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V 

Prefaţă 

Volumul 15  al Operelor lui Karl Marx şi Friedrich Engels 
cuprinde lucrările scrise în perioada ianuarie 1 860-septem
brie 1 864. 

Aceasta a fost o perioadă de înviorare a mişcării bur
ghezo-democratice şi de avînt al luptei de eliberare naţio
njlă care a luat locul îndelungatei reacţiuni politice instau
rate în Europa după înfrîngerea revoluţiei din 1 848-1849. 
Pe la începutul deceniului al 7-lea, într-o serie de ţări din 
Europa şi America au început să se ivească semnele unui 
nou avînt revoluţionar. In Germania şi Italia, unde princi 
palele sarcini ale revoluţiei burghezo-democratice rămăseseră 
tot nerezolvate, mişcarea pentru unitate naţională a izbucnit 
cu o forţă nouă, în Rusia şi în Statele Unite s-a creat o si
tuaţie revoluţionară, iar în Franţa bonapartistă frămîntările 
revoluţionare s-au intensificat. 

Această înviorare politică a fost însoţită pretutindeni de 
o creştere a conştiinţei politice a clasei muncitoare. Mişcarea 
proletară s-a delimitat de cea burghezo-democratică şi a păşit 
pe calea unei lupte de sine stătătoare. Criza economică din 
1 857-1858, prima criză economică mondială din istoria capi
talismului, şi luptele greviste care i-au urmat au arătat în 
mod pregnant incompatibilitatea dintre interesele proletaria
tului şi cele ale burgheziei. După ce s-a convins, pe baza ex
perienţei revoluţiei din 1 848-1849, de trădarea săvîrşită de 
burghezia liberală şi de faptul că mica burghezie era inca
pabilă să conducă mişcarea revoluţionară, proletariatul a 
început să caute din ce în ce iai mult să se elibereze de 
influenţa partidelor burgheze. 

Că activitatea politică a clasei muncitoare engleze se 
înviorase o dovedeau acţiunile de masă, în special mitingu
rile de protest împotriva încercărilor claselor guvernante 
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din Anglia şi Franţa de a organiza în legătură cu războiul 
civil din S.U.A. o intervenţie în apărarea proprietarilor de 
sclavi. Proletariatul francez se încadra tot mai ferm în lupta 
politică. Tendinţa părţii mai înaintate a muncitorilor germani 
de a se elibera de influenţa burgheziei liberale şi-a găsit 
expresia în înfiinţarea, în 1863, a Uniunii generale a mun
citorilor germani. Prin abordarea sistematică, în paginile 
presei progresiste, a tuturor problemelor fundamentale ale 
vieţii internaţionale, prin propagarea neobosită a concepţiei 
revoluţionare, ştiinţifice, despre lume, întemeietorii marxis
mului au contribuit la educarea proletariatului în spiritul 
înţelegerii intereselor lui de clasă şi al solidarităţii inter
naţionale. Extinderea şi întărirea legăturilor internaţionale 
ale proletariatului au dus, în ultimă instanţă, la înfiinţarea, 
în 1 864, a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ( Inter
naţionala I) . 

ln perioada 186-1864, în centrul atenţiei lui Marx şi 
Engels au fost problema luptei de eliberare naţională şi sar
cinile mişcării muncitoreşti şi democratice. O bună parte 
din articolele incluse în volumul de faţă este consacrată 
acestor teme. Un loc central îl ocupă în volum articolele 
referitoare la războiul civil din S.U.A., care a reprezentat o 
formă specifică de revoluţie burghezo-democratică. Tactica 
adoptată de Marx şi Engels în această perioadă a fost deter
minată de principalele sarcini obiective ale proletariatului 
în condiţiile istorice date - desăvîrşirea transformărilor 
burghezo-democratice într-o serie de ţări din Europa şi Ame
rica şi crearea condiţiilor necesare dezvoltării mişcării 
muncitoreşti şi democratice. Considerînd înfăptuirea consec
ventă a transformărilor democratice drept o condiţie necesară 
pentru victoria revoluţiei proletare, Marx şi Engels au mi
litat pentru unificarea Germaniei şi a Italiei pe cale revo
luţionară, pentru trecerea rapidă la metode revoluţionare de 
ducere a războiului civil din S.U.A. şi pentru sprijinirea prin 
toate mijloacele a mişcării de eliberare naţională din Polo
nia. Marx şi Engels au acordat o deosebită importanţă miş
cării revoluţionare din Franţa şi Rusia, intrucît vedeau în 
bonapartismul francez şi ţarismul rus principalele obstacole 
în calea luptei de eliberare naţională a popoarelor din 
Europa. 

Noul avînt al mişcării muncitoreşti şi criza revoluţio
nară care se cocea în Franţa, Germania şi Italia au pus ca 
sarcină imperioasă crearea unei organizaţii de sine stătă-
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toare a proletariatului. In această perioadă, Marx şi Engels 
nu numai că şi-au extins şi şi-au întărit legăturile cu revo
luţionarii din numeroase ţări, dar au şi acordat un sprijin 
practic eficient mişcării muncitoreşti din Anglia, Franţa şi 
Germania. Socotind lupta împotriva sclaviei negrilor din 
America drept o cauză sfîntă a clasei muncitoare europene 
şi americane, ei au desfăşurat în coloanele presei progresiste 
o luptă activă împotriva pericolului unei intervenţii în Sta
tele Unite. 

Căutînd să consolideze poziţia revoluţionarilor proletari 
în viitoarele bătălii de clasă, Marx şi Engels au stabilit o 
legătură mai strînsă cu organizaţiile culturale ale muncito
rilor germani de la Londra şi au continuat să-şi propage 
necontenit concepţiile. Mergînd pe linia apărării revoluţio
narilor proletari împotriva atacurilor calomnioase şi a terorii 
exercitate de clasele dominante, Marx organizează în 1861 
în presă o largă campanie pentru eliberarea din închisoare 
a cunoscutului revoluţionar francez Blanqui. In 1863 Marx 
şi Engels iau o serie de măsuri în vederea sprijinirii prac
tice a răscoalei din Polonia, organizînd totodată o largă cam
panie de protest împotriva sprijinului acordat ţarismului rus 
de marile puteri europene în reprimarea răscoalei. 

Marx şi Engels au urmărit cu o deosebită atenţie dez
voltarea mişcării muncitoreşti din Germania. Programului şi 
tacticii oportuniste ale lui Lassalle, care orienta clasa mun
citoare spre o colaborare cu guvernul Bismarck şi cu iunche
rimea împotriva burgheziei, cu scopul de a obţine unele 
concesii, ei i-au opus tactica luptei revoluţionare a clasei 
muncitoare împotriva reacţiunii feudale, criticînd, totodată, 
politica echivocă, laşă a burgheziei germane. 

Avînd în vedere pregătirea proletariatului pentru viitoa
rele bătălii de clasă, Marx şi Engels au acordat în aceşti ani 
o mare atenţie elaborării în continuare a bazelor teoretice 
ale partidului proletar. După ce, în 1859, şi-a publicat lucra
rea „Contribuţii la critica economiei politiceu ,  Marx a conti
nuat să se ocupe de marea operă economică pe care o pro
iectase, în care intenţiona să analizeze întregul ansamblu al 
problemelor legate de modul de producţie capitalist şi tot
odată să supună unei critici minuţioase economia politică 
burgheză. In 1861 Marx începe să elaboreze ampla lucrare 
economică care reprezintă una din variantele iniţiale ale 
operei sale economice fundamentale - „Capitalul u ; primul 
volum a apărut în 1867. 
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In anii 1860-1864 Engels continuă să trateze într-o 
formă aprofundată problemele militare teoretice, în special 
istoria apariţiei şi dezvoltării diferitelor genuri de arme. 
Studiile lui Engels în materie de ştiinţă militară au avut o 
însemnătate primordială pentru determinarea caracterului de 
clasă şi a scopurilor urmărite în conflictele şi războa1ele 
in ternaţionale, ca şi pentru dezvăluirea legităţilor luptei 
armate. 

In condiţiile înviorării mişcării democratice de la în
ceputul deceniului al 7-lea, o deosebită importanţă a căpatat 
activitatea publicistică revoluţionară a lui Marx şi Engels. 
întemeietorii marxismului socoteau necesar ca în această 
perioadă să-şi propage pe scară mai largă concepţiile pentru 
a influenţa opinia publică în interesul proletariatului, folo
sind în lupta împotriva forţelor reacţionare toate mijloacele 
de înrîurire socială, inclusiv presa burgheză. In octombrie 
1 86 1 ,  în timp ce continua să colaboreze la ziarul progresist 
american „New York Daily Tribune",  Marx a început să 
colaboreze la ziarul burghez liberal de la Viena „Die Pressen. 
care reprezenta pe atunci unul dintre cele mai populare 
ziare publicate în limba germană. în aceeaşi perioadă, 
Engels începe să colaboreze la revista engleză „The Volun
teer Journal, for Lancashire and Cheshire" şi la ziarul german 
,,Allgemeine Milităr-Zeitung" .  

