Casale. - 37 1 .  

Freiburg, capitala cantonului elve
ţian cu acelaşi nume. - 602, 63 1 .  

Frejus, oraş î n  Franţa, l a  Marea Me
diterană. - 622. 

Friedrichstadt, oraş în Schleswig. -
291 .  

Fuh-Kien, provincie î n  sud-estul Chi
nei. - 581 .  
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Furka, trecătoare în Alpii Bernezi la 
sud de St. Gotthard. - 633. 

Fiissen, oraş în Bavaria. - 253, 270. 

G 

Galashiels, localitate în Scoţia. -
26. 

Galiţia, regiune în nordul Carpaţi
lor. - 286, 291 ,  3 1 1 ,  366. 

Galia Cisalpină, parte a Galiei, Ita
lia superioară de azi. - 212, 251 .  

GamboJO, localitate în Italia supe
.. rioară la est de Novara. - 378. 

Gand, oraş în estul Flandrei. - 284. 

Gange, fluviu în India. - 506. 

Garda (Lago di Garda) lac în Italia 
superioară. - 213, 262, 270, 395, 
431, 434, 443, 448, 470, 471.  

Garessio, oraş pe cursul superior al 
lui Tanaro. - 638. 

Garlasco, localitate la vest de Pa
via. - 375, 379, 407, 409, 412, 467. 

Gemmi, munte şi trecătoare în can
tonul elveţian Wallis. - 633. 

Geneva, lac. - 631-634, 

Geneva. - 230, 252, 60, 602, 620, 
629-632. 

GenevoJs, provincie în Savoia. -
599, 621 ,  632. 

Genova. - 23-232, 258, 274, 330, 
344, 345, 358, 360, 362, 371 , 373, 
379, 465, 601 ,  620, 638-640. 

Georgia (Gruzia) . - 347. 

Germania. - 1 19, 166, 178, 201 ,  205, 
211 ,  218, 219, 247-251,  257-26 1,  
269-278, 281,  284-296, 305-3 1 1 ,  

318, 319, 332, 340, 341, 35 1, 353, 
355-357, 384-388, 400, 426, 435, 
437, 451,  452, 463, 475, 481,  494-
498, 502, 503, 5--508, 510, 573, 
575-576, 61 1-613, 620, 629, 642-
653, 69 1,  695-696. 

Germersheim, localitate la nord-
vest de Karlsruhe. 286. 

Gibraltar, strîmtoare. 590. 

Ginestrello, lcalitate în Italia su
perioară, la sud-vest de Monte
bello. - 382, 392. 

Giudicarie, provincie în sudul Ti-
rolului. - 232, 252, 257, 258. 

Glarus, canton în Elveţia. - 630. 

Glasgow, oraş în Scoţia. - 54 1.  

Gloucester, oraş în sd-vestul An-
gliei. - 563-568. 

Glurns (Glorenza) , oraş în sudul Ti
rolului. - 270. 

Goito, localitate în nord-estul Man-
tuei. 264, 432, 435, 444-445, 
450. 

Gotha. - 612, 613. 

Gotthard, vezi St. Gotthard. 

Gradisca d'Jsonzo, orş la nord de 
Triest. - 219. 

Gradisca, oraş în Bosnia, pe Sava. 
- 472. 

Graniţa militară, regiune. - 205, 
207, 210, 472. 

Graubinden, canton în Elveţia. -
259, 629, 630, 635. 

Gravellona Toce, localitate la vest 
de lacul Maggiore. - 378. 

Gravesend, oraş la sud-est de Lon
dra. - 237. 
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Grecia. - 1 16. 

Grenoble, oraş în sud-estul Franţei 
pe !sere. - 280, 626. 

Gries, munte în Alpii Lepontini. -
635. 

Groppello, localitate la vest de Pa
via. - 375, 378. 

Guidizzolo, localitate la sud de la
cul Garda. - 432, 435, 439, 443, 
445-448. 

Guize, oraş în nordul Franţei, pe 
Oise. - 281, 

H 

Hainaut (Hennegau) , provincie in 
Belgia. - 1 1 8. 

Hali/ax, capitala provinciei cana
diene Noua Scoţie. - 393. 

Ham, castel în oraşul cu acelaşi 
nume, situat in nord-estul Fran· 
ţei. - 475, 483, 489. 

Hamburg. - 86, 309, 324, 369. 

Hampstead, suburbie în nord-vestul 
Londrei. - 169. 

Hanovra. - 332, 340, 387, 427, 528, 
696. 

Hartlepool, oraş in nord-estul An· 
gliei. - 237. 

Harwich, oraş la nord-est de Lon-
dra. - 506. 

Hawick, oraş în Scoţia. - 226. 

Helgoland. - 166. 

Hessen - Dr1ltadt. - 209, 436. 

Hessen - Kassel. - 573, 57-577. 

Hohenlriedberg (Dobromierz) , oraş 
in Silezia, la sud-vest de Jeleiia 
G6ra. - 294. 

Hohenlinden, localitate la est de 
Munchen. - 267. 

Hongkong (Seangan). - 550. 

I 
lanţz1. - 581 .  

Jena. - 2 1 0 ,  275, 282, 613. 

llanz, oraş in cantonul elveţian 
Graubinden. - 256. 

India. - 1 19, 1 23, 1 28, 296, 321-328, 
346, 5 1 9, 520, 550, 557, 561, 579, 
581, 604, 67 1 .  

lndiile occidentale. - 1 1 8. 

lndiile orientale. - 1 18, 518, 519, 
581 . 

lngolstadt, oraş la sud-est de 
Numberg. - 272. 

lnn, afluent al Dunării. - 254, 257, 
259. 

lnnsbruck, oraş în Tirol. - 259, 266, 
270. 

Insulele Ionice, grup de insule pe 
ţărmul de vest al Greciei. - 296. 

Irlanda. - 42, 43, 220, 242, 243, 529, 
532, 67 1 .  

lsar, afluent a l  Dunării. - 272. 

lseo, lac. - 257. 

lsere, afluent al Rh8ne-ului. - 623. 

lsonzo, fluviu în Italia superioară, 
se varsă în Marea Adriatică. -
252, 260, 264-266, 272, 273, 286. 

Italia. - 1 1 8, 176-1 81,  186, 189, 
1 9 1 ,  194, 1 95, 204, 207, 210-2 1 9, 
233, 247-260, 26--266, 270-277, 
280, 283, 286-289, 293-295, 304-
306, 309-314, 318, 3 19, 330, 33 1 ,  
335, 331, 343, 350-352, 355, 358, 
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363, 374, 379, 384, 389, 390, 398-
403, 421 , 426, 436, 440, 450, 452, 
454-463, 474-476, 480, 484, 486, 
493, 495, 501, 521-525, 540, 569-
571,  576, 585, 60�02, 6 1 1 ,  612, 
Q17, 618, 620, 623-630, 639-648, 
650, 69 1 .  

Ivangorod (Deblin) , oraş pe Vistula. 
- 651. 

lvrea, oraş în Italia superioară, la 
nord-vest de Vercelli. - 254, 361 ,  
Q27. 

J 

Jamaica, insulă în Antilele Mari. -
146. 

Japonia. - 145. 

Jemappes, oraş în Belgia la vest 
de Mons. - 283. 

Jiillich, oraş la nord-vest de Aa
chen. - 287. 

Julier, trecătoare în Alpi în canto
nul elveţian Graubiinden. - 255, 
256. 

Jura, lanţ muntos în centrul Euro
pei, cuprins între Jura francezi, 
Jura elveţieni, Alpii Suabi şi Al
pii Franconi. - 284, 602, 622, 630, 
632. 

K 

Kabul, capitala Afganistanului. 
553. 

Kalisz, oraş în Polonia, la vest de 
L6dZ. - 427. 

Kandahar, oraş în sud-estul Afga
nistanului. - 554. 

Karfreit (Caporetto) , localitate pe 
Isonzo. - 252. 

Kassel. - 368, 385. 

Kaslel, oraş pe Rin, azi cartier din 
Mainz. - 285. 

Keahta, oraş la sud de lacul Bai
kal. - 138. 

Kehl, oraş pe Rin la est de Stras
bourg. - 285. 

Kew, localitate la vst de Londra. 
- 699. 

Kinzig-Kulm, munte şi trecătoare în 
cantonul elveţian Uri. - 256. 

Klagenfurl, oraş în Carintia. -
259, 266, 270. 

Klon, vale de-a lungul rîului Linth 
în cantonul elveţian Glarus. -
256. 

Koblenz. - 436. 

Kăln (Colonia) - 283, 284, 287, 308. 

Komon (Komârom) , oraş în Unga
ria. - 364, 389. 

Kilahya, oraş în nord-vestul Tur
ciei asiatice. - 539. 

L 

Lago Maggiore, lac în Italia upe
rioară şi Elveţia. - 359, 371,  378, 
394, 467. 

Laibach (Ljublj ana) , or.ş în Slove
nia. - 340, 651. 

Lambessa (Lambese) , localitate tn 
provincia algeriană Constantine. 
- 309, 331, 619. 

Lmbro, aluent stîng al Fadului. -
430, 47 1 .  

Lancashire, coitat în nord-vestul 
Angliei. - 221,  235, 237, 239. 

Kars, oraş în estul Turciei asiatice. Landrecies (Landrecy), oraş în nord-
- 490. estul Franţei. - 282. 



Indice de numiri geografice 821 

Langres, platou. - 643. 

Lans-Je-Bourg (Lanslebourg). locali
tate in Savoia, pe Arc. - 626, 
628. 

Larache (El-Araiche), oraş pe ţăr
mul marocan l Atlanticului, la 
sud de Tanger. - 589, 598, 608. 

lausanne. - 254, 627. 

Lauterburg, oraş în Alsacia, la sud
est de Weissenburg. - 280. 

Lecco, oraş pe lacul Como. - 253, 
395. 

Legnago, oraş la est de Mantua. -
213-217, 231 ,  263, 264, 32, 479, 
481. 

Leipzig. - 385, 409, 4 13, 694. 

Lemberg (Lwow) . - 368. 

Leon, provincie în nord-vestul Spa
niei. - 591. 