O bună parte din volum o formează articolele publicis
tice consacrate de Marx şi Engels problemelor europene. 
In aceste articole, principala atenţie este îndreptată asupra 
problemei unificării naţionale a Germaniei şi a Italiei, a li
chidării rămăşiţelor relaţiilor feudale în aceste ţări şi a 
transformării Italiei într-un stat independent. Lupta forţelor 
progresiste pentru unificarea Germaniei şi a Italiei s-a lovit 
de împotrivirea forţelor reacţionare din Germania, în special 
din Prusia şi Austria, precum şi de împotrivirea guvernelor 
unor puteri europene, în primul rînd al Rusiei ţariste, al 
Franţei bonapartiste şi al Angliei,  care sprijineau aceste 
forţe reacţionare şi căutau să menţină fărîmiţarea naţională 
a Germaniei şi Italiei. ln articolele lor, Marx şi Engels au 
apărat calea democrat-revoluţionară de rezolvare a acestei 
probleme, considerînd că numai o mişcare a întregului popor 
este in stare să paralizeze eforturile depuse de reacţiunea 
prusiană şi austriacă, ca şi uneltirile dinastice ale forţelor 
monarhiste din Piemont. Ei au arătat că numai lichidarea 
totală a rămăşiţelor orînduirii feudale absolutiste poate crea 
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condiţii favorabile pentru dezvoltarea forţelor de producţie 
în Germania şi Italia, ca şi pentru lupta proletariatului în 
vederea eliberării sale. „Pentru a rezista unor agresiuni din 
afară sau pentru a realiza unitatea şi libertatea în interior 
- scria Marx -, ea (Germania. - Nota red.) trebuie să-i 
măture pe stăpînii ei dinastici" (vezi volumul de faţă, 
pag. 188) 

în articolul „Pregă tiri de război în Prusia" ,  ca şi în alte 
articole, Marx demască regimul reacţionar putred din Prusia, 
structura lui antidemocratică, dominaţia iuncherimii şi a 
clicii militariste. întemeietorii marxismului au urmărit cu 
toată atenţia semnele care indicau o înviorare a vieţii po
litice din Germania, o intensificare a activităţii forţelor de
mocratice. în articolul „Starea de spirit de la Berlin" ,  scris 
la începutul anului 1860, Marx relevă creşterea simţitoare a 
spiritului revoluţionar în Prusia. Continuînd să susţină în 
aceşti ani necesitatea căii revoluţionare de unificare a Ger
maniei şi ridicîndu-se împotriva planurilor iuncherimii pru
sace de a unifica „de sus" Germania, Marx şi Engels au 
supus unei critici nimicitoare programul politic al liberalilor 
prusieni adepţi ai unificării German1ei sub supremaţia mo
narhiei prusiene. Ridiculizînd iluziile liberalilor prusieni, 
care considerau regenţa prinţului Wilhelm drept începutul 
unei „ere noi" ,  Marx arăta că politica laşă şi trădătoare a 
burgheziei germane, capitularea ei în faţa iuncherimii şi a 
camarilei monarhiste nu fac decît să consolideze poziţiile 
forţelor reacţionare. 

Marx vedea în politica dusă de Franţa bonapartistă una 
din principalele piedici în calea unificării Germaniei. El a 
demascat metodele demagogice la care a recurs cel de-al 
doilea Imperiu, făgăduind statelor Germaniei de nord să 
sprijine unificarea Germaniei în jurul Prusiei, pentru a obţine 
astfel alipirea la Franţa a malului stîng al Rinului. Avînd în 
vedere interesele proletariatului, Marx şi Engels s-au pro
nunţat în favoarea unui război dus de Prusia şi de celelalte 
state germane împotriva Franţei bonapartiste, considerînd că 
un asemenea război ar grăbi dezvoltarea revoluţiei în Germa
nia şi . în celelalte ţări. 

într-o serie de articole incluse în volumul de faţă se 
analizează procesul de destrămare a Imperiului austriac, 
sfîşiat de contradicţii interne, intensificarea luptei de elibe
rare naţională duse de p'opoarele din cadrul acestui im
periu, precum şi politica guvernului austriac, care, urmărind 
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consolidarea monarhiei habsburgice, s-a văzut nevoit să facă 
unele concesii mişcării naţionale ungare. 

întemeietorii marxismului au urmărit cu mare atenţie 
eroica luptă dusă în anii 1860-1 870 de poporul italian îm
potriva duşmanilor lui interni şi externi. O serie de articole 
din acest volum sînt consacrate mişcării de eliberare naţio
nală a poporului italian. Marx şi Engels au militat pentru 
unificarea revoluţionară a Italiei, considerînd această cale sin
gura justă din punctul de vedere al intereselor proletariatu
lui şi ale întregului popor italian, întrucît numai în felul 
acesta se putea ajunge la crearea unei Halii cu adevărat 
independente, unite şi democratice. Conducătorii proleta
riatului au urmărit cu un viu interes acţiunile eroului naţio
nal al Italiei Garibaldi, în jurul căruia se strînseseră toate 
elementele cu adevărat patriotice ale ţării. Ei au salutat cu 
bucurie fiecare succes al garibaldienilor, a căror luptă eroică 
a format obiectul cîtorva din articolele lui Engels ( „Garibaldi 
în Sicilia" ,  „Garibaldi în Calabria" ,  „înaintarea lui Garibaldi"  
şi altele) . Engels a apreciat foarte mult tactica revoluţionară 
a lui Garibaldi, spiritul de luptă, abnegaţia şi curajul gari
baldienilor, care au apă:at interesele poporului italian. El l-a 
caracterizat pe Garibaldi drept un conducător talentat şi 
curajos, un comandant de oşti cu adevărat legat de popor. 

In articolele „Ştiri interesante din Sicilia. - Cearta din
tre Garibaldi şi La Farina. - O scrisoare a lui Garibaldi" şi 
„Ştiri interesante din Prusia. - Prusia, Franţa şi Italia" ,  Marx 
dă în vileag uneltirile duşmanilor interni şi externi ai revo
luţiei italiene şi înfierează politica antipopulară a lui Cavour, 
care, în spatele lui Garibaldi, ducea tratative cu Napoleon 
al Ill-lea ; el arată că calea de unificare a Italiei sub hege
monia dinastiei de Savoia, impusă poporului italian de Cavour, 
nu duce decît la o nouă subjugare a poporului italian şi la 
subordonarea Italiei de către Franţa bonapartistă. 

întemeietorii marxismului au studiat temeinic situaţia in
ternă a Rusiei, dind o mare importanţă mişcării ţărănimii ruse 
pentru desfiinţarea iobăgiei. Ei au considerat această mişcare 
un eveniment de seamă, o rezervă de nădejde a revoluţiei eu
ropene. In articolele sale, Marx a relevat ascuţirea contradic
ţiilor de clasă în Rusia dinainte de reformă. în articolul „Rusia 
se foloseşte de Austria. - Congresul de la Varşovia" ,  el a 
arătat care a fost poziţia diferitelor clase ale societăţii ruse 
faţă de iminenta desfiinţare a iobăgiei în Rusia, subliniind tot-
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odată tendinţa guvernului ţarist de a cădea la înţelegere cu 
moşierii pe seama clasei asuprite - ţărănimea. 

Marx şi Engels au analizat situaţia internaţională pornind 
de la studierea cu adevărat ştiinţifică a vieţii economice din 
ţările europene. Caracterizînd situaţia economică a Franţei ( în 
articolele „Situaţia din Franţa",  „Noul împrumut sard. - Apro
piatul împrumut francez şi indian", „Preţul la cereale. - Si
tuaţia financiară din Europa şi pregătirile de război. -
Problema orientală" ,  „încordare pe piaţa financiară" ,  „Si
tuaţia financiară a Franţei " şi altele) , Marx a dezvăluit cau
zele declinului agriculturii şi industriei franceze în anii celui 
de-al doilea Imperiu, a demonstrat că, în pofida făgăduielilor 
demagogice ale guvernului lui Napoleon al III-lea de a îm
bunătăţi situaţia economică a Franţei, regimul bonapartist 
nu a făcut decît să ruineze finanţele şi economia acestei ţări. 

Analizînd starea industriei Angliei, precum şi situaţia 
clasei muncitoare engleze, Marx prezintă tabloul cruntei ex
ploatări capitaliste a muncitorilor şi copiilor lor, descrie 
condiţiile inumane de muncă ( „Situaţia industriei de fabrică 
britanice" ) .  El menţionează că în Anglia - ţara maşinilor şi a 
aburului - există ramuri industriale în care continuă să se 
folosească numai munca manuală, fapt valabil în primul rînd 
tocmai pentru acele ramuri care produc obiecte de primă 
necesitate. Aici, după cum spune Marx, se lucrează cu „me
tode meşteşugăreşti străvechi, extrem de rudimentare şi ane
voioase" (vezi volumul de faţă, pag. 582) . 

Acordînd o mare atenţie mişcărilor de eliberare naţio
nală, Marx şi Engels au urmărit îndeaproape lupta poporului 
polonez. Conducătorii proletariatului vedeau în rezolvarea 
problemei poloneze pe cale revoluţionară principala premisă 
pentru doborîrea ţarismului, care reprezenta în acea vreme
bastionul reacţiunii în Europa, precum şi pentru unificarea 
Germaniei pe cale democratică. „Apelul Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Londra cu privire la Polonia'•, 
scris de Marx cu prilejul răscoalei poloneze din 1 863-1864, 
releva importanţa pe care o prezenta problema poloneză 
pentru destinele Germaniei. Datoria clasei muncitoare ger
mane, arăta Marx, este de a lupta pentru restaurarea Po
loniei. 

!n decursul întregii lor activităţi, întemeietorii marxis
mului au acordat o mare atenţie dezvoltării economice, luptei 
sociale şi politice din ţările de pe continentul american, şi 
în primul rînd din Statele Unite ale Americii. O bună parte 
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din articolele incluse în volumul de faţă sînt consacrate im
portantului eveniment pe care l-a reprezentat în istoria S.U.A. 
războiul civil din 1 861-1 865. Ca martori ai acestui război, 
Marx şi Engels au făcut în lucrările lor pentru prima oară o 
analiză profund ştiinţifică a problemelor legate de războiul 
civil din S.U.A. şi au relevat importanţa lui istorică mon
dială. Majoritatea lucrărilor pe această temă au "fost scrise 
de Marx şi publicate în ziarul „Die Presseu în anii 1861-1862. 
In articolele „Problema americană în Anglia" ,  „Războiul 
civil din America de Nord" şi „Războiul civil din 
Statele Unite" ,  Marx face o analiză multilaterală, pe 
baza studierii izvoarelor ştiinţifice şi a literaturii ame
ricane, a cauzelor care au dus la izbucnirea războiului civil, 
defineşte caracterul şi forţele motrice ale acestei lupte. In 
aceste lucrări, el dezvoltă şi concretizează cele mai impor
tante teze ale materialismului istoric. Pe baza unui amplu 
material istoric concret, Marx demonstrează că războiul civil 
din S.U.A. a fost urmarea legică a îndelungatei lupte dintre 
forţele antagoniste ale Nordului industrial şi Sudului scla
vagist ; această luptă a fost, după cum spune Marx, „forţa 
motrice a istoriei Statelor Unite în decurs de o jumătate de 
secol" (vezi volumul de faţă, pag. 319) . 

Marx şi Engels au dezvăluit adevărata cauză a războiu
lui dintre Nord şi Sud, văzînd în el lupta dintre două sisteme 
sociale diferite : sistemul capitalist al muncii salariate, care 
s-a statornicit în statele din Nord, şi sistemul sclavagist din 
Sud, care a reprezentat o frînă pentru dezvoltarea capitalistă 
a ţării în ansamblu. Analiza profundă a relaţiilor social-po
litice din Statele Unite în decursul primei jumătăţi a seco
lului al XIX-lea i-a permis lui Marx să explice în articolele 
sale un fenomen social atît de complex ca sclavia de pe 
plantaţiile Americii, să arate legătura lui strînsă cu' piaţa 
capitalistă mondială în condiţiile menţinerii formelor şi me
todelor de exploatare precapitaliste. Marx menţionează că, 
deşi burghezia financiară şi o µarte a burgheziei industriale 
din Nord, care se îmbogăţiseră de pe urma comerţului cu 
bumbac şi alte produse ale muncii sclavilor, erau interesate 
în menţinerea sclaviei. , aceasta devenea tot mai incompati
bilă cu dezvoltarea capitalistă a statelor din Nord. Tocmai 
problema sclaviei a format, după cum sublinia Marx în re
petate rînduri, esenţa războiului civil din S.U.A. : „Intreaga 
mişcare s-a bazat şi se bazează, după cum se vede limpede, 
pe problema sclaviei. Nu în sensul dacă sclavii trebuie sau 
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nu să fie emancipaţi imediat în interiorul statelor sclavagiste 
existente, ci dacă cei 20 OOO OOO de cetăţeni liberi ai Nordu
lui trebuie să se supună în continuare unei oligarhii formate 
din 300 OOO de proprietari de sclavi ; dacă uriaşele teritorii 
ale republicii trebuie să devină pepiniere de state libere 
sau pepiniere ale sclaviei ; în sfîrşit, dacă politica naţională 
a Uniunii trebuia să facă din extinderea, pe calea armelor, 
a sclaviei în Mexic, America centrală şi de Sud deviza ei u 
(vezi volumul de faţă, pag. 350-351 ) .  

In  definirea atitudinii proletariatului european ş i  ameri
can faţă de războiul civil din S.U.A., întemeietorii marxis
mului au pornit de la interesele mişcării revoluţionare din 
Europa şi America, de la perspectivele victoriei revoluţiei 
proletare. Marx şi Engels considerau că războiul împotriva 
sclaviei negrilor în S.U.A. va marca începutul erei de avînt 
al clasei muncitoare, tot aşa cum războiul american pentru 
independenţă de la sfîrşitul secolului al III-lea a deschis 
era de avînt al burgheziei. Un război revoluţionar în Ame
rica ar fi putut contribui astfel la avîntul mişcării revoluţio
nare în Europa, devenind prevestitorul unei viitoare revoluţii 
proletare. 

In articolele consacrate problemei americane, Marx şi 
Engels au dezvoltat măreţele idei ale internaţionalismului -
unul dintre cele mai importante principii ideologice ale parti
dului proletariatului. Ei socoteau lupta împotriva sclaviei 
negrilor o cauză vi tală a clasei muncitoare, subliniind în re 
petate rînduri că menţinerea sclaviei în statele din Sud frî
nează dezvoltarea cu succes a mişcării muncitoreşti ameri 
cane. Atîta timp cît munca negrilor poartă stigmatul ruşinos 
al sclaviei, arătau ei, nu poate fi liberă nici munca albilor, 
întrucît opunerea unei părţi a clasei muncitoare celeilalte 
permite burgheziei americane să paralizeze orice mişcare 
muncitorească independentă în Statele Unite. 

întemeietorii marxismului au arătat, de asemenea, că 
menţinerea sclaviei negrilor în statele din Sud serveşte drept 
bază pentru intensificarea exploatării muncitorilor „liberi u 
din Nord, iar victoria proprietarilor de sclavi în război şi 
instaurarea dominaţiei lor în întreaga Uniune ar reduce în 
treaga clasă muncitoare la situaţia de sclavi lipsiţi de drep
turi. Dezvăluind duşmănia de neîmpăcat pe care oligarhia 
sclavagistă o nutrea împotriva mişcării muncitoreşti ameri
cane, Marx arăta că, încă în această perioadă, ideologii 
sclavagismului „s-au străduit să dovedească nu atît carnete -
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rul legitim al sclaviei negrilor, cit faptul că culoarea pielii 
nu prezintă nici o importanţă în această problemă şi că 
pretutindeni clasa muncitoare a fost creată pentru sclavie" 
(vezi volumul de faţă, pag. 358) . 

întemeietorii marxismului au legat  strîns de rezolvarea 
problemei sclaviei problema colonizării libere a pămînturilor 
din vestul şi sud-vestul S.U.A. Rezolvarea democrat-revolu
ţionară a problemei agrare a fost dictată, după cum arată 
Marx, nu numai de cerinţele dezvoltării capitaliste a ţării şi 
de interesele păturilor celor mai largi ale fermierilor, ci şi 
de interesele mişcării muncitoreşti americane. 

Marx şi Engels vedeau principala sarcină a clasei mun
citoare americane în unirea tuturor forţelor progresiste, in
teresate în lichidarea totală a sclaviei. Prin articolele publi
cate în paginile ziarelor „New York Daily Tribune" şi „Die 
Presse" ,  conducătorii proletariatului au căutat să sprijine 
lupta forţelor democrat-revoluţionare din Nord pentru o re
zolvare mai deplină şi mai consecventă a sarcinilor puse de 
război. 

Relevînd caracterul progresist şi revoluţionar al războiu
lui dus de statele din Nord, Marx arăta chiar în primele 
sale lucrări cu privire la războiul civil din S.U.A. că victoria 
va reveni sistemului social mai înaintat, şi anume statelor 
din Nord. Totodată, el a demascat fără cruţare politica laşă 
dusă de burghezia nord-americană, care se afla în fruntea 
coaliţiei antisclavagiste, dar care multă vreme nu s-a putut 
hotărî să proclame desfiinţarea sclaviei. In articolele : „Des
tituirea lui Fremont",  „Observaţii Ia critica situaţiei din Ame
rica" ,  ca şi în alte articole, Marx a criticat cu toată asprimea 
guvernul Nordului, care se temea să dea războiului caracte
rul unei lupte consecvente şi cu adevărat revoluţionare îm
potriva sclaviei. In scrisoarea adresată lui Engels la 1 0  sep
tembrie 1 862, Marx caracteriza modul în care Nordul a dus 
războiul, spunînd că „nu este de aşteptat altceva de la o 
republică burgheză, unde a domnit atîta vreme în mod su
veran înşelăciunea".  Arătînd că tendinţa burgheziei de a duce 
războiul pe baza unei înţelegeri cu proprietarii de sclavi este 
adevărata cauză a insucceselor militare ale Nordului, Marx 
spunea că numai metodele revoluţionare de ducere a răz
boiului ar putea asigura victoria statelor din Nord. 

Articolele lui Marx şi Engels sînt străbătute ca de un 
fir roşu de ideea că în lupta pentru lichidarea sclaviei rolul 
conducător le revine maselor populare. Aceasta explică şi 
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importanţa pe care au acordat-o revoluţionarii proletari sta
telor din Nord şi din Nord-vest, cu populaţia lor de munci 
tori şi fermieri, cei mai hotărîţi adversari ai sclaviei. Marx 
lega apariţia unei cotituri inevitabile în desfăşurarea acţiuni
lor militare de faptul că „Noua Anglie şi nord-vestul, care 
au furnizat grosul armatei, sînt hotărîte să oblige guvernul 
să ducă războiul în mod revoluţionar şi să înscrie pe stea
gul înstelat ca lozincă de luptă : udesfiinţarea sclaviei»" (vezi 
volumul de faţă, pag. 551 ) .  

Intemeietorii marxismului au acordat o importanţă deo
sebită luptei duse de masele de negri înrobiţi, în care vedeau 
aliaţii fireşti ai Nordului în lupta împotriva sudiştilor -
proprietari de sclavi. Incă în scrisoarea adresată lui Engels în 
1 860, Marx arăta că mişcarea sclavilor din America este unul 
dintre cele mai mari evenimente din lume. Marx a criticat 
cu o deosebită asprime guvernul american pentru faptul că 
a refuzat să acorde negrilor dreptul de a lupta în armata Nor
dului împotriva proprietarilor de sclavi. „Un singur regiment 
format din negri - scria Marx în scrisoarea adresată lui 
Engels la 7 august 1862 - va avea un efect miraculos asupra 
nervilor celor din Sud" .  Un mod mai hotărît de a duce război, 
sublinia Engels, ar fi determinat să intre în luptă şi populaţia 
albă săracă din Sud - masa muncitorilor ruinaţi şi oopsiţi, 
care urau oligarhia sclavagistă, dar mai erau prizonierii pre
judecăţii rasiste. 

Intr-o serie de articole din 1862, Marx vorbeşte de pro
cesul de delimitare din sînul partidului de guvernămînt, parti
dul republican, sub influenţa creşterii şi unirii forţelor care 
militau pentru abolirea imediată a sclaviei ( „Manifestări abo
liţioniste în America" ,  „Rezultatul alegerilor din statele din 
Nord") . Articolul „Rezultatul alegerilor din statele din Nord" ,  
publicat pentru prima oară în  Opere, face o caracterizare 
pregnahtă a schimbărilor produse în sînul partidului repu
blican, silit, sub presiunea maselor largi populare, să adopte 
o poziţie mai hotărîtă în problema eliberării sclavilor. Ana
lizînd rezultatele alegerilor pe state, Marx ajunge la con
cluzia că insuccesul republicanilor în alegeri s-a datorat, în 
primul rînd, faptului că fermierii din nord-vest erau nemul
ţumiţi de folosirea metodelor vechi în modul de ducere a 
războiului. Făcînd bilanţul primei etape a războiului, Marx 
scria : „Pînă acum am asistat numai la primul act al războiu
lui civil - acela al ducerii constituţionale a războiului. Al 
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doilea act - al ducerii revolutionare a războiului - este imi
nentu (vezi volumul de faţă, pag. 551 ) .  