Levant, regiune de coastă in partea 
de est a Mării Mediterane. -
1 1 8. 

Liege. - 284 

Ligny, localitate în Belgia, la vest 
de Namur. - 283. 

Lille, oraş în nordul Franţei. - 285, 
292. 

Lindau, oraş pe insula Mainau pe 
lacul Constanza. - 259. 

liverpool. - 375, 551 . 

Livono, port în Itali.. - 391 .  

Loano, localitate î n  Golful Genova. 
- 640. 

Lodi, oraş la sud-est de Milano. -
183, 475. 

Loire, fluviu in Franţa. - 280, 290. 

Lombardia, provincie in Italia su
perioară. - 177, 17-181 ,  18-
191 ,  212, 213, 3 1 ,  232, 24--250, 
253, 258, 260, 262, 26--273, 277, 
295, 330, 337, 343, 380, 389, 399, 
415, 461-463, 468, 487, 504, 570, 
600, 617, 618, 629, 636, 641 ,  646. 

Lombarda-Veneţia (Regatul lombar
do-veneţian) . - 183, 232, 334, 367. 

Lomellina, provincie în Italia supe
rioară. - 371-374, 377-380, 390, 
408, 4 15, 614, 620. 

Lomello, localitate în Italia supe· 
rioară, la est de Casale. - 359, 
362, 37� . 

Lonato, oraş la sud-est de lacul 
Garda. - 430434, 443, 444, 476, 
615. 

Londra. - 10, 76, 86, 184, 187, 239, 
289, 321, 322, 324, 328, 340, 348, 
372, 398, 484, 504-506, 519, 526, 
527, 540, 542, 543, 545, 549, 552, 
553, 694. 

Lorena. - 249, 293. 

Lucerna, cnton în Elveţia. - 633. 

Lukkos, fluviu în Maroc. - 589. 

Lukmanier Lukmaier) , munte şi tre-
cătoare în Graubiinden. - 255. 

Luneville, oraş în nord-estul Fran· 
ţei, la sud-est de Nancy. - 304. 

Lltzen, oraş la sud-est de Merse
burg. - 409, 413. 

Luziensteig, trecătoare în cantonul 
elveţian Graubiinden. - 257. 

Lyon. - 190, 204, 23 1 ,  280, 4, 344, 
345, 620, 624, 626, 643. 

Lys, a fluent al Dorei Baltea în Ita
lia superioară. - 282. 

M 

Maas (Meuse) , fluviu în Franţa, Bel
gia şi Olanda. - 281-287, 292, 
642. 
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Maastricht, oraş în sud-estul Olan
dei. - 284, 287. 

Macedonia, ţinut muntos în sudul 
Peninsulei Balcanice. - 149. 

Madagascar, insulă în Oceanul In
dian. - 197. 

Madrid. - 552. 

Magdeburg. - 368, 385, 386, 506. 

Magenta, oraş la vest de Milano. 
- 408-422, 429, 430, 439, 442, 
443, 468-470, 473, 476, 497, 615, 
616. 

Main, rîu. - 274. 

Mainz. - 284. 

Malaga, provincie în sudul Spaniei. 
- 596. 

Malborgeth, localitate în Carintia. 
- 51. 

Malwa, provincie în India. - 326. 

Manchester. - 329, 520, 542, 580. 

Mannheim. - 284. 

Manlua, oraş în Italia superioară. -
212-218, 232, 250, 260, 262-266, 
270-272, 286, 291 ,  314, 432, 435, 
443, 447, 449, 475, 476, 479, 481 , 
569, 617, 693. 

Marea Adriatică. - 183, 213, 252, 
260, 364, 521 , 616. 

Marea Baltică. - 291 . 

Marea Britanie. - 42, 24 1, 313, 532-
537, 541, 548, 549. 

Marea Mediterană. - 178, 180, 213, 
345, 347, 400. 

Marea Nordului. - 283, 284, 491. 

Marengo, localitate în Italia supe
rioară, la est de Alessandria. -

212, 219, 230, 233, 253, 267, 372, 
475, 627. 

Marienbourg, oraş în sudul Belgiei. 
- 282. 

Marignano, vezi Melegnano. 

Marne, afluent al Senei. - 28 1, 284, 
285, 289. 

Maroc. - 197, 586, 589, 591 ,  603, 
606608. 

Marsilia. - 195, 330, 358, 375. 

Martinsbruck, localitate în cantonul 
elveţian Graubilnden. - 255. 

Maryland, stat în America de Nord. 
- 63. 

Massachusetts, stat în S.U.A. - 690. 

Maubeuge, oraş în nordul Franţei. 
- 282. 

Maurienne, provincie în Savoia. -
599, 621. 

Meaux, oraş la nord-est de Paris. -
28 1. 

Medeah, oraş la sud-vest de Alger. 
- 607. 

Medole, localitate la nord-est de 
Mantua. - 266. 

Melegnano (înainte Marignano) , lo
calitate la sud-est de Milano. -
212, 430, 431 ,  470, 615. 

Mentue, rîu în cantonul elveţian 
Waadt. - 63 1. 

Mequinez (Meknes), oraş în Maroc, 
la sud-vest de Fez. - 589. 

Metz, oraş în estul Franţei. - 190, 
285, 436. 

Mexic. - 324. 

Mezieres, oraş în Franţa, pe Meuse. 
- 282. 
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Middlesex, comitat în Anglia. -
237, 239. 

Milano. - 177, 181 ,  183, 215, 219, 
232, 253, 259, 274, 314, 358, 365, 
380, 390, 406, 40-418, 423, 429, 
467-469, 540, 615, 640. 

Millesimo, localitate la vest de Ge
nova. - 212, 233, 469, 475, 640. 

Mincio, afluent stîng al Padului. -
191, 204, 212-219, 228-233, 250, 
256, 260-266, 269-272, 275, 280, 
286, 287, 291, 292, 296, 3 1 1 ,  313, 
358, 423, 425, 42-432, 447, 449, 
457, 462, 470, 471 , 479, 506, 570, 
611 ,  612, 644, 693. 

Modena, oraş şi provincie în Italia 
superioară ; odinioară ducat. -
179, 181,  183, 309, 314, 334, 354, 
461, 463, 522, 523, 572, 617. 

Modlin (Novo-Georgievsk) , oraş la 
nord-vest de Varşovia. - 651 .  

Mogador, oraş p e  ţărmul marocan al 
Mării Mediterane. - 589, 608. 

Moldova. - 297, 306, 31 1 ,  347, 490, 
541 , 646. 

Mondovi, oraş in Italia superioară 
la sud-vest de Alessandria. 
212, 233. 

Monlerrat, provincie în Italia supe
rioară. - 620. 

Mons, oraş în Belgia. - 281. 

Mont Blanc, munte în Alpii Sa
voiarzi. - 601, 622, 632. 

Mont Cenls, munte şi trecătoare. -
230, 232, 330, 345, 360, 601 ,  623-
628, 636, 638. 

Mont Challequarre, munte. - 628. 

Montebello, localitate în Italia supe
rioară, la est de Voghera. - 375, 
379, 382-383, 391-393, 406, 407, 
420, 439, 466, 475, 614. 

54 - Marx-Engels, Opere, voi. 13 

Monte Cono, munte în Alpi, la vst 
de Bormio. - 255. 

Monte Gavia, munte în Italia supe
rioară, la sud de Bormio. - 255. 

Monte Negro, lanţ muntos în Maroc. 
- 595, 596, 66. 

Montenotte, localitate în Italia supe
rioară, la vest de Genova. - 212, 
233, 469, 475, 640. 

Monte Rosa, munte în Wallis. -
635. 

Montevideo, capitala Uruguay-ului. 
- 178. 

Mont Geant, munte în Alpii Sa
voiarzi� 622. 

Mont Genevre, munte şi trcătoare 
în Alpii Cottici. - 231 ,  345, 623, 
626, 628. 

Montlchiarl, localitate în Italia su
perioară, la sud-vest de lacul Gar
da. - 432, 435. 

Mont lseran, munte şi trecătoare. -
601, 628. 

Montmelian, canton şi oraş în Sa
voia. - 624. 

Mont Thabor, munte în Alpii Cot
tici. - 622, 626. 

Moravia. - 31 1 .  

Mortara, oraş I a  sud-est d e  Novara. 
- 372, 379, 409, 410, 413, 414, 467. 

Moscova. - 554. 

Mosela (Moselle). - 282, 289. 

Moutiers-en-Tarentalse, oraş în Sa
voia. - 601 ,  628. 

Minchen. - 266, 270, 274, 275, 368, 
385. 
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Miinster, oraş în Westfalia. - 569. 

Miinster, localitate în cantonul elve
ţian Graubiinden. - 629. 

Miinster, vale în cantonul elveţian 
Graubiinden. - 255. 

Mun tenegru, ţinut la Marea Adria
tică. - 306, 541 .  

Muota, localitate ş i  vale î n  canto
nul Schwyz. - 256. 

N 

Năfels, localitate în cntonul elve
ţin Glarus. - 256. 

Namur, oraş în sudul Belgiei. 
283-285. 

Nancy, oraş în Franţa la sud de 
Metz. - 285, 355. 

Nassau. - 452, 453. 

Naviglio, rîu în Italia superiară. 
- 418. 

Naviglio-Grande, canal în Italia su
perioară. - 417. 

Neapole. - 176, 179, 180, 251, 263, 
309, 334, 354, 402, 463, 617, 644. 

Neuchdtel (Neuenburg) , oraş şi can
ton în Elveţia. - 602. 

Neuchâtel, lac în Elveţia. - 630. 

Neuenburg, vezi Neuchdtel. 

Neuss (Nyon) , oraş în cantonul el
veţian Waadt. - 285. 

Newfoundland, insulă în partea de 
vest a Atlanticului. - 434. 

New South Wales, stat în Australia. 
- 537. 

New York. - 333. 

Ninbo, port în estul Chinei. - 548. 

Nisa, oraş, fost comitat pe ţărmul 
Mării Mediterane. - 230, 344, 40, 
600�602, 618, 620, 63, 63-646, 
650. 