In  articolul „Cu privire la evenimentele din America de 
Nordu, publicat şi el pentru prima oară în Opere, Marx sa
lută călduros proclamaţia lui Lincoln cu privire la eliberarea 
sclavilor negri aparţinînd plantatorilor care au participat la 
rebeliune. Acest document, „care a desfiinţat vechea consti
tuţie americană" ,  a marcat trecerea la o nou. etapă a răz
boiului - războiul dus în mod revoluţionar. Articolul face 
o caracterizare strălucită lui Lincoln - omul ieşit din popor, 
plebeul ale cărui acţiuni au fost lipsite de poză, fraze goale 
şi patos fals. în acelaşi timp, Marx subliniază m ărginirea 
burgheză a unor decrete ale lui Lincoln, criticîndu-1 pentru 
atitudinea sa şovăielnică şi nehotărîtă. Totodată însă, Marx 
dă o înaltă apreciere activităţii acestuia, subliniind că, „în 
istoria Statelor Unite şi în istoria omenirii, Lincoln va ocupa 
al doilea loc, imediat următor, după Washington" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 579) . 

în articolele de încheiere consacrate războiului civil din 
America - „Simptome de dezagregare a Confederaţiei de 
sud" ,  „Neutralitatea engleză. - Despre situaţia din statele 
din Sud" -, Marx, pe baza unei analize profunde a raportului 
de forţe dintre clase şi a posibilităţilor de care dispuneau 
părţile beligerante, arată limitarea resurselor materiale şi 
umane, creşterea forţelor centrifuge în statele sclavagiste şi 
inevitabilitatea înfrîngerii lor. 

Acordînd o deosebită importanţă victoriei statelor ain 
Nord, Marx a subliniat, în acelaşi timp, caracterul moderat al 
programului burgheziei americane, faptul că burghezia co
mercială şi financiară erau direct interesate în menţinerea 
rămăşiţelor sclaviei. Nu este de loc întîmplător, scria Marx 
în articolul „Rezultatul alegerilor în Statele Unite" ,  că tocmai 
oraşul New York, care era sediul pieţei financiare aericane 
şi reşedinţa deţinătorilor de ipoteci asupra plantaţiilor din 
Sud „şi care pînă în ultimul timp a participat activ la co
merţul cu sclavi u, a reprezentat, atît în ajunul cit şi în timpul 
războiului civil din S.U.A., principalul sprijin al partidului 
democrat, înclinat să încheie un compromis cu proprietarii 
de sclavi (vezi volumul de faţă, pag. 592) . Această precizare 
făcută de Marx are o mare însemnătate pentru înţelegerea 
desfăşurării ulterioare a evenimentelor din America - men
ţinerea discriminării rasiale, a asupririi naţionale şi sociale 
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în S.U.A., în pofida lichidării sclaviei negrilor şi a victoriei 
statelor din Nord. 

Un loc de frunte în articolele consacrate de întemeie
to1ii marxismului războiului civil din America ocupă expu
nerea desfăşurării acţiunilor militare. Articolele · „Războiul 
civil din America" ,  „Situaţia de pe teatrul de război din 
America" şi altele, scrise de Marx împreună cu Engels, pro
movează teza cu privire la influenţa exercitată de caracterul 
r.zboiului asupra metodelor după care este dus, teză deosebit 
de importantă pentru ştiinţa militară. Marx şi Engels au criti
cat cu asprime planul militar strategic propus de McClellan, 
comandantul suprem al armatei nordiştilor (planul „Ana
konda") , arătînd că este străin însuşi caracterului unui război 
revoluţionar şi defectuos din punct de vedere militar. ln 
opoziţie cu acest plan, conducătorii proletariatului au prezen
tat un plan strategic al lor, pe care l -au elaborat ţinînd seama 
de scopurile politice şi sociale ale războiului civil din Ame
rica. Potrivit planului lor, urma să se dea cu forţe concen
trate o lovitură hotărîtoare centrelor de importanţă vitală 
ale inamicului, şi în primul rînd să se ocupe statul Georgia, 
pentru a despica astfel în două teritoriul Confederaţiei (vezi 
volumul de faţă, pag. 515) .  Ca primă măsură de ordin militar, 
fprx şi Engels considerau că se impune ca armata Nordului 
s. fie epurată de ofiţerii reacţionari care simpatizau cu 
Sudul. Desfăşurarea ulterioară a războiului a confirmat în 
întregime justeţea acestei previziuni a întemeietorilor mar
xismului. Măsurile revoluţionare luate în cea de-a  doua etapă 
a războiului civil, a căror necesitate Marx şi Engels au ară
tat-o încă în anii 1 861 şi 1 862, au asigurat realizarea unei 
cotituri în desfăşurarea acţiunilor militare şi victoria defi
nitivă a Nordului. 

O bună parte a volumului o formează articolele consa
crate influenţei războiului civil din S.U.A. asupra relaţiilor 
internaţionale şi a situaţiei interne a ţărilor din Europa şi 
America. Marx şi Engels socoteau drept una din cele mai 
importante sarcini ale revoluţionarilor proletari demascarea 
intrigilor de culise ale diplomaţiei burgheze, precum şi a 
planurilor reacţionare proiectate de clasele dominante cu 
privire la mişcările democrat-revoluţionare şi de eliberare 
naţională. Cînd, în urma reţinerii de către un vas de război 
american a vasului de poştă englez „Trent" ,  a apărut peri
colul real al unui conflict armat între Anglia şi Statele Unite, 
Marx a publicat o serie de articole de demascare a politicii 

2 
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externe a oligarhiei engleze guvernante, care, in pofida ne
utralităţii declarate de Anglia, îi sprijinea în ascuns pe 
rebelii sudişti şi pregătea o intervenţie armată în favoarea 
proprietarilor de sclavi. In articolele „Conflictul anglo-ame
rican" I „Disputa în jurul afacerii uTrent» u I „Guvernul de la 
Washington şi puterile occidentaleu şi altele, Marx dove
deşte fără putinţă de tăgadă caracterul mincinos şi  ipocrit 
al argumentelor invocate de cercurile guvernante engle;e şi 
de acoliţii lor de pe continentul european în scopul dezlăn
ţuirii unui război mîrşav pentru apărarea proprietarilor de 
sclavi. Articolele referitoare la conflictul anglo-american, de 
mare însemnătate pentru educarea clasei muncitoare în spi
ritul internaţionalismului, învăţau proletariatul cum să-şi ela
boreze şi să-şi apere propria lui linie revoluţionară în con
flictele internaţionale. 

Considerînd înrîurirea activă a clasei muncitoare asupra 
politicii externe a claselor dominante drept una din princi
palele sarcini ale proletariatului revoluţionar, drept parte 
integrantă a luptei generale pentru eliberarea maselor de 
oameni ai muncii, Marx şi Engels au dat o înaltă apreciere 
acţiunilor antiintervenţioniste ale clasei muncitoare engleze. 
In articolele „Părerea ziarelor şi părerea poporului u, „Un 
miting al muncitorilor din Londra" şi „Starea de spirit anti
intervenţionistău ,  Marx arată că clasa muncitoare din Anglia 
a rămas credincioasă datoriei sale internaţionale, în pofida 
psihozei şoviniste create de presa venală a lui Palmerston. 
Fermitatea clasei muncitoare engleze, sublinia Marx, n-a 
putut fi  înfrîntă nici de cele mai grele lipsuri materiale, pro
vocate de încetarea importurilor de bumbac ca urmare a 
blocadei statelor din Sud. Caracterizînd această atitudine 
internaţionalistă a muncitorilor englezi, Marx scria : „Clasa 
muncitoare din Anglia şi-a cîştigat o glorie nepieritoare în 
istorie prin faptul că a zădărnicit, cu ajutorul unor mitinguri 
de masă entuziaste, repetatele încercări ale claselor domi
nante de a organiza o intervenţie în favoarea proprietarilor 
de sclavi americani, cu toate că continuarea războiului ci\ il 
din America a impus unui milion de muncitori englezi cele 
mai îngrozitoare suferinţe şi privaţiuni " (vezi volumul de 
faţă, pag. 606) . 

In articolele „Starea de mizerie a muncitorilor din An
glia u şi „Mitinguri în apărarea lui Garibaldi. - Starea de 
mizerie a muncitorilor din industria bumbacului u, Marx de
scrie tabloul mizeriei înfiorătoare în care trăiesc ţesătorii 
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şomeri din Lancashire, aruncaţi în stradă în urma încetării 
activităţii unor întreprinderi din ramura industriei bumba
cului. Arătînd că „foamea de articole de bumbacu le con
venea de minune fabricanţilor englezi, deoarece contribuia 
la vînzarea mărfurilor stocate ca urmare a supraproducţiei, 
Marx demască încercările ipocrite ale claselor dominante de 
a explica starea de mizerie a oamenilor muncii din Anglia 
exclusiv prin influenţa exercitată de războiul civil din Ame
rica. El înfierează j alnicul sistem al carităţii burgheze, care-i 
condamnă pe muncitori şi familiile lor să moară de foame. 
Cuprins de indignare, Marx scrie despre „neobişnuitul con
flict" dintre aristocraţia funciară şi cea industrială, intre
bîndu-se „care din ele suge în mai mare măsură vlaga clasei 
muncitoare şi care din ele este mai puţin obligată să contri· 
buie la alinarea situaţiei mizere a muncitorilor" (vezi volu· 
mul de faţă, pag. 572) . 

Marx şi Engels au salutat intensificarea activităţii po· 
litice a clasei muncitoare engleze, aflată din timpul perioadei 
de declin a mişcării cartiste sub puternica influenţă a trade
unionismului. Pe lingă acţiunile clasei muncitoare engleze 
împotriva intervenţiei în războiul civil din America, Marx 
a acordat o mare însemnătate demonstraţiilor populare din 
Anglia în apărarea mişcării de eliberare naţională din Italia 
şi împotriva politicii externe aventuroase a lui Napoleon 
al Iii-lea („Un miting în apărarea lui Garibaldi" şi alte 
articole) . 

Problemelor privind relaţiile internaţionale şi politica co
lonialistă dusă de marile puteri europene le sînt consacrate 
mai multe articole care tratează despre intervenţia anglo
franco-spaniolă în Mexic („Intervenţia din Mexicu,  „Dezbate
rile parlamentare cu privire la adresa de răspuns" şi altele) . 
In aceste articole, Marx dezvăluie adevăratele scopuri ale 
aşa-numitei „Expediţii în Mexic",  care erau camuflate sub tot 
felul de pretexte false, şi dă în vileag caracterul colonialist 
al acestei expediţii. Arătind că intervenţia din Mexic a fost 
„una dintre cele mai monstruoase acţiuni consemnate 
vreodată in analele istoriei internaţionaleu (vezi volumul de 
faţă, pag. 380) , Marx subliniază că adevăratul scop al inter
venţioniştilor a fost sprijinirea reacţionarilor mexicani în 
lupta împotriva guvernului progresist al lui Juarez, pe atunci 
deja recunoscut de întreaga ţară. Marx demonstrează că 
rezultatul nemijlocit al expediţiei din Mexic, întreprinsă sub 
pretextul luptei împotriva anarhiei, nu poate şi nu va însemna 
decît slăbirea guvernului constituţional, consolidarea, cu aju-
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torul baionetelor franceze şi spaniole, a partidului clerical 
antipopular şi reînteţirea războiului civil, care între timp se 
stinsese. In aceste articole, pătrunse de o simpatie profundă 
pentru poporul mexican şi pentru lupta lui de eliberare, 
Marx înfierează fără cruţare acţiunile intervenţioniştilor, care 
au pornit cu perfidie războiul împotriva unei ţări iubitoare 
de pace. Articolele consacrate intervenţiei din Mexic repre
zintă o dovadă evidentă a luptei intransigente duse de Marx 
şi Engels împotriva colonialismului şi a subjugării naţionale, 
împotriva exploatării şi înrobirii ţărilor slab dezvoltate şi 
dependente din punct de vedere economic de ţările capita
liste mai dezvoltate din Europa. 

Marx avertizează proletariatul internaţional şi împotriva 
unui alt pericol legat de intervenţia anglo-franco-spaniolă. 
El consideră amestecul „areopagului european înarmat" în 
treburile interne ale statelor americane drept „mijlocul ex
tremu la care au recurs Palmerston şi Bonaparte pentru a 
provoca un conflict armat cu Statele Unite. în articolele 
„Harababura d in Mexicu ,  „Accentuarea simpatiilor în 
Anglia u şi altele, el dă în vileag străduinţele cercurilor gu
vernante engleze de a folosi evenimentele din Mexic drept 
pretext pentru o intervenţie a Angliei şi Franţei în războiul 
civil din America de partea statelor sclavagiste din Sud, iar 
teritoriul Mexicului drept cap de pod în vederea unei ase
menea intervenţii. 

Marx demască planurile lui Napoleon al III-lea de a 
participa la expediţia în Mexic, arătînd că pentru Ludovic 
Bonaparte aventurile în politica externă constituie un mijloc 
de menţinere a celui de-al doilea Imperiu bonapartist reac
ţionar şi de a dobindi anumite concesii teritoriale în Europa, 
în special în Elveţia. ln articolul „O nouă escrocherie inter
naţională Mires", el mai subliniază şi  faptul că cercurile 
financiare ale celui de-al doilea Imperiu - care aveau drept 
ţel crearea unui imperiu colonial francez - erau direct inte
resate ca Napoleon al III-lea să întreprindă aventura din 
Mexic. 

Subliniind în mod deosebit rolul reacţionar al Angliei, 
iniţiatoarea intervenţiei armate din Mexic, Marx smulge 
masca de pe faţa diplomaţiei burgheze engleze, scoţînd la 
iveală odioasa ei făţărnicie, cruzimea ei faţă de cei slabi, 
servilismul faţă de cei puternici şi totala desconsiderare de 
către ea a dreptului internaţional. întemeietorii marxismului 
au arătat creşterea vizibilă în acea perioadă a rolului contra-
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revoluţionar al politicii externe duse de cercurile guvernante 
engleze, rol pe care Anglia burghezo-aristocratică îl juca de 
foarte multă vreme în treburile europene. Transformarea 
Angliei pe la mijlocul secolului al XIX-lea în „atelier al 
lumii " şi străduinţele claselor dominante din Anglia de a-şi 
menţine monopolul industrial şi colonial au făcut inevitabil 
din această ţară bastionul tuturor mişcărilor reacţionare nu 
numai în Europa, ci şi în întreaga lume. 

Demascînd politica externă agresivă a marilor puteri 
europene - Anglia, Rusia şi Franţa -, îndreptată spre re
primarea mişcărilor de eliberare naţională şi spre subjugarea 
popoarelor străine, Marx înfierează politica colonialistă dusă 
de guvernul Palmerston în China, India, Persia, Afganistan 
şi în alte ţări. El demonstrează, pe bază de cifre şi fapte, că 
războiul de cotropire dus de Anglia şi Franţa în China 
în 1 860 şi ocuparea Siriei de către Franţa în acelaşi an 
- puse la cale de guvernele acestor ţări fără asentimentul 
popoarelor lor - au un caracter tîlhăresc. 

Volumul cuprinde o serie de articole cu privire la pro
blemele militare. O mare parte din ele sînt consacrate gene
ralizării experienţei războiului civil din America. Dezvoltînd 
ştiinţa despre război, Engels relevă rolul hotărîtor al maselor 
populare şi însemnătatea factorului moral în lupta armată. 
El urmăreşte cu atenţie dezvoltarea tehnicii militare şi con
sideră că războiul civil din America a inaugurat o întreagă 
epocă în acest domeniu. Engels demonstrează legătura dintre 
tehnica militară şi dezvoltarea tacticii şi subliniază că dez
voltarea armamentului este în funcţie 'de schimbările sur
venite în modul de producţie. 

O serie din articolele pe teme militare cuprinse în volum 
constituie o completare esenţială la seria de articole scrise 
de Engels pentru „Noua Enciclopedie Americană" între anii 
1857 şi 1860 şi publicate în volumul 14 al ediţiei de faţă. 
În articolele „Despre tunul ghintuit" ,  „Despre tunurile cu 
ţeava ghintuită" ,  „Infanteria uşoară franceză" şi altele, 
Engels analizează de pe poziţiile materialismului istoric pro
cesul perfecţionării diferitelor genuri de arme, ca şi dezvol
tarea tacticii în diverse ţări. în seria de articole apărute în 
revista „The Volunteer Journal, for Lancashire and Cheshiren, 
Engels face o analiză şi o critică profundă organizării şi sis
temului de instruire militară a unităţilor de voluntari englezi. 
Problema compoziţiei de clasă a trupelor de voluntari este 
analizată de el în articolul „Trupele britanice de voluntari " ,  
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publicat în „New York Daily Tribune" .  Manuscrisul neter
minat al lui Engels „Kinglake despre bătălia de la Alma" 
spulberă mitul invincibilităţii ş i  a l  pretinselor fapte de vitejie 
săvîrşite de trupele engleze în timpul războiului Crimeii, mit 
vehiculat de istoriografia burgheză engleză. Engels elogiază 
în această lucrare, pentru care s-a folosit de o serie de 
izvoare ruseşti, rezistenţa eroică opusă de trupele ruseşti în 
Crimeea. 

Lucrările lui Engels cu un caracter istoric-militar cuprinse 
în acest volum sînt un important izvor pentru studiul învăţă
turii marxiste despre război, armată şi  arta militară. Ele 
reprezintă o contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei 
militare marxiste şi a istoriei artei militare cu adevărat 
ştiinţifice. 

* 
* * 

Majoritatea articolelor cuprinse în acest volum au apărut 
fără semnătură. Faptul că ele au fost scrise de Marx şi Engels 
a fost stabilit în urma cercetării corespondenţei dintre ei, 
a notelor speciale ale redacţiilor unor ziare în care acestea 
au apărut, precum şi a altor izvoare. Greşelile evidente de 
tipar la nume proprii, denumiri geografice, date numerice, 
date etc. din textul articolelor publicate în „New York Daily 
Tribune" şi în alte ziare au fost corectate pe baza confrun
tării cu sursele folosite de Marx şi Engels. 

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

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. l P.C.U.S. 
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Karl Marx 

Situaţia din Franţa 1 

Paris, 17 ianuarie 1860 

Ludovic-Napoleon, îmbrăţişînd crezul liber-schimbist. 
intenţionează să proclame o nouă eră a păcii. E puţin pro
babil ca el să piardă acum prilejul de a fi primit în rîndurile 
quakerilor 2, iar anul 1 860 va intra în analele istoriei Europei 
ca primul an al secolului de aur. Aceste ştiri senzaţionale. 
care au făcut ocolul întregii prese londoneze, îşi au izvorul 
într-o  scrisoare a lui Ludovic Bonaparte adresată ministrului 
de stat Fould şi publicată în „Moniteur" 3 din 15 ianuarie 1 860. 
Primul rezultat al publicării acestei scrisori a fost o scădere 
a cursului titlurilor de stat la Paris şi o creştere a cursului 
lor la Londra. 

In primul rînd este necesar să cercetăm amănunţit corpus 
delicti *, adică scrisoarea imperială menită să servească drept 
fundament întregului edificiu al noii ere. Ludovic Bonaparte 
îl anunţă pe d-l Fould că „a sosit momentul să reflectăm 
asupra unor mijloace în stare să ducă la o dezvoltare mai 
masivă a diferitelor ramuri ale avuţiei naţionale" .  O de
claraţie asemănătoare a apărut în „Moniteur" în ianuarie 1 852, 
cînd coup d'etat **  a deschis era lui Credit mobilier, Credit 
foncier şi a altor Credits ambulants '· Dar asta nu este încă 
totul. lncepînd cu această perioadă bogată în evenimente, 
fiecare raport financiar anual apărut sub egida autocratului 
francez subliniază cu tărie, aducînd în sprijinul afirmaţiilor 
pe care le face numeroase cifre oficiale, faptul că imperiul 
s-a ţinut de cuvînt şi că sub conducerea sa plină de grijă 
toate ramurile industriei naţionale s-au şi dezvoltat puternic. 