North Riding, provincie în comita
tul englez Yorkshire. - 221 .  

Noua Zeelandă, grup de insule în 
Oceanul Pacific. - 533. 

Novara, oraş la vest de Milano. -
181,  212, 230, 233, 359, 371, 372, 
378, 405, 406, 409, 410, 412, 414, 
418, 467, 468, 614. 

Novarese, vezi Para Novarese. 

Novi, oraş în Italia superioară la 
sud-est de Alessandria. - 212, 
229, 371-373, 379, 390, 405. 

o 
Oceanul Atlantic. - 381 , 403, 573. 

Oder. - 291,  427. 

Oglio, afluent stîng al Padului. -
232, 252, 256, 260, 470. 

Oise, afluent al Senei. - 281 ,  284, 
285, 289. 

Olanda. - 42, 1 12, 249, 292, 293, 
426, 507. 

Olmiitz (Olomouc) , oraş pe Morava. 
- 576. 

Oneglia, oraş în Golful Genova. -
601 , 635, 638. 

Orba, afluent al Bormidei în Italia 
superioară. - 229, 262. 

Orbe, fluviu în Elveţia, se varsă 
în lacul Neuchâtel. - 631. 

Oriolo, localitate în Italia supe
oară, la nord de Voghera. -
382. 
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OrU!ans, oraş la sud-vest de Paris. 
- 280. 

Ostende, lcalitate balneară în Bel
gia. - 285. 

Oudenarde (Audenarde) , oraş în 
Belgia, la sud de Gand. - 283. 

Oxford, oraş la nord-vest de Lon
dra. - 132. 

p 
Pad, fluviu în Italia de nord. -

21 2-214, 218,  22--23 1 ,  248, 250-
253, 26-263, 267-27 1 ,  275, 280, 
288, 292, 296, 3 1 1 ,  3 13, 343, 344, 
353, 39-362, 37 1-382, 385, 389-
391, 406, 409, 4 1 1 ,  412,  4 1 8, 430, 
455, 46-470, 476, 601 ,  6 1 1 ,  636, 
641 , 644. 

Padua, oraş în Italia superioară. -
264. 

Palatinat. - 436. 

Palestro, localitate în Italia supe
rioară, la sud-est de Vercelli. -
393, 403-407, 467, 614.  

Panix, trecătoare în Alpi în canto
nul elveţian Glarus. - 256. 

Paris. - 8, 1 4 1 ,  178, 183-185, 193, 
198, 204, 280, 281 ,  28--290, 303, 
306, 312,  333, 344, 345, 348, 355, 
356, 37 1 ,  424, 465, 470, 489, 491,  
502, 522, 524, 528, 542, 543, 545, 
570, 618, 619, 623, 629, 643, 649, 
697. 

Parma, oraş şi provincie în Italia 
superioară, fost ducat. - 179, 181 ,  
183, 309, 314 ,  334, 353. 

Pavia, oraş la sud de Milano. - 183, 
212, 251 ,  274, 371 , 372, 377, 378, 
381 ,  391, 409-415, 419, 430, 467, 
469. 

Peiho, fluviu n nordul Chinei. 
547549, 556, 559-562. 

54* 

Pekin. - 547, 549, 0, 51, 552, 553, 
555, 556, 560, 6 1 .  

Persia (Iran) . - 1 19, 553. 

·Peru. - 676. 

Peschiera, oraş la extremitatea de 
sud a lacului Garda. - 21 3-218, 
231 ,  250, 263, 264, 270, 27 1 ,  286, 
366, 443, 444, 450, 479, 693. 

Pesta, parte a Budapestei de azi. 
- 364, 543. 

Peterlingen (Payene) , oraş în can
tonul elveţian Freiburg. - 631 .  

Petersburg, vezi St. Petersburg. 

Peutelstein, trecătoare în Alpi. 
252, 258. 

Philippeville, oraş în Belgia. - 282. 

Piacenza, oraş şi provincie în Italia 
superioară. - 258, 271 ,  331 ,  344, 
359, 37 1 ,  378, 381 ,  382, 390, 391 ,  
409, 4 10, 4 12, 414, 430, 522, 524, 
614. 

Piadena, localitate în Italia superi
oară, la est de Crmona. - 43 1 ,  
470. 

Piave, fluviu în Italia superioară, se 
varsă în Marea Adriatică. - 252, 
260. 

Piemont, provincie în Italia supe
rioară, odinioară parte a regatului 
Sardiniei. - 176-1 81,  186, 1 9 1 ,  
207, 212, 22--233, 253, 257-262, 
270, 278, 335, 337, 339, 343-346, 
359, 360, 365, 370, 376, 379, 390, 
398, 399, 400, 462-466, 475, 479, 
523, 545, 600602, 616622, 636-
642, 644, 646. 

Pirano, port la sud-vest de Triest. 
- 364. 

Pirinei, masiv muntos. - 291 , 637, 
640. 
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Pisoc, munte în cantonul elveţian 
Graubinden. - 255. 

Pizzighettone, oraş în Italia superi
oară, pe Adda. - 27 1 .  

Plombieres, oraş î n  estul Franţei. -
400. 

Podul Dracului. - 256. 

Pola, port la capătul de sud al Is
triei. - 364. 

Polonia. - 286, 29 1,  400, 437, 648, 
650, 65 1 .  

Ponta/el, localitate ş i  trecătoare în 
Carintia. - 252, 257, 258. 

Pont-de Beauvoisin, oraş în sud-estul 
Franţei. - 254. 

Pontecurone, localitate în Italia 
superioară, la nord-est de Ales
sandria. - 353. 

Portugalia. - 291, 490. 

Poschiavo, localitate în cantonul el
veţian Graubinden. - 629. 

Pozzolengo, localitate la sud de la-
cul Garda. - 439, 443, 449. 

Praga. - 143, 369. 

Pragel, trecătoare în Alpi. - 256. 

Pralognan, localitate şi trecătoare în 
Savoia, la sud-est de Moutiers. -
628. 

Pressburg (Bratislava) . - 269. 

Principatele dunărene. 

Provence (Provenţa), provincie în 
sud-estul Franţei. - 231 ,  344. 

Provincia renană. - 7. 

Prusia. - 178, 185, 186, 190, 207-
210, 24 1,  248, 282, 286, 306, 308-
310, 313, 330, 33--341,  350, 351 ,  
353, 35-357, 363, 387, 400, 426, 

427, 434, 435, 440, 452, 460, 463, 
481, 488-506, 570, 57�77, 585, 
617, 646-648, 651,  652, 691, 693-
696 

Punjab, provincie în nord-vestul In
diei. - 53 1. 

Q 

Quebec, port şi capitala provinciei 
canadiene ou acelaşi nume. -
434. 

R 

Raab (Gyor) , oraş în Ungaria, la 
vărsarea Raab-ului în Dunăre. 
364. 

Rabat, oraş în Maroc, la vest de 
Fez. - 589. 

Race, :ap la extremitatea de sud-est 
a insulei Newfoundland. - 375. 

Ravenna, oraş şi provincie în Ita
lia superioară. - 617, 

Regensburg. - 469. 

Regiunea Veneţiei. - 216, 617, 646. 

Relchenberg (Liberec) , oraş în nor-
dul Boemiei. - 368. 

Reims, oraş în nord-estul Franţei. -
285. 

Reschen-Scheideck, trecătoare în 
Alpii Tirolezi. - 255, 256. 

Reuss, afluent al Aare-ului în Elve
ţia. - 255, 256. 

Revere, localitate la sud-est de Man
tua. - 263. 

Rheineck (Rheinegg) , localitate la 
vărsarea Rinului în lacul Constan
za. - 629. 

Rhâne, fluviu în Elveţia şi Franţa. 
- 230, 280, 318, 631,  632. 
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Rimini, oraş la Marea Adriatică. -
252, 620. 

Rin. - 189, 211,  214, 218, 241, 255, 
256, 259, 212, 213, 281, 2�292, 
305, 311 ,  313, 341, 351, 385, 421, 
436, 441, 415, 486, 492, 585, 602, 
611-613, 616, 622, 633, 642, 644-
652. 

Riviera, ţărmul Mării Mediterane în
tre Cannes şi La Spezia. - 640, 
64 1 .  

Rivali Veronese, localitate la est de 
lacul Garda. - 212, 265, 266, 210, 
415. 

Robecco, localitate în Italia superi
oară, pe Naviglio-Grande. - 419, 
420, 468. 

Rocroi, oraş în nord-estul Franţei. 
- 282. 

Roja (Roya) , rîu în Italia superioară. 
- 635, 636. 

Roma. - 48, 1 1 6, 133, 145, 149, 118, 
119, 191, 308, 334, 354, 394, 398-
402, 458, 463, 416, 521 ,  51 1 .  

Romagna, provincie î n  Italia cen
trală ; pînă în 1860 partea de nord 
a Statului Papal. - 461, 463, 523, 
510, 611, 644. 

Rasate, localitate la sud-vest de Mi
lano. - 468, 615. 

Rossbach, sat la sud-vest de Merse
burg. - 294. 

Rubicon, rîu în Italia. - 194, 196, 
251 .  

Rusia. - 105, 128, 111, 118, 183-
190, 199, 210, 211, 286, 291, 304-
306, 310, 313, 320, 330-333, 335, 
339, 346-350, 363, 384, 381, 400, 
426, 421, 432, 431, 453, 463, 489-
495, 504, 505, 523, 521-528, 541 ,  
541, 548, 552-555, 516, 511, 584, 
64-653, 611,  695. 

s 
Saane, afluent al Aare-ului în Elve

ţia. - 630, 631 .  

Saar, afluent a l  Moselei. - 285. 

Saint-Barthelemy. - 628. 

Saint-Gingolph, localitate pe malul 
sudic al lacului Geneva. 63 1,  
633. 

Saint-Jean-de-Maurienne, oraş în 
Savoia, la nord-est de Grenoble. 
- 628. 

Sale, localitate în Italia superioară, 
la nord-est de Alessandria. - 311 . 

Saleh, oraş în Maroc, la nord de 
Rabat. - 608. 

Salford, localitate la sud-vest de 
Manchester. - 506. 

Sallanches, oraş în Savoia, la nord
vest de Mont Blanc. - 632. 

Salzburg. - 259, 266. 

Sambre, afluent al Meusei. - 282, 
286. 

San Cassiano, localitate la sud de 
lacul Garda. - 431, 434, 444, 446, 
412. 

San Francisco. - 612. 

San Marino, stat pitic în Peninsula 
Italică. - 354, 395. 

San Martin, fort în Maroc, la văr 
sarea lui Vahad-el-Djehî în M� 
rea Mediterană. - 605, 606, 608. 

San Martino, aşezare pe malul drept 
al TicinoUlui, lingă Magenta. -
41 8. 

San Martino della Batlaglia, loca
litate la sud de lacul Garda. -
444, 446. 
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Sania Lucia, lcalitate în Italia su
perioară, la sud-vest de Verona. 
- 215, 264, 266. 

Snthia, oraş în Italia superioară, la 
nord-vest de Vercelli. - 230. 

Saorglo (Saorge), localitate la nord
st de Nisa. - 639. 

Sardlnla, insulă în Marea Mdite
rană, odinioară o parte a Regatu
lui Sardiniei. - 1 85, 194, 228, 229, 
314, 318, 319, 334, 335, 339, 346, 
350, 351, 454-458, 462, 463, 476, 
523, 524, 571,  602, 617, 620, 632. 

Satledj, afluent al Indului. - 506. 

Satory, cîmpie lingă Versailles. -
1 94, 303, 305, 417, 488. 

Savoia, regiune între lacul Geneva, 
RMne şi Arc. - 230, 257, 361 , 399, 
465, 524, 59-602, 61 -34, 637, 
638, 641646, 650. 

Savona, oraş în Golful Genova. 
6364 1. 

Saxonia. - 386, 387, 395, 503. 

Schichen, vale in cantonul elveţian 
Uri. - 256. 

Schleswig-Holstein. - 309, 576, 647, 
652. 

Schănbrunn. - 480. 

Scoţia. - 42, 48, 63, 102, 220, 225, 
226, 243, 541 ,  542. 

Scrivia, afluent drept al Padului. -
37 1,  379. 

Sedn, oraş în estul Franţei. - 283. 

Selkirk, oraş în Scoţia. - 226. 

Semmering, trcătoare în Alpii răsă
riteni. - 476. 

Sena. - 280-285. 

Sense (Singine), afluent al Saane-u
lui ln Elveţia. - 630. 

Serbia. - 36, 320. 

Serrallo, clădire în ruinele unui 
vechi castel maur, la vest de 
Ceuta. - 586. 

Sesia, afluent stîng al Padului. 
228, 229, 258, 261,  272, 343, 353, 
359, 361 , 371 ,  372, 377, 379, 390, 
391, 393, 403, 406, 466. 

Sesto Calende, localitate la extremi
tatea de sud a lacului Maggiore. 
- 230, 254, 394. 

Sevastopol. - 289, 297, 389. 

Seyssel, oraş în Savoia, la nord-vest 
de Annecy. - 632. 

SI. Elena, insulă în Oceanul Atlan
tic. - 267, 301 , 427, 484. 

Siberia. - 63, 474, 553. 

Sicilia. - 354. 

Siena, oraş la sud de Florenţa. 
620. 

Silezia. - 368, 386, 402. 

Simplon, trecătoare în cantonul el
veţian Wallis. - 253, 258, 260, 
277, 632, 635. 

Sion, colină la sud-est de Ierusalim ; 
de asemenea denumire pentru Ie
rusalim. - 694. 

Sixmadun, munte şi trecătoare în 
Elveţia. - 255. 

Soissons, oraş la nord-vest de 
Reims. - 281 , 284, 26. 

Solierino, localitate la sud de lacul 
Garda. - 438-447, 450, 458, 471-
474, 476, 479, 506, 614, 616, 693, 
696. 
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Solothurn, oraş şi canton în Elve
ţia. - 632. 

Sommacampagna, localitate la sud
est de lacul Garda. - 233, 265, 
440. 

Sona, înălţimi la sud-est de lacul 
Garda. - 265. 

Sondrio, oraş în Italia superioară, 
pe Adda. - 620. 

Spania. - 1 18, 123, 269, 291,  31, 
552, 590, 607, 617,  637, 640. 

Sparta. - 48. 

Spezia (Spezzia) , oraş şi golf la sud
est de Genova. - 258. 

Spligen, munte şi trecătoare în can
tonul elveţian Graubunden. -
253-258, 395. 

Spree. - 425. 

Stalybridge, oraş la est de Manches
ter. - 237. 

Statele Unite. - 305, 490, 517, 518, 
531,  533, 557, 573, 678, 683. 

Statul Papal. - 176, 251 , 399, 455, 
617. 

St. Barcola, localitate la nord de 
Triest. - 364. 

St. Bernhardin, trecătoare în Alpi în 
cantonul elveţian Graubunden. -
255, 258. 

St. Bernhard, Marele, trecătoare în 
Alpi, leagă valea Rh&ne-ului cu 
valea Dorei Baltea. - 219, 256, 
258, 602, 626. 

St. Bernhard, Micul, trecătoare în 
Alpi, leagă valea Isere-ului cu va
lea Dorei Baltea. - 254, 257, 62-
629, 632, 638, 641 .  

St. Gotthard, masiv muntos ş i  trecă
toare în Elveţia. - 255, 258, 630. 

St. Petersburg (Leningrad) . - 178. 
185, 296, 302, 333, 340, 365, 387, 
505, 540, 541 ,  554, 650. 

St. Pălten, oraş în Austria, la vest 
de Viena. - 364. 

St. Quentin, oraş în nord-estul Fran
ţei, pe Somme. - 285. 

Stelvio, pas, vezi pasul Stilis. 

Stettin (Szczecin) . - 275, 386. 

Stilfs, localitate în Italia superioară, 
la nord de pasul Stilfs. - 253. 

Stilfs, pas în Alpi în Italia superioa
ră, între Vintschgau şi Veltlin. -
230, 232, 253, 254, 258, 270, 395. 

Storo, localitate în Italia superioară, 
pe Chiese. - 257. 

Stradella, oraş în Italia superioară, 
la nord-vest de Piacenza. - 371,  
375, 379, 409, 412. 

Stradella, trecătoare lingă oraşul cu 
acelaşi nume, formată printr-o ra
mificare a Apeninilor pînă în a
propierea Padului. - 379, 381 ,  391, 
396. 

Strasbourg, oraş n estul Franţei. -
194, 20, 284. 

Stura di Demonie, afluent al lui Ta
naro în Italia superioară. - 623, 
636, 639, 641.  

Stuttgart. - 347, 400, 650. 

Suabia. - 259, 260. 

Suedia. - 102. 

Surrey, comital în sudul Angliei. -
239. 

Susa, oraş la vest de Torino. -
360, 626. 
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ş 
Şnhal. - 548, 558, 560, 562. 

T 

Tagliamento, fluviu în Italia superi
oară, se varsă în Marea Adriatică. 
- 252, 261 . 

Tamisa. - 527, 549. 

Tanaro, afluent drept l Padului. -
229, 261 ,  389, 638, 640, 64 1 .  

Tanger, oraş î n  Maroc. - 588, 589, 
598, 608. 

Tarentaise, provincie în Savoia. -
599, 621. 

Teheran. - 554. 

Terdoppio, afluent stîng al Padului. 
- 377, 378. 

Termignon, localitate în Savoia. -
628. 

Tessin, canton în sudul Elveţiei. -
620, 630. 

Tetuan, orş pe ţărmul marocan al 
Mării Mediterane. - 587-591 ,  
596-598, 603, 604, 606-608. 

Tetuan, vezi Vahad-el-Djela. 

Thionville, oraş în estul Franţei, pe 
Mosela. - 285. 

Thonon, oraş în Savoia, la laoul 
Garda. - 632. 

Ticino (Tessin) , afluent stîng al Pa
dului. - 177, 216, 253, 258-l65, 
27 1 ,  340, 359-362, 375, 377, 379, 
385, 394, 406, 408, 4 10, 4 14-423, 
449, 467, 6 1 1 ,  614, 641 .  

Tientsin, port î n  estul Chinei. -
547, 549, 552, 560. 

Tilsit (Sovietsk) . - 646, 648, 651 . 

Tirol. - 214, 215, 217, 218, 219, 232, 
252, 253, 258, 263-269, 273, 274, 
395, 450, 57 1,  635. 

Toblach (Dobbiaco) , localitate şi tre
cătoare în Tirol. - 266. 

Tonale, trecătoare în Alpi în Italia 
superioară, între grupul Ortler şi 
Adamello. - 232, 252-257. 

Torino. - 178, 1 83, 196, 2 12, 229, 
230, 339, 340, 344, 345, 359-361 ,  
371,  393, 466, 524, 601 ,  620, 623, 
638, 640, 642, 644. 

Tortona, oraş în Italia superioară, la 
est de Alessandria. - 232, 359, 
37 1,  379, 405. 

. 

Toscana, provincie în centrul Ita
liei ; pînă în 1860 mare ducat. -
179, 309, 3 14, 334, 349, 353, 355, 
391 ,  398, 400, 434, 461 , 463, 522, 
572, 617. 

Toulon. - 10, 230, 330, 639. 

Trnsilvania. - 332. 

Treviso, oraş la nord de Veneţia. 
- 259, 266, 270. 

Triest. - 178, 218, 219, 248, 364, 
368, 374, 450. 

Troppau (Opava) , oraş în nord-estul 
Moraviei. - 651 .  

Turbigo, localitate l a  vest de Mila
no. - 408, 4 1 8, 423, 615. 

Turcia. - 1 19, 1 66, 178, 320, 332, 
357, 400, 541, 553, 646, 647, 649, 
695. 

Turingia. - 452. 

u 
Uckermark. - 496. 

Udine, oraş şi provincie în Italia su
perioară. - 254, 635. 
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Ulm. - 268, 274, 6 13. 