* - corpul delict. - Nota trad. 
** - lovitură de stat. - Nota trad. 
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Aşadar, sîntem într-o mare încurcătură. Sau declaraţiile 
făcute în timpul loviturii de stat au fost premature, iar ra
poartele financiare publicate după lovitura de stat erau 
false, sau declaraţia actuală este pură înşelătorie. 

în orice caz, după cum reiese din însuşi noul manifest 
imperial. nu încape îndoială că avantajele economice de care 
urma să se bucure societatea franceză prin reînvierea bona
partismului nu se referă la trecut, ci la viitor. Să vedem 
acum prin ce invenţii noi vor fi înfăptuite aceste transfor
mări economice binefăcătoare. 

In primul rînd, Bonaparte îşi începe scrisoarea comu
nicîndu-i d-lui Fould, care trebuie să fi fost cam surprins 
de epocala descoperire a stăpînului său, că „comerţul nostru 
exterior trebuie să se dezvolte pe calea schimbului de pro
duseu ,  ceea ce este o curată tautologie. Dar, întrucît co
merţul exterior constă din schimbul de produse naţionale 
pe produse străine, nu se poate contesta că pentru dezvolta
rea comerţului exterior francez trebuie dezvoltat schimbul 
de produse franceze. Rezultatul principal pe care Ludovic 
Bonaparte speră că îl v a  avea extinderea proiectată a co
merţului exterior francez este „bunăstarea clasei munci
toare" ,  a cărei situaţie s-a înrăutăţit vizibil în ultimii zece 
ani. după cum recunoaşte în mod tacit eroul loviturii de 
stat şi după cum arată autorii contemporani francezi (vezi . 
de pildă, lucrările decedatului domn Golins 6) . Din nefericire, 
un fapt destul de important izbeşte chiar şi pe cel mai su
perficial observator. Din 1 848 pînă în 1 860, comerţul exterior 
francez a şi făcut un uriaş pas înainte. Volumul comerţului 
exterior, care în 1 848 a atins cifra de 875 OOO OOO de franci, 
s-a dublat în 1 859. O creştere a comerţului cu peste 1 00 % 
într-un interval de numai zece ani este un fenomen aproape 
fără precedent. Cauzele acestei creşteri pot fi găsite în Ca
lifornia, Australia, Statele Unite etc., în nici un caz însă în 
arhivele din Tuileries 8 •  Dar, în pofida colosalei creşteri a 
comerţului exterior francez din ultimii zece ani - creştere 
determinată de schimbările radicale intervenite pe pieţele 
din întreaga lume. aflate cu totul în afara meschinului con
trol al politiei franceze -. situaţia maselor populare fran
ceze nu s-a îmbunătăţit. Prin urmare, trebuie să fi acţionat 
forţe suficient de puternice ca să zădărnicească rezultatele 
fireşti ale dezvoltării comerţului. Dacă dezvoltarea comer
ţului exterior al Franţei poate explica uşurinţa cu care cel 



Situaţia din Franţa 6 

de-al doilea Imperiu şi-a putut satisface cele mai costisitoare 
capricii, sărăcirea naţiunii, în pofida dublării exportului. 
arată cu ce preţ a fost cumpărată această uşurinţă. După 
cum imperiul nu putea să existe fără dezvoltarea comerţului 
exterior. tot aşa această dezvoltare a comerţului nu putea 
să aducă, în condiţiile existenţei imperiului. roadele aşteptate. 

Impăratul Austriei a lichidat printr-un decret deficitul 
din statul său. De ce n-ar ordona şi Ludovic Bonaparte prin
tr-un decret intensificarea comerţului exterior al Franţei ? 
Totuşi el presimte că va avea de întimpinat în drumul său 
obstacole. 

„In primul rîd - spune el - trebuie să îmbunătăţm agricultura 
şi să eliberăm indstria de toate dificultăţile interne :are o ţin la un 
nivel scăzut". 

Economiştii francezi susţin într-una că îmbunătăţirea 
agriculturii franceze este o necesitate stringentă. Dar cum 
intenţionează Ludovic Bonaparte să rezolve această pro
blemă ? Mi întîi va acorda agriculturii împrumuturi cu o 
„dobîndă" moderată. In Franţa, după cum se ştie, peste două 
treimi din populaţie se ocupă cu agricultura. Va introduce 
Ludevic Bonaparte pentru restul de o treime impozite pentru 
a putea acorda majorităţii naţiunii împrumuturi „cu dobîndă 
moderată u ? Ideea este într-adevăr prea absurdă pentru a 
insista asupra ei. Pe de altă parte, scopul mărturisit al di
feritelor sale Credits fonciers era de a îndrepta capitalul 
de împrumut spre sate. Singurul rezultat pe care au reuşit 
să-l obţină a fost nu îmbunătăţirea agriculturii. ci ruinarea 
micilor proprietari de pămînt şi grăbirea concentrării pro
prietăţii funciare. Pină la urmă se recurge din nou la vechiul 
panaceu răsuflat � instituţiile de credit. Nimeni nu va con
testa că cel de-al doilea Imperiu marchează o epocă în 
ceea ce priveşte dezvoltarea creditului francez, dar nici 
faptul că în această privinţă el a sărit peste cal şi, o dată 
cu propriul său credit, a pierdut şi capacitatea de a stimula 
creditul. După umflarea şi uzarea la maximum a aparatului 
de credit semioficial, singura inovaţie pare a fi visul lui 
Ludovic Bonaparte de a transforma însuşi guvernul într-o 
casă de împrumut. Deoarece încercările de acest fel sînt 
legate de foarte mari primejdii. această încercare va fi tot 
atît de inevitabil sortită eşecului ca şi aventura cu depozitele 
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de cereale, menită să ridice preţul cerealelor. Irigarea, dre
narea şi desţelenirea pămînţului sînt, fiecare în felul lor, 
măsuri foarte bune. dar singurul lor rezultat posibil este 
sporirea cantităţii de produse agricole. Ele nu pot să ridice 
preţul acestor produse şi nici nu-şi propun un asemenea 
scop . Dar chiar dacă printr-o minune Ludovic Bonaparte ar 
găsi mijloacele necesare pentru îmbunătăţirea pe scară na
ţională a agriculturii. cum vor putea aceste măsuri să înlăture 
deprecierea produselor agricole. care în ultimii cinci ani 
apasă ca un jug greu pe grumazul ţăranului francez ? Pe 
de altă parte. Ludovic-Napoleon vrea să realizeze o îm
bunătăţire sistematică a mijloacelor de comllicaţie. Senină
tatea cu care a fost făcută această propunere întrece chiar 
şi impertinenţa bonapartistă. Este suficient să urmărim dez
voltarea căilor ferate franceze de la 1850 încoace. Cheltuie
lile anuale pentru aceste „mijloace de comunicaţieu s-au 
ridicat în perioada 1 845-1 847 la aproximativ 1 75 OOO OOO de 
franci, iar în perioada 1 848-1851 la aproximativ 1 25 OOO OOO 
de franci ; în perioada 1 852-1 854 ele au reprezentat aproape 
250 OOO OOO (dublul cheltuielilor făcute între 1 848 şi 1 851)  ; în 
perioada 1 854-1856 ele s-au ridicat la aproape 550 OOO OOO. 
iar între 1 857 şi 1 859 la aproximativ 500 OOO OOO de franci. 
Cînd în 1 857 o criză generală s-a abătut asupra lumii co
merciale. guvernul francez s-a îngrozit de sumele uriaşe 
care mai erau necesare atit pentru căile ferate aflate încă în 
curs de construire, cit şi pentru cele dej a aprobate. Gu
vernul a interzis societăţilor de căi ferate să realizeze anual. 
prin emitere de acţiuni. obligaţiuni etc„ mai mult de 
212  500 OOO de franci, a interzis înfiinţarea de noi societăţi 
şi a fixat anumite limite pentru volumul lucrărilor anuale. 
Şi. cu toate acestea, Ludovic Bonaparte vorbeşte despre 
căile ferate. canale etc. ca şi cum ele abia ar trebui să fie 
descoperite. Reducerea forţată a taxelor percepute pentru 
transportul pe canale. sugerată de Bonaparte, este desigur 
o măsură care implică încălcarea unor convenţii ale sta
tului. o măsură îngrijorătoare pentru capitalul investit în 
ele şi. fireşte. cu totul neindicată pentru atragerea de noi 
capitaluri în acest domeniu. In sfîrşit. pentru a crea o piaţă 
de desfacere pentru produsele agricole. trebuie stimulată 
industria de fabrică. Or. după cum am arătat mai sus. in
dustria de fabrică a făcut progrese uriaşe sub cel de-al 
doilea Imperiu. Totuşi. în pofida creşterii fără precedent a 
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exportului. a dezvoltării extraordinare a căilor ferate şi a 
altor mijloace de comunicaţie. precum şi a umflării la 
maximum a unui sistem de credit cum nu l-a cunoscut încă 
Franţa, agricultura se duce de rîpă. iar ţăranii francezi se 
ruinează. Cum se explică acest fenomen ciudat ? Faptul 
că an de an împrumuturile de stat pe termen lung sporesc 
cu 255 OOO OOO de franci. fără a mai aminti de impozitele 
pentru armată şi marină care secătuiesc ţara. constituie 
un răspuns destul de elocvent la această întrebare. Imperiul 
însuşi este un teribil coşmar a cărui povară creşte mai 
repede decît forţele de producţie ale naţiunii franceze. Eli
minînd toată vorbăria goală sau tot ce va aduce viitorul 
îndepărtat. reţeta lui Ludovic Bonaparte pentru industria 
franceză se reduce la următoarele : desfiinţarea taxei va
male la lînă şi bumbac şi reducerea treptată a taxelor va
male la  zahăr şi cafea. Toate-s bune şi frumoase, dar numai 
credulitatea fără margini a liberschimbiştilor englezi poate 
confunda asemenea măsuri cu libertatea comerţului. Cine 
cunoaşte cît de cît economia politică ştie prea bine că des
fiinţarea taxelor vamale la materiile prime agricole con
stituie un punct principal al doctrinei mercantiliştilor seco
lului al XVIII-lea. Aceste „dificultăţi interne" care apasă 
asupra producţiei franceze nu înseamnă nimic în compa
raţie cu acele octrois * care împart Franţa în tot atîtea 
districte autonome cîte oraşe există. paralizînd schimbul 
intern de produse şi împiedicînd făurirea unei bunăstări 
prin faptul că reduc consumul. Totuşi aceste accize au 
sporit sub regimul imperial şi vor spori şi mai mult. Re
ducerea taxelor vamale la lînă şi bumbac urmează să fie 
compensată prin desfiinţarea fondului de amortizare, înlă
turîndu-se în felul acesta şi ultima stavilă. fie ea chiar şi 
numai nominală. din calea creşterii datoriilor statului. 