Ungaria. - 248, 3 1 1 ,  332, 368, 400, 
436, 458, 540, 543-545, 646, 647, 
648, 650, 652 

Uri, canton în Elveţia. - 630. 

Usses, afluent al h8ne-ului în Sa
voia. - 632. 

V 

Vaccarizza, localitate la sud-est de 
Pavia. - 381, 391,  396. 

Valahia (Muntenia) . - 297, 306, 3 1 1 ,  
347, 490, 54 1 .  

Vahad-el-Djeli, fluviu în Maroc, se 
varsă în Marea Mediterană. -
603, 605. 

Val Anzasca, vale în cantonul elve
ţian Wallis. - 635. 

Val Blegno (Blenio sau Brenno), 
vale a rîului Blegno în cantonul 
elveţian Tessin. - 255. 

Val Camonica, vale a rîului Oglio, 
la est de Alpii Bergami. - 257. 

Val de Lys, vale a rîului Lys, la sud 
de Alpii din Wallis. - 635. 

Val de Tignes, vale în Savoia, la 
nord-est de Moutiers. - 628. 

Val di Cavergno, vale în Alpii Tes
sini. - 635. 

Val i Vedro (Val Divedro), vale 
la nord-est de Alpii din Wallis. -
635. 

Valeggio, localitate la sud de lacul 
Garda. - 444, 448, 449. 

Valencia, provincie spaniolă la Ma
rea Mediterană. - 637. 

Valenciennes, oraş în nordul Frun
ţei, pe Escaut. - 292. 

Valenza, oraş în Italia superioară, 
la nord de Alessandria. - 353, 
359, 360, 37 1,  373, 374, 377, 389, 
390, 405-4 10, 412-414. 

Val Formazza, vale în Alpii Tessini. 
- 635. 

Valladolid, oraş la nord-vest de 
Madrid. - 1 17. 

Vallarsa, vale în Italia superioară, 
la est de lacul Garda. - 265. 

Val Sabbia, vale la vest de lacul 
Garda. - 257. 

Val Sassilla, vale la est de lacul 
Como. - 255. 

Val Sesia, vale în Italia superioară, 
la vest de lacul Maggiore. - 635. 

Val Sugana (Brenta) , valea Brentei 
în Italia superioară. - 212, 252, 
259, 264, 270. 

ValtelJina, vezi Veltlin. 

Val Trompia, vale la est de lacul 
Iseo. - 257. 

Var, rîu în sudul Franţei. - 219, 
231 ,  252, 635, 639. 

Var, trecătoare. - 219, 231 .  

Varese, oraş l a  est d e  lacul Maggio
re. - 394, 395. 

Varesotto, provincie la est de lacul 
Maggiore. - 467. 

Varşovia. - 6, 491 , 646, 641, 651 .  

Văile valdenzilor - văi î n  Alpi. -
637. 

VeJtlin (Vallellina) , vale pe cursul 
superior al rîului Adda pînă la 
vărsarea acestuia în lacul Como. 
- 252, 255, 256, 394. 
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Veneţia. - 14 1 ,  177, 178, 181 ,  248-
250, 260, 312, 364, 399, 400, 456, 
462, 618, 620, 644, 646. 

Venlo (Venloo) , oraş la sud de Nij 
megen, pe Maas. - 283, 285, 287. 

VerceJIJ, oraş în Italia superioară. 
- 229, 359362, 371 ,  376-379, 
393, 403-406, 409, 4 12, 413,  423, 
467, 614.  

Verdun. - 281 .  

Verona, oraş în Italia superioară. -
213-2 18, 259-266, 270, 431 ,  435, 
450, 475, 479, 481,  499, 615, 636, 
651 .  

Vevey, oraş la  lacul Geneva. -
630, 63 1 .  

Vezuviu, vulcan lingă Neapole. 
176. 

Via Mala, trecătoare în cantonul el
veţian Graubinden. - 255. 

Vicenza, oraş la vest de Veneţia. -

215, 216, 259, 264, 266. 

Victoria, stat în Australia. - 537, 

Viena. - 207, 218, 249, 254, 259, 
265, 266, 270, 273, 286, 289, 303, 
314,  350, 362-366, 367, 440, 480, 
493, 496-497, 501 .  

Vigevano, oraş l a  nord-vest d e  Pa
via. - 371 ,  375, 377, 410, 414, 467, 
468. 

Villafranca, oraş în Italia superi
oară, la sud-vest de Verona. -
460-463, 485, 492, 521 -523, 527, 
569, 570, 616, 618, 650, 696. 

Vllleneuve, oraş în cantonul elve
ţian Waadt. - 630, 631 .  

Vlncennes, cartier din Paris. - 183. 

Vinzaglio, localitate în Italia supe
rioară, la est de Vercelli. - 393, 
403, 467. 

Vistula, rîu. - 291 ,  384, 427, 647, 
648, 652. 

Voghera, oraş în Italia superioară. 
- 353, 371 ,  375, 379, 382, 391,  396, 
405, 409-414.  

Volta, localitate la nord-vest de 
Mantua. - 265, 431,  432, 434, 439, 
443, 449. 

w 
Waadt, canton în Elveţia. - 602, 

630-634. 

Wagram, localitate la nord-est de 
Viena. - 210. 

Wakefield, oraş la sud de Leeds. -
563, 567. 

Wales. - 235, 529, 530. 

Wallis, canton în Elveţia. - 277, 
602, 629-633. 

Waterloo, localitate la sud de Bru
xelles. - 178, 283. 

Wednesbury, oraş la nord-vest de 
Birmingham. - 237. 

Wesel. - 285, 287. 

West Bromwich, stat la nord-vest 
de Birmingham. - 237. 

Westfalia. - 10, 617. 

West Riding, provincie în comitatul 
englez Yorkshire. - 221 ,  235, 237. 

Wisconsin, stat în S.U.A. - 690. 

Worms, trecătoare în Alpi, în can
tonul elveţian Graub.inden. - 255, 
256. 

Wiirttemberg. - 209, 387, 436, 452. 
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y 
Yonne, afluent al Senei. - 284, 

285. 

Yorkshire, comitat în Anglia cen
trală. - 221, 235, 237, 239. 

Yverdon, oraş la lacul Neuchâtel. -
631. 

z 
Zihl, afluent al Aar-ului în Elvetia. 

- 630, 631 .  

Zorndori (Sarbinovo), lcalitate la 
nord de Kistrin. - 294. 

Zirich. - 52123, 525, 56-571, 
633. 
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Bernier, Fra;ois : Voyages contenant la description des etats du Grand 
Mogol, de l'lndoustan, du Royaume de Cachemire etc. T. 1. Paris 1830. 
- 1 1 9. 

Blake, William : Observations on the effects produced by the expenditure 
of government during the restriction of cash payments. London 1823. -
92, 167 

Blanc, Louis : Histoire de la revolution fran;aise. T. 1-2. Paris 1847. 
T. 1 .  - 155. 

Boisguillebert, [Pierre Le Pesant] : Le detail de la France. In : Economistes 
financiers du XVIIIe siecle, Par Eugene Daire. Paris 1843. - 43, 85, 
92, 1 15, 135, 

- Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs ou 
I'on decouvre la fausse idee qui regne dans le monde a I'egard de ces 
trois articles. Ebendort. - 43, 1 14, 

Bonaparte, Napoleon-Louis : Fragments historiques 1688 et 1830. Paris 1841 .  
- 483. 

- Des idees napoleoniennes. Paris 1839. - 425, 461, 482, 570. 

Bosanquet, J .W. : Metallic, paper and credit currency, and the means of 
regulating their quantity and value. London 1842. - 86. 

Bray, John Francis : Labour's wrongs and labour's remedy ; or, the age 
of might and the age of right. Leeds 1839. - 75. 

Buchanan, David : Obsevations on the subjects treated of in Dr. Smith's 
inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Edinburgh 
1814, - 102. 

[Bilow, Heinrich Dietrich von] : Der Feldzug von 1800, militarisch-poli
tisch betrachtet von dem Verfasser des Geistes des neuern Kriegssys
tems. Berlin 1801.  - 267 . 

- Geist des neuem Kriegssystems, hergeleitet aus dem Grundsatze einer 
Basis der Operationen, auch filr Laien in der Kriegskunst fasslich vor
getragen von einem ehemaligen Preussischen Offizier. Hamburg 1799. � 
466, 469. 

Buelow, Adam Heinrich Dietrich von : Histoire des Campagnes de Hohen
linden et de Marengo. Contenant les notes que Napoleon fit sur cet 
ouvrage en 1819, a St. Helene. Le tout mis en ordre et publie par Bre
vet Major Emmett. Londres 1831 . - 267, 268, 358. 

Bisch, Johann Georg : Abhandlung von dem Geldumlauf în anhaltender 
Riicksicht auf die Staatswirtschaft und Handlung. Th. 1-2. 2. ven. und 
verb. Aufl. Hambur- und Kiel 1800. - 155. 



836 Indice bibliografic 

Cstlereagh, /Robert Stewart] : Memoirs and Correspondence. Edited by 
his brother, Charls Vane. Voi. 1-8. London 1848-1853. Voi. 1. - 651 .  

Cato der Altere : D e  agricultura. - 1 1 7. 

Chevalier, Michel : Cours d'economie politique fait au College de France. 
La monnaie. Bruxelles 1850. - 106, 145. 

Cluusewitz, Carl von : Die Feldzilge von 1799 in Italien nd der Schweiz. 
In : Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz iber Krieg 
und Kriegflhrung, Bd. 5. Berlin 1833. - 488. 

- Vom Kriege. Ebendort, Bd. 1-2. Berlin 1832-1833. - 478, 642. 

Cobbett, William : Political register. From July to December, 1807. Voi. 12. 
London 1807. - 86. 

Code Napoleon (vezi şi adn. 240) . - 431 , 569. 

Cooper, Thomas : Lectures on the elements of politica! economy. London 
1831 .  - 24. 

Corbet, Thomas : An inquiry into the causes and modes of the wealth of 
individuals ; or the principles of trade and speculation explained. In 2 
parts. London 1841.  - 86. 

Correspondence relating to the Earl of Elgin's special missions to China 
and Japan, 1857-1859. London 1859. - 549-550, 560, 561 ,  578-582. 

Correspondence relating to Persia and Affghanistan. London 1839. - 553, 
554-555. 

Correspondence relative to the affairs of Hungary. 1847-1849. Presented 
to both Houses of Parliment by command of Her Majesty. August 15, 
1850. - 540. 

The currency theory reviewed in a letter to the Scottish people on the 
menaced interference by government with the existing system of ban
k,lg in Scotland. By a banker in England, Edinburgh 1845. - 97. 

[Custodi, Pietro] : Scrittori classici italiani di economia politica. Parte 
antica, T. 1-7, Milano 1803-1804. Parte modena, T. 1-50, Milano 
1 803-1816. - 98. 

Dante, Allghieri : Die Gottliche Komodie. - 1 1 .  

Darimon, Alfred : De l a  reforme des banques, avec une intrduction par 
emile de Girardin. Paris 1856. - 75. 

Debates in the House of Commons on Sir R. Peels Bank Bills of 1844 and 
1845. Reprinted verbatim from „Hansard's Parliamentary Debates " ,  Lon
don 1875. - 70. 

Dodd, George : The curiosities of industry and the applied sciences. Lon
don 1854. - 97. 



Indice bibliografic 837 

East India (Cabul and Afighanislan), Ordered by the House of Commons, 
to be printed, 8 June 1859. - 553-555. 

Engels, Friedrich : Die Lage der arbeitenden Klasse în England. Nach 
eigner Anschauung und authentischen Quellen. Leipzig 1845. - 10. 

- Po und Rhein. Berlin 1859 (vezi şi adn. 1 1 1) .  - 612. 

- Umrisse zu einer Kritik der Nationaloekonomie. In : Deutsch-Franzo-
sische Jahrbicher. Paris 1844. - 10. 

Franklin, Benjamin : A modest inquiry into the nature and necessity of a 
paper currency, In : The works of Benjamin Franklin. By Jared Sparks. 
Voi. 2. Boston 1836. - 45, 46. 

- Remarks and facts relative to the American paper money. Ebendort. 
- 46, 107. 

Friedrich II. : Aus der Instruction fir die Generalmajors von der Ca· 
vallerie. In : Die Werke Friedrichs des Grossen in 10 Bănden. Bd. 6. 
Berlin 1913. - 294. 

Fullarton, John : On the regulation of currencies ; being an examination 
of the principles, on which it is proposed to restrict, within certain 
fixed limits, the future issues on credit of the Bank of England, and of 
the other banking establishments throughout the country. 2nd ed. London 
1845, - 173, 174,  

Galiani, Ferdinando : Della moneta. In : Scrittori classici italiani di eco· 
nomia politica. Parte moderna, T. 3. Milano 1803. - 22, 47, 61, 78, 93, 
141 . 

Ganier, Germain : Histoire de la monnaie, depuis Ies temps de la plus 
haute antiquite, jusqu'au regne de Charlemagne. T. 1. Paris 1819. -
62, 97. 

Genovesi, Antonio : Lezioni i economia civile. In : Scrittori classici ita· 
liani economia politica. Parte moderna. T. 8, Milano 1 803. - 37, 1 13. 

Goethe, Johann Wolfgang von : Die Wahlvewandtschaften. - 495. 

Gray, John : Lectures on the nature and use of money. Delivered before 
the members of the „Edinburgh Philosophical Institution" during the 
month of February and March, 1848. Edinburgh 1848. - 73-75. 

Gray, John : The social system. A treatise on the principie of exchange. 
Edinburgh 183 1 .  - 73-75. 

Grimm, Jacob : Geschichte der deutschen Sprache. Bd. 1 .  Leipzig 1848. -
143. 



838 Indice bibliografic 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : Grundlinien der Philosophie des Rechts 
oder Naturecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, hrsg. von Eduard 
Gans. In : Werke. Vollst. Ausg. durch einen Verein von Freunden des 
Verewigten. Bd. 8. Berlin 1933. - 675. 

- Phănomenologie des Geistes, hrsg. von Johann Schulze. Ebendort, Bd. 
2. Berlin 1832. - 513. 

- Vorlesungen iber die Geschichte der Philosophie, hrsg. von Karl Ludwig 
Michelet. Bd. 1 bis 3. Ebendort, Bd. 13-15. Berlin 1833-1836. - 513. 

- Vorlesungen ilber die Aesthetik, hrsg. von H. G. Holtho. Ebendort, 
d. 10, Abt. 1-3. Berlin 1835-1838. - 513. 

- Wissenschaft der Logik, hsg. von Leopold von Henning, T. 1 ,  Abt. 
1-2. Ebendort, Bd. 3 bis 5. Berlin 1833-1834. - 512. 

Jeine, Heinrich : Die Băder von Lucea. - 453 

- Deutschland. Ein Wintermărchen. - 249. 

- Bei des Nachtwăchters Ankunft zu Paris, - 247. 

Hodgskin, Thomas : Popular politica! economy. Four lectures delivered at 
the London Mechanics' Institution. London 1827. - 40, 

Homer : Ilias. - 685. 

Horaz : Satiren. - 122. 

Hugo, Victor : Napoleon le petit. London 1852. - 306, 491.  

Hume, David : Essays and treatises on severa! subjects. Voi. 1-2. London 
1777. Voi. 1. - 148-153. 

[Hume, Jmes Deacon] : Letters on the Corn Laws, and on the rights of 
te working classes. London 1834. - 166. 

Jacob, Willlm : A historical inquiry into the production and consumption 
of the precious metals. Voi. 1-2. London 1831 .  Voi. 2. - 97, 98, 124. 

Jahres·Bericht der Handels-Kammer. Elberfeld 1857. - 242, 243. 

Jomini, Henri de : Precis de l'art de la guerre, ou nouveau tableau analy
tique des principales combinaisons de la strategie, de la grande tactique 
et de la politique militaire. Paris 1836. - 261 . 

JoveJJnos [y Rmirez, Gaspar Melchor de/ : Obras. Nueva ed. T. 1-8. 
Barcelona 1839-1840. - 44. 

Juvenal : Satiren. - 522. 

Komer, M. George : Eine Philologisch·historische Abhandlung von dem 
Alterthume des băhmischen Bergwerks, und von einigen daher stam· 
menden bergenzenten Wortern und Redarten, deren sich die Bergleute 



Indice bibliografic 839 

vornehmlich in dem meissnischen Oberezgebirge noch jetzo gebrauchen. 
Schneeberg 1758. - 144. 

Kossuth, Louis : L'Europe, l'Autriche et la Hongrie. 2e ed. Bruxelles 1859. 
- 541 .  

Kurhessische Verlassungs-Urkunde vom 51en Januar 1831.  Cassel o.  J .  -
573, 575. 

/La Gueronniere, Louis-Etienne] : L'Empereur Napoleon III et l'Italie. Pa
ris 1859. - 295. 

List, Friedrich : Das nationale System der politischen Oekonomie. Bd. 1 
Stuttgart und Tibingen 184 1 .  - 25. 

Locke, John : Some considerations on the consequences of the lowering 
of interest, and raising the value of money. In a letter sent to a Member 
of Parliament, 1691 . In : The works of John Locke, in 4 vols. 71h ed. Lon
don 1768. Vol. 2. - 65, 66, 67, 135, 152. 

[Lowndes, William] A report containing an essay for the amendment of 
the silver coins. London 1695. - 66. 

Lucanus : Pharsalia. - 97-98. 

Luther, Mrtin : Von Kauffshandlung und Wucher. Vuittemberg 1524. -
1 19, 120, 129, 134. 

MacCulloch, J[ohn] R[amsay] : Discours sur !'origine, les progres, les ob
j ects particuliers, et l'importance de l'economie politique. Traduit de 
l'anglois par G[uilleau)me Prevost. Geneve-Paris 1825. - 23. 

- The literature of political economy : a classified catalogue of select 
publications in the different departments of that science. London 1845. 
- 41 . 

Machiavelli, Niccolo : Florentinische Geschichte vom Jahr 1492 bis 1512. 
In : Simmtliche Werke. Aus dem Italienischen ibers. von Job. Ziegler. 
Bd. 8. Karlsruhe 1841 . - 463. 

Maclren, James : A sketch of the history of the currency : compnsmg a 
brief review of the opinions of the most eminent writers on the sub
jekt. London 1858. - 59, 155, 156. 

Macleod, Henry Dunning : The elements of politica! economy. London 
1858. - 30. 

- The theory and practice of banking : with the elementary principles 
of currency ; prices i credit ; and exchanges. Vol. 1 .  London 1855. -
131. 

55 



840 Indice bibliografic 

Malthus, T[homas/ R[oberl/ : Definitions in politica! economy, preceded by 
an inquiry into the rules which ought to guide politica! economists in 
the definition and use of their terms, with remarks on the deviation 
from these rules in their writings. London 1827. - 25. 

Mandeville, John : Voyages und travels. London 1705. - 106. 

Marlyr Anghiera, Pedro : De orbe novo. Decades. Alcaii 1530. - 142. 

Marx, Karl : Discours sur la question du libre echange, prononce a !'Asso
ciation Democratique de Bruxelles. Bruxelles 1848. - 10. 

- Zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie. Einleitung. In : Deutsch
Franzosische Jahrblcher, Paris 1844. - 8, 

- Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Erstes Heft. Berlin 1859. -
507-508. 

- Lohnarbeit und Kapital. In : Neue Rheinische Zeitung. Koln. Nr. 264-
267 und 269, April 1849. - 10. 

- Misere de la philosophie. Reponse a la philosophie de la misere de 
M. Proudhon. Paris-Bruxelles 1847. - 10, 51 .  

[Marx, Karl, und Friedrich Engels/ : Manifest der Kommunistischen Partei. 
London 1848, - 10. 

Mill, James : Commerce defended. An answer to the arguments by which 
Mr. Spence, Mr. Cobbett, and others, have attempted to prove that 
commerce is not a source of national wealth. London 1808. - 86. 

- Elements of politica! economy. London 1821 .  - 86, 167-169. 

- !lemens d'economie politique. Traduits de l'anglais par J. T. Parisot. 
Paris 1823. - 167, 168. 