Pe de altă parte s-a hotărît defrişarea unor păduri. 
efectuarea unor lucrări de nivelare a terenurilor accidentate 
şi de secare a mlaştinilor, şi pentru toate acestea s-au alocat 
1 60 OOO OOO de franci. care, după cum se spune, reprezintă 
suma rămasă disponibilă de la ultimele împrumuturi de 
război şi care urmează să fie pusă la dispoziţie în trei rate 
anuale, ceea ce înseamnă mai puţin de 54 OOO OOO de franci 

* - accize comnale percepute la articolele de consum. - Nota lrad. 
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pe an. Dar numai îndiguirea apelor Loirei, anunţată cu 
atîta emfază de imperialul Cagliostro acum 5 ani şi la care 
apoi nu s-a mai gîndit nimeni, ar înghiţi întreaga sumă în 
mai puţin de 3 luni. Ce mai rămîne atunci din manifest ? 
„Zorile unei ere a păcii" ,  ca şi cum această eră nu ar fi 
fost de mult proclamată la Bordeaux. „L'Empire c'est la 
paix" 7• 

Scris de K. Marx 
la 11 inuarie 1 860 

Publi�it în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 862 din 1 februarie 1860 

Se tipăreşte dpă textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Politica Angliei 

Londra, 27 ianuarie 1 860 

Cele mai interesante teme abordate în dezbaterile în 
jurul adresei parlamentare au fost al treilea război împo
triva Chinei, acordul comercial cu Franţa şi complicaţiile 
din Italia 8• Trebuie să avem în vedere că problema chineză 
este nu numai o problemă internaţională, ci şi o problemă 
constituţională de cea mai mare importanţă. Cel de-al doilea 
război împotriva Chinei 9• întreprins de lordul Palmerston 
cu de la sine putere, a avut ca urmare mai întii un vot de 
neîncredere dat guvernului lui . iar apoi dizolvarea forţată 
a Camerei comunelor. Deşi aleasă sub auspiciile lui Pal
merston, noii Camere nu i s-a cerut niciodată să anuleze 
sentinţa dată de predecesoarea ei. Şi acum cel de-al doilea 
război împotriva Chinei pornit de lordul Palmerston con· 
tinuă deci să fie înfierat de un verdict parlamentar. Dar nu 
numai atît. 

La 16 septembrie 1 859 s-a primit în Anglia ştirea despre 
înfrîngerea de la Peiho. ln loc să convoace parlamentul. 
lordul Palmerston s-a adresat lui Ludovic Bonaparte şi a dus 
tratative cu acest autocrat în vederea unei noi expediţii 
anglo-franceze împotriva Chinei. 

„Timp de trei luni - spune lordul Grey - porturile şi arsenalele 
britanice au uit de forfota pregătirilor ; s-au luat măsuri pentru a se 
trimite în China artilerie, material de război şi canoniere şi pentru a se 
traspo1ta acolo, pe Iîngă fortele navale, şi forţe terestre de cel puţin 
10 OOO de oameni". 

Astfel. după ce, pe de o parte, printr-un tratat cu 
Franţa. pe  de altă parte prin cheltuielile enorme făcute 
fără ca parlamentul să fi fost încunoştinţat în prealabil. 
ţara a fost efectiv antrenată într-un nou război. acum, cînd 
acest parlament s-a întrunit din nou, i se cere impe.rturbabil 
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„să mulţumească maiestăţii sale pentru faptul că a informat 
parlamentul despre cele întîmplate şi despre pregătirile fă
cute în vederea expediţiei în Chinau.  Ar fi putut însuşi 
Ludovic-Napoleon să se adreseze într-un alt stil corpului 
său legislativ sau împăratul Alexandru senatului său ? 

In 1 857. în cursul dezbaterilor Camerei comunelor în 
jurul adresei parlamentare. d-l Gladstone, actualul cancelar 
al trezoreriei, referindu-se la războiul împotriva Persiei, a 
exclamat plin de indiqnare : 

„Afirm, fără a mă teme că voi fi contrazis, că practica de a poni 
răzbaie fără a încunoştinţa în prealabil parlamentul contravine întru 
totul practicJJ statornicite ll ţara nostră, este primejdioasă pentru con
s tltu/ie şi face absolut necesară interven/ia Camerei comunelor, pentru a 
evita, o dată pentru totdeauna, repet.rea unui procedeu atît de pri
mejdios". 

Lordul Palmerston nu numai că a repetat acest procedeu 
„atît de primeidios pentru constituţie" ,  nu numai că de data 
aceasta l-a repetat cu concursul făţarnicului domn Gladstone. 
dar. ca şi cum ar fi vrut să pună la încercare gradul de 
iresponsabilitate a guvernului. el a avut îndrăzneala. in
vocînd faţă de coroană drepturile parlamentului, faţă de 
parlament prerogativele coroanei şi faţă de popor privilegiile 
amîndurora, să repete acest procedeu primejdios în cadrul 
aceleiaşi sfere de acţiune. După ce primul său război îm
potriva Chinei a fost dezaprobat de parlament. el a între
prins, în pofida parlamentului, un nou război împotriva 
Chinei. Totuşi, în ambele Camere. un singur om a avut 
destul curaj pentru a se împotrivi acestui abuz ministerial ; 
şi. lucru curios. acest om nu făcea parte din aripa de
mocratică a adunării legislative, ci din cea aristocratică. 
Acest om era lordul Grey. El a propus un amendament la 
adresa de răspuns la mesajul tronului în sensul că expediţia 
nu trebuia începută înainte de a se fi cerut părerea ambelor 
Camere. 

Felul în care a fost primit amendamentul lordului Grey 
atit de către purtătorul de cuvînt al partidului guvernamen
tal cit ş i  de  către liderul opoziţiei maiestăţii sale este extrem 
de caracteristic pentru criza politică de care se apropie cu 
repeziciune instituţiile reprezentative ale Angliei. Lordul 
Grey a recunoscut că. formal. coroana se bucură de preroga
tiva de a pomi războaie. dar. întrucît miniştrilor le este 
interzis să cheltuiască un singur farthing pentru vreo acţiune 
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oarecare fără aprobarea prealabilă a parlamentului, legea 
şi practica constituţională cer ca reprezentanţii răspunzători 
ai Coroanei să nu întreprindă expediţii cu caracter militar 
înainte ca parlamentul să fie încunoştinţat şi împuternicit 
să ia măsuri pentru acoperirea cheltuielilor provocate de 
acestea. Prin urmare. dacă acest for al naţiunii consideră 
necesar, el poate să împiedice de la bun început orice război 
nejust sau neraţional din punct de vedere politic pe care 
l-ar proiecta miniştrii. Excelenţa sa a dat apoi cîteva exem
ple. pentru a arăta cit de strict erau respectate aceste reguli 
în trecut. 1n 1 790, cind citeva vase britanice au fost capturate 
de spanioli pe coasta de nord-vest a Americii. Pitt a prezen
tat ambelor Camere un mesaj al coroanei în care li se cerea 
să voteze un credit pentru acoperirea eventualelor cheltuieli. 
Tot aşa în decembrie 1826, cînd fiica lui Don Pedro * a cerut 
Angliei ajutor împotriva lui Ferdinand al VII-lea al Spaniei. 
care pregătea o invazie în Portugalia în favoarea lui Don 
Miguel. Canning a prezentat un mesaj asemănător. care pu
nea parlamentul la curent cu situaţia şi-i indica suma la care 
se vor ridica eventualele cheltuieli. In încheiere. lordul Grey 
a dat limpede si se înţeleagă că guvernul s-a încumetat să 
împovăreze ţara cu impozite fără consimţămîntul parlamen
tului, deoarece cheltuielile mari făcute între timp trebuiau 
acoperite într-un fel sau altul. şi nu puteau fi acoperite decît 
recurgînd la sume alocate pentru cu totul alte scopuri. 

Care a fost răspunsul smuls de lordul Grey guvernului ? 
Ducele de Newcastle, la timpul său unul dintre primii care 
au contestat caracterul legitim al celui de-al doilea război 
împotriva Chinei pornit de Palmerston. a răspuns mai întîi 
că în ultimii ani s-a încetăţenit „practica foarte sănătoasă 
de a nu se prezenta nici un fel de amendamente la mesaj . în 
afară de cazul cînd ar fi vorba de atingerea unui scop înalt 
de partid" .  Cum însă lordul Grey nu era îndemnat de motive 
fracţioniste şi pretindea că nu aspiră să înlăture pe unii mi
niştri pentru a le ocupa locul. ducele de Newcastle nu putea 
s
.
ă

. 
înţeleagă ce urmărea prin această încălcare a unei „prac

tici foarte sănătoase din ultimii ani" ? Era el atît de naiv 
să-şi închipuie că membrii Camerei ar trage sabia fără sco
puri înalte de partid ? Pe de altă parte, nu este oare un lucru 
ştiut 

.
că .lordg Palmerston s-a abătut mereu de la practica 

conshtuţ10nala. pe care au respectat-o atit de riguros Pitt 
şi Canning ? Nobilul viconte n-a dus oare războaie cu le 

* - Maria a IIi da Gloria. - Nota red. 