[Misselden, Edward/ : Free trade, or, the means to make trade florish. 
Wherein, the causes of the decay of trade in this Kingdome, are dis
couvered : and the remedies also to remoove the same are represented. 
London 1622. - 1 14, 1 1 7, 120. 

Montanari, Geminiano : Della moneta, trattato mercantile, In : Scrittori 
classici italiani economia politica. Parte antica. T. 3. Milano 1804. -
28, 141 .  

[Monlesquieu, Charles de/ : De l'esprit des loix. Nouvelle ed.  T.  3, London 
1757. - 153. 

Muller, Adam H[einrich/ : Die Elemente der Staatskunst. 2. Th. Berlin 1809. 
- 61,  

Der Nationalverein, seine Entstehung und bisherige Wirksamkeit, Hrsg. 
im Auftrage des Vereins-Vorstandes vom Geschăftsfihrer. Coburg 1861.  
- 451-453. 



Indice bibliografic 41 

Opdyke, George : A treatise on political economy. New York 1851 .  - 6, 
87. 

Overstone, /Samuel Jones Loyd] : The evidence before the select com
mittee of the House of Commons of 1857, on Bank Acts. London 1858. 
- 172. 

Pereire, J[saac] : Le;ons sur !'industrie et ls finances. Paris 1 832. - 4. 

Petty, William : An essay concerning the multiplication of mankind. Lon
don 1686. - 41.  

- Political arithmetick, or  a discourse concerning the extent and value 
of lands, people, buildings ... In : Several essays in politica! arithmetic. 
London 1 699. - 41,  42-43, 53, 1 13, 1 18. 

- A treatise of taxes and contributions. London 1 679. - 24. 

Plato : De republica. ln : Opera omnia ... ed. G. Stallbaumius. London 1850. 
- 106, 193. 

Plinius : Historiae naturalis libri XXXVII ... recens. et comment. crit. indi
cibusque instrux. Julius Sillig. Voi. 5. Hamburgi et Gothae 1851. - 121. 

P6Jitz, Karl Heinrich Ludwig : Die Weltgeschichte fir gebildete Leser und 
Studierende. 6„ bericht., verm. und erg. Aufl. Bd. 1-4. Leipzig 1830. -
694. 

Prescott, William H/ickling] : History of the conquest of Mexico, with a 
preliminary view of the ancient Mexican civilization, and the life of the 
conqueror, Hernando Cortez. 5th ed. Voi. 1-2. London 1850. Vol. 1 
(vezi şi adn. 33) . - 142-143. 

Proudhon, P[ierre]-J[oseph] : De la justice dans la revolution et dans l"e
glise. Bruxelles 1860. - 491 . 

- Systeme des contradictions economiques, ou philosophie de la misere. 
T. 1-2. Paris 1846. - 681 .  

Puschkin, Alexnder : Eugen Onegin. - 165. 

/Raumer, Friedrich von] : Der Standpunkt Preussens. ln : Berlinische Nach
richtn von Staats- und gelehrten Sachen, vom 8. Mai 1859. - 356, 
357. 

Reports ol the lnspectors ol lactories to Her Majesty·s Principal Secre
tary oi State lor the Home Department, lor the hali year ending 31st 
October 1858. London 1858. - 220-227, 239-244. 

Ricardo, David : The high price of bullion, a proof of the depreciation of 
bank notes. 4th ed. London 181 1 .  - 157, 1 62-166. 

- On the principles of politica! economy, and taxation. 3rd ed. London 
1821 .  - 49, 158, 163 . 

55* 



42 Indice bibliografic 

- Des principes de l'economie politique et de l'imp6t. Traduit de l'anglais 
par F.-S. Constancio, avec des notes explicativs et critiques par 
J.-B. Say. 2e ed. T. 1-2. Paris 1835. - 51.  

Ricardo, David : Proposals for an economica! and secure currency ; w1th 
observations on the profits of the Bank of England, as they regard the 
public and the proprietors of bank stock. 2nd ed. London 1816. - 159. 

- On protection to agriculture. 4tb ed. London 1822. - 50. 

- Reply to Mr. Bosanquet's practicai observations on the report of the 
Bullion Committee. London 181 1 .  - 157, 162. 

[Rossler, Constantin] : Preussen und die italienische Frage. Berlin 1859. -
310. 

Say, Jean-Baptiste : Traite d'economie politique, ou simple exposition de 
la maniere dont se forment, se distribuent, et se consomment Ies 
richesses T. 1-2. Paris 1803. - 25, 156. 

Sempere [y Guarinos, Juan/ : Considerations sur Ies causes de la grandeur 
et de la decdence de la Monarchie Espagnole. T. 1. Pars 1826. - 1 18. 

Senior, N[assau] W[illiamJ : Principes fondamentaux de !'economie poli
tique, tires de le:ons edites et inedites. Par Jean Arrivabene. Paris 1836. 
- 122, 132. 

Shakespeare, William : Konig Heinrich der Vierte. - 300. 

- Der Kaufmann von Venedig. - 129, 

- Ein Sommenachtstraum. - 505-506. 

- Der Widerspenstigen Zăhmung. - 499. 

Sismondi, J[ean]-CfharlesJ-L[eonardJ Simonde de : Etudes sur l'economie 
politique. T. 1-2. Bruxelles 1837-1838. - 50. 

Smith, Adam : An inquiry into the nature and causes of the wealth of na
tions. Voi. 1-2. London 1776. - 47. 

- An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. With 
a commentay, by the author of „England and America". Ed. by Edward 
Gibbon Wakefield. Voi. 1-6. London 1835-1839. - 48, 49, 58, 1 14, 156. 

Spence, William : Britain independent of commerce ; or, proofs, deduced 
from an investigation into the true causes of the wealth of nations, that 
our riches, prosperity, and power, are derived from resources inherent 
in ourselves, and would not be affected, even though our commerce 
were annihilated. London 1807. - 86. 

Statistica] abstract for the United Kingdom in each of the Jast fifteen years, 
from 1844 to 1858. Nr. 6. London 1859. - 529-530. 

Stein, L{orenz vonJ : System der Staatswissenschaft. d. 1 : System der 
Statistik, der Populationistik und der Volkswirtschaftslehre. Stuttgart 
und Tibingen 1852. - 1 6, 23. 



Indice bibliografic 43 

Stenographlscher Bericht ber ie Verhandlungen der deutschen constl
tuierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main. Hrsg. af Be
schluss der Nationalversammlung durch die Redactions-Commission und 
în deren Auftrag von Franz Wigard. Bd. 1-9. Frankfurt a. M. und Leip
zig 1848-1849. Bd. 2. - 248, 272, 111 .  

Steuart, James : An inquiry into the principles o f  politica! oeconomy, Voi. 
1-2. London 1767, - 47. 

- An inquiry into the principles of politica! oeconomy, being an essay 
on the science of domestic policy in free nations. Voi. 1-3. Dublin 
1770. - 47, 48, 67-70, 150, 153-156, 173. 

Storch, Henri : Considerations sur la nature du revenu national. Paris 
1 824. - 105, 

- Cours d'economie politique, ou exposition des principes qui deteninent 
la prosperite des nations. Avec des notes explicatives et critiques par 
J.-B. Say. T. 14. Paris 1823. - 1 05, 122. 

Strabon : Erdbeschreibung in siebzehn Bichem. Nach bericht. griech. Text 
unter Begleitung kritischer und erklărender Anmerkungen. Verdeutscht 
von Christoph Gottlieb Groskurd. Berlin und Stettin 1831-1833. - 144. 

Thompson, Wllliam : An inquiry into the principles of the distribution of 
wealth most conducive to human happiness ; applied to the newly pro
posed system of voluntary equality of wealth. London 1824. - 75. 

looke, Thomas : On the currency in connexion with the corn trade ; and 
on the Con Laws. 2nd ed. London 1829. - 173. 

- An inquiry into the currency principie ; the connection of the currency 
with prices, and the expediency of a separation of issue from banking 
2nd ed. London 1 844. - 86, 173, 174. 

- A history of prics, and of the state of the circulation, from 1 839 to 
1847 inclusive. London 1848. - 165, 167, 174. 

Tooke, Thomas, and William Newmarch : A history of prices, and of the 
state of the circulation, during the nine years 1 848-1856. Vol. 1--2 ; 
forming the 5lh and 6th vols. of the „History of prices from 1792 to the 
present time" .  London 1 857. - 174. 

Traile de paix, entre J'Autriche et la France, signe a Zurich, le 10 novem
bre 1859. In : Nouveau recueil general de traites„. Continuation du 
Grande Recueil de Martens, par Charles Samwer. T. 16. Gottingue 1843. 
- 572. 

Vrquhart, David : Fmiliar words as affecting England and the English. 
London 1855. - 64. 

Verri, Pietro : Meditazioni sulla economia politica. In : Scrittori classici 
italiani i economia politica. Parte modena. T. 15. Milano 1804. - 139. 



44 Indice bibliografic 

Virgil : Aeneis. - 121 .  

Willisen, Wilhelm von : Der Italinische Feldzug des Jahres 1 848. Berlin 
1849. - 248, 271 .  

Wilson, James : Capital, currency and banking i being a collction o f  a 
series of articles publishd in the „Economist•. London 1847. - 165, 
173. 

Xenophon : De vectigalibus. - 123, 125, 126. 

Young, Arthur : Political arithmetic. Containing observations on the pre
sent state of Great Britain 1 nd the principles of her policy in the en
couragement of agriculture. London 1774. - 155. 

II. Periodice 

Allgemeine Militir-Zeitung. Darmstadt (vezi şi adn. 380) . - 615. 

Allgemeine Zeitung. Augsburg (vezi şi adn. 5). - 8, 248, 310, 380, 6 1 1 ,  
612, 616, 636. 

- din 22 februarie 1859. - 278. 

- din 13 mai 1859. - 353. 

- din 1 1  iunie 1859. - 420. 

Le Constitutionnel. Jounal politique, litteraire, umversel. Paris (vezi şi 
adn. 74). - 1 95. 

Le Constitutionnel din 30 ianurie 1859. - 19--203, 319. -

- din 29 aprilie 1859. - 346. 

- din 3 august 1859. - 524. 

Courrier des Etats-Unis. New York (vezi şi adn. 81) - 198. 

The Daily News. London (vezi şi adn. 230) . - 406. 

The Daily Telegraph. London (vezi şi adn. 336) . - 548, 549, 559. 

- din 16 septembrie 1859. - 552. 

Deutsch-Franzosische Jahrbiicher. Hrsg. von Arnold Ruge und Karl Mar. 
Lfg. 1 und 2. Paris 1844 (vezi şi adn. 6) . - 8, 10. 

The Economist. Weekly Comercial Times. Banker's Gazette, and Railway 
Monitor : a political, literay, and general newspaper. London (vezi şi 
adn. 27). - 1 65, 556, 558. 

- din 10 iulie 1858. - 94. 



Indice bibliografic 

- din 30 iulie 1859. - 517-520. 

- din 17 septembrie 1859. - 556-558. 

France Centrale. - 193. 

The Free Press. London (vezi şi adn. 328). - 540. 

- din 3 februarie 1858. - 553. 

- din 12 mai 1858. - 540. 

845 

Die Garlenlaube. Illustriertes Familienblatt. Leipzig. Jg. 1859 (vezi şi adn. 
416) . - 694, 698. 

Hansard's Parliamen lary Debales : Vol. 1 44. London 1857. - 559. 

- Voi. 152. London 1859. - 23-237. 

- Vol. 153. London 1859, - 328. 

- Vol. 155. London 1859. - 527. 

Hermann. Deulsches Wochenblalt aus London (vezi şi an. 408) . - 690-
69. 

- din 28 mai 1859. - 690, 691 . 

- din 18 iunie 1859. - 691 ,  692. 

- din 2 iulie 1859. - 692, 693, 694. 

- din 9 iulie 1859. - 694-699. 

The Iluslraled London News (vezi şi adn. 260) . - 473. 

L'lluslralion. Jounal universel. Paris (vezi şi adn. 259) . - 474. 

L'Independance Belge. Bruxelles (vezi şi adn. 62) . - 187, 1 96. 

- din 21 iulie 1859. - 481 . 

Kolnische Zeilung (vezi şi adn. 204) . - 356. 

Koniglich Preussischer Staats-Anzeiger. Berlin, vom 1 9. Juni 1859 (vezi şi 
adn. 296) . - 497. 

The London Gazelte (vezi şi adn. 107) . - 238. 

Le Monileur universel. Paris (vezi şi adn. 55) . - 305, 309, 339, 490, 551 ,  
558. 

- din 7 ianuarie 1859. - 184. 

- din 5 martie 1859. - 297, 483, 485. 

- din 25 martie 1 859. - 334. 

- din 19 aprilie 1859. - 347. 

„ din 21 aprilie 1859. - 338. 

- din 1 mai 1859. - 350, 351 . 



46 Indice bibliografic 

- din 4 mai 1859. - 350-352. 

- din 10 mai 1859. - 355. 

- din 1 0  iunie 1859. - 421, 422. 

- din 12 iunie 1859. - 474-475. 

- din 14 iulie 1859. - 463, 602. 

- din 20 iulie 1859. - 481. 

- din 26 iulie 1859. - 483. 

- din 28 iulie 1859. - 483, 485. 

- din 16/17 august 1859. - 528. 

The Morning Star. London (vezi şi adn. 339) . - 550. 

Le National. Paris (vzi şi adn. 30). - 645. 

National-Zeitung. Berlin (vezi şi adn. 236) . - 426. 

- din 4 iulie 1859 (ediţia de seară). - 503. 

- din 15 iulie 1859 (ediţia de seară). - 506. 

- din 3 iulie 1859 (ediţia de dimineaţă) . - 504, 505. 

- din 24 iulie 1859 (ediţia de dimineaţă) . - 492496, 503, 504. 

- din 27 iulie 1859 (ediţia de seară) . - 500-502. 

- din 28 iulie 1859 (ediţia de dimineaţă). - 49-496. 

Neue Preussische Zeitung. Berlin (vezi şi adn. 1 75) . - 310. 

Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie. Koln (vezi şi adn. 1 4}.  
- 10. 

New-York Dily Tribune (vezi şi adn. 15) . - 11,  303, 536, 539, 546. 

Ost-Deutsche Post. Wien (vezi şi adn. 376). - 612. 

La Patrie. Paris (vezi şi adn. 194) . - 337. 

- din 28 iulie 1859. - 483. 

The Parllamentary Debates : Voi. 1 .  London 1820. - 4--50. 

Penslero ed Azione. London (vezi şi adn. 224) . - 398, 541 ,  546. 

- din 16 mai 1859. - 398402, 541 .  

Peklng Gazette (vezi şi adn. 335) . - 548. 

La Presse. Paris (vezi şi adn. 78) . - 196. 

Revue des deux Mondes. T. 20. Paris 1859 (vezi şi adn. 246) . - 450 



Indice bibliografic 847 

Rheinische Zeitung flr Politik, Handel und Gewerbe. Koln (vezi şi adn. 
3) . - 7-8. 

- dn 25 octombrie 1842. - 8. 

- din 15 ianuarie 1843. - 8. 

Sichsische Konstitutionelle Zeitung. Dresden (vezi şi adn. 319). - 528. 

The Spectator. London (vezi şi adn. 17) .  - 4 1 .  

- din 1 9  octombrie 1711 . - 148. 

- din 26 noiembrie 171 1 .  - 41.  

The Times. London (vezi şi  adn. 63) . - 187, 238, 298-301, 347. 376, 380, 
397, 442, 519, 54-553, 562, 607, 632. 

- din 5 martie 1859. - 299, 300. 

- dn 30 martie 1859. - 323, 324. 

- din 14 aprilie 1859. - 333, 334. 

- din 29 aprilie 1859. - 347, 348. 

- din 10 iunie 1 859. - 614. 

- din 28 iulie 1859. - 484. 

- din 17 august 1859. - 526. 
- din 16 septembrie 1859. - 555-556. 

- din 19 septembrie 1859. - 555-556. 

- din 8 octombrie 1859. - 566. 

- din 10 octombrie 1859. - 566, 567. 

- din 1 1  octombrie 1859. - 565. 

- din 12 octombrie 1859. - 564. 

- din 13 octombrie 1859. - 565. 

Tribune vezi New-York Daily Tribune. 

Das Volk. London (vezi şi adn. 217). - 689. 

- din 4 iunie 1859. - 509. 

- din 2 iulie 1859. - 447. 

- din 9 iulie 1859. - 471. 

Wiener Zeitung (vezi şi adn. 213) . - 367. 

- din 16 iulie 1859. - 480. 

- din 8 auqust 1859. - 521 .  



848 

Tablou de greutăţi, măsuri şi monede 

Greutăţi 

1 cvarter 

livră (lb) sau pfund (pound) . 
carat 

(unitate de măsură şi pentru evaluarea au

rului într-un aliaj de aur) 

Greutăţi „lroy• (pentru metale nobile, pietre 
preţioase, medicamente) 

pfund (troy pound) = 12 uncii . 

1 uncie (troy ounce) = 20 pennyweights 
pennyweight = 24 grani 
gran (grain) 

Măsuri de lungime 

1 milă engleză (British 
mile) 

1 iard 
p1c1or (foot) 

1 ţol (inch) 

1 league (milă spaniol.) 

1 milă germană 

1 cot (prusian) 

Măsuri de suprafeţe 

1 milă pătrată germană 

Măsuri de volum 

1 cvarter 

1 bushel 

Măsuri 

= 5 280 picioare . 

= 3 picioare 

12 ţoli 

= 8 busheli 
= 8 galoni . 

12,700 kg 

453,592 g 

0,200 g 

372,242 g 

31 ,103 g 
1 ,555 g 

0,065 g 

1 609,329 m 
91 ,439 cm 

30,480 m 
2,540 cm 
5,50 m 

7 420,440 m 

66,690 cm 

5,063 km2 

290,70 1 

36,349 1 



Tablou de greutăţi, măsuri şi monede 

1 galon = 8 pinţi 4,544 I 

UnltăJi de măsură pentru numărare 

1 top (Ries) (Unitate de măsură pentu numă-

rarea hirtiei) . . de obicei 1 OO de coli 

Monede * 

liră sterlină (pound sterling, f) = 20 şilingi 

1 şiling (shilling, sh.) = 1 2  pence . 
penny (penny, pence, d) = 4 farthing . 

halfpenny (halfpenny, halpence) 2 far-

thing 
farthing 

guinee (guinea) (monedă de aur engleză) 

21 şilingi 
sovereign (monedă de aur engleză) 1 liră 
sterlină 

franc (fr.) 100 centime . 

1 livră (monedă de argint franceză) = 1 franc 

sou = 5 centime . 

napoleon (napoleondor) (monedă de aur fran

ceză) = 20 franci 
rupie (rupie de argint) 
dublone (monedă de aur spaniolă) pînă în 1 848 
circa 

după 1 848 circa 
maravedi (monedă spaniolă) circa 

1 real (rei, reis) (monedă portugheză) . circa 
1 eagle (monedă de aur din America de nord) 

= 10 dolari 

1 dolar (dollar, $) = 100 cenţi 

1 imperial (monedă de aur usă) 15 ruble 
1 ducat (monedă de aur din Europa, iniţial din 

Italia) circa 

coroană (mondă din Danemarca, Norvegia 
şi Suedia) = . 

20,43 mărci 

1 ,02 mărci 
8,51 pfenigi 

4,25 pfenigi 

2,12 pfenigi 

21 ,45 mărci 

20,43 mărci 

80 pfenigi 

80 pfenigi 

4 pfenigi 

1 6  mărci 

circa 2 mărci 

66 mărci 

21 mărci 

6 pfenigi 

0,45 pfenigi 

42 mărci 

4,20 mărci 

32,40 mărci 

4 mărci 

1 00 ore 

* Rcalulara in mărci şi pfenigi se raporteză la anul 171 (l mardi 
- 12 70 kg aur fi). 
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