3 - Max-ngels - Opere, voi. 15 
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la sine putere în 1 831 în Portugalia, în 1 850 în Grecia şi -
cum ar fi putut să adauge ducele de Newcastle - în Persia. 
Afganistan 10 şi multe alte ţări ? Dacă parlamentul i - a  permis 
lordului Palmerston ca timp de 30 de ani să-şi aroge dreptul 
de a declara război, de a încheia pace şi de a introduce im
pozite. atunci de ce încearcă subit să rupă cu o tradiţie ser
vilă atît de îndelungată ? Dreptul constituţional era poate de 
partea lordului Grey. dar dreptul cutumiar era. fără îndoială. 
de partea lordului Palmerston. De ce să fie acum tras la 
răspundere nobilul viconte. cînd niciodată înainte el n-a 
fost pedepsit pentru asemenea inovaţii „rezonabile". Intr-a
devăr, ducele de Newcastle a dat mai curîncl dovadă de in
dulgenţă neacuzîndu-1 pe lordul Grey de rebeliune cînd a în
cercat să desfiinţeze privilegiul consfinţit al lordului Palmer
ston de a dispune de forţele armate şi de finanţele Angliei Cd 
de o proprietate a sa. 

Tot atît de original a fost şi felul în care ducele de 
Newcastle a încercat să dovedească legitimitatea expediţiei 
pe Peiho. Există un tratat anglo-chinez din 1843. in virtutea 
căruia Anglia se bucură de toate drepturile acordate de 
Imperiul ceresc naţiunilor celor mai favorizate 11 •  La rîndul 
ei, Rusia. printr-un tratat cu China încheiat recent, şi-a re
zervat dreptul de a naviga în  susul fluviului Peiho 12• Prin 
urmare. in virtutea tratatului din 1 843. englezii aveau şi ei 
dreptul să navigheze pe acest fluviu. Ducele de Newcastle 
a spus că poate să susţină acest lucru „fără a mai fi nevoie 
de argumente specialeu.  Are el într-adevăr posibilitatea ? Pe 
de o parte. există împrejurarea supărătoare că tratatul rus 
a fost abia ratificat şi deci a intrat în vigoare abia după ca
tastrofa de la Peiho. Aceasta, desigur, este un simplu hyste
ron proteron *. P� de altă parte. este îndeobşte cunoscut c. 
în timp de război tratatele existente încetează de a mai fi în 
vigoare. Dacă în timpul expediţiei la Peiho englezii erau în 
război cu chinezii. ei nu puteau. fireşte. invoca nici tratatul 
din 1 843 şi nici vreun alt tratat. Dar dacă nu erau în război. 
înseamnă că guvernul Palmerston şi-a arogat dreptu! de a 
porni un nou război f.ră aprobarea parlamentului ? Pentru 
a scăpa de acest din urmă impas. sărmanul Newcastle sus 
ţine că în ultimii doi ani. de la bombardarea Cantonului 1i.  
intre Anglia şi China n-a fost niciodată pace. Aşadar. guver 
nul a continuat doar ostilităţile, nu le-a reînceput şi, deci. 
Newcastle a putut invoca, fără să recurgă la argu-

* - inlcrve�l ·  c i f ) 'elor. - Nota trad. 
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mente speciale, tratatele în vigoare numai în timp de pace. 
Şi, ca o culme a acestei dialectici ciudate, concomitent, 
lordul Palmerston, şeful guvernului, a afirmat în Camera co
munelor că în toţi aceşti ani Anglia „nu s-a aflat niciodaă în 
război cu China". Şi nici acum nu poate fi vorba de aşa ceva. 
Au existat, ce-i drept, bombardarea Cantonului, catastrofa de 
Ia Peiho şi expediţia anglo-franceză, dar n-a fost război. pen
tru că nu s-a declarat război şi pentru că pînă în prezent îm
pdratul Chinei a permis ca tranzacţiile de la Şanhai să-şi 
urmeze cursul obişnuit. Tocmai nesocotirea fată de chinezi 
a tuturor normelor internaţionale legale la izbucnirea unui 
război. Palmerston o invocă ca o justificare a faptului că n-a 
respectat nici normele constituţionale faţă de parlamentul 
britanic, în timp ce contele Granville. mandatarul lui în Ca
mera lorzilor, a declarat cu dispreţ că, „în ceea ce priveşte 
China. consultarea parlamentului de către guvern" este „o 
chestiune pur tehnică". Consultarea parlamentului de către 
guvern o chestiune pur tehnică I Atunci ce deosebire mai 
există între parlamentul britanic şi Corps legislatif din Franţa ? 
In Franţa, cel puţin. cel care îndrăzneşte să se substituie 
naţiunii este moştenitorul prezumţios al unui erou naţional, un 
om care totodată înfruntă făţiş toate riscurile unei asemenea 
uzurpări. In Anglia însă, cel care caută fără zgomot. pe tăcute 
şi fără nici un risc. să acapareze o putere nelimitată este 
un exponent de mina a doua. un carierist uzat, nulitatea ano
nimă a unui aşa-zis guvern, care se bazează pe mărginirea 
parlamentului şi pe sporovăiala derutantă a unei prese ano
nime. Comparaţi. pe de o parte, mişcarea provocată de un 
Sulla 14 şi. pe de altă parte. frauduloasele manevre afaceriste 
ale directorului unei bănci de acţiuni. ale secretarului unei 
societăţi filantropice sau ale unui paracliser de la o sacristie. 
şi veţi înţelege deosebirea dintre uzurparea imperială din 
Franţa şi uzurparea ministerială din Anglia. 

Lordul Derby, ştiind prea bine că ambele părţi sînt la fel 
de interesate în menţinerea unui guvern neputincios şi lipsit 
de răspundere, nu s-a putut, fireşte, ralia „părerii intransi
gente a nobilului conte (Grey) în ceea ce priveşte lipsurile 
guvernului" .  El nu putea să nu fie întrucîlva de acord cu 
plîngerea lordului Grey 

„că guvernul trebuia să convoace parlamentul si să-l consulte în 
problema chineză", dar „fără îndoială :ă nu l-ar sprijini pe Grey dacă 
acesta ar insista ca amndamentul să fie pus la vot", 
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In consecinţă, amendamentul n-a fost pus la vot, şi toate 
dezbaterile în legătură cu războiul împotriva Chinei s-au di 
zolvat în ambele Camere într-un torent de complimente gro
teşti cu care toţi l-au copleşit pe amiralul Hope. care a reu
şit în mod atît de strălucit să decimeze forţele engleze. 

Scris de K. Marx 
la 27 ianuarie 1 860 

Publkat n „New Yrk Daily Tribune" 
nr. 5 868 din 14 februarie 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englezd 
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Karl Marx 

Noul tratat dintre Franţa şi Anglia 

Londra, 28 ianuarie 1860 

Tratatul comercial cu Franta nu va fi prezentat Came
rei comunelor înainte de 6 februarie. Totuşi, cunoscînd cele 
discutate în timpul dezbaterilor în jurul adresei parlamentare, 
insinuările ziarelor franceze şi zvonurile care circulă la Lon
dra şi Paris, ne putem permite ca. în pofida avertizărilor 
solemne ale d-lui Gladstone, să facem o apreciere generală 
a acestui „drăgălaş copil adoptivu 11• Luni 22 ianuarie tratatul 
a fost semnat în regulă la Paris ; naşii lui francezi au fost 
ministrul comerţului Rouher şi ministrul de externe ad inte
rim Baroche, iar din partea Angliei această funcţie au înde
plinit-o lordul Cowley şi d-l Cobden. Faptul că d-l Michel 
Chevalier - fostul saint-simonist - a avut partea sa de 
contribuţie la această chestiune şi că întreaga Franţă regretă 
că Ludovic-Napoleon n-a avut atîta tact incit să permită 
acestei personalităţi distinse (adică d-lui Chevalier) să-şi 
pună semnătura pe tratat alături de confrere *-ul lui englez, 
este o ştire pe care însăşi „distinsa personalitate" a bine
voit s-o trimită la Londra pentru a fi publicată în diferitele 
ziare ale liber-schimbiştilor. Ziarele nu ştiu însă că Pere 
Enfantin, fostul mare preot al saint-simonismului, a fost per
sonajul principal din partea francezilor. Nu este oare de-a 
dreptul uimitor că aceşti saint-simonişti, începînd u Pere 
Enfantin şi pînă la Isaac Pereire şi Michel Chevalier, s-au 
transformat în principalii piloni economici ai celui de-al 
doilea Imperiu ? Dar să ne întoarcem la „confrere-ul englez" 

• - confratele. - Nota trad. 
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al d-lui Chevalier, fostul fabricant din Lancashire care, de 
sigur. s -a  simţit foarte măgulit că a avut cinstea să-şi punt\ 
semnătura pe un tratat internaţional. Dacă avem în vederP 
că tratatele la baza cărora stă principiul reciprocităţii şi 
tratatele comerciale în general. cu excepţia tratatelor înche
iate cu barbari au fost întotdeauna vehement înfierate d' 
către liber-schimbiştii englezi în frunte cu Cobden, ca fiind 
forma cea mai odioasă şi mai perfidă de protecţionism, dacl 
avem în vedere că actualul tratat, chiar şi din punctul de ve
dere al reciprocităţii. apare ca un acord destul de ridicol. şi. 
în sfîrşit. dacă apreciem la justa valoare scopurile şi obiecti
vele politice pe care acest tratat este menit să le camufleze. 
publicul ar înclina să-l compătimească pe d-l Richard Cobden. 
considerîndu-1 victima nevinovată a unei maşinaţii palmer
&toniene. Dar mai există şi reversul medaliei. După cum se  
ştie. d - l  Cobden a primit cîndva pentru succesul obţinut în  
campania sa  împotriva legilor cerealelor 1 6  aproximativ 
60 OOO 1. st. de la fabricanţii recunoscători. Cea mai mare 
parte din această sumă a fost plasată de d-l Cobden în acţiuni 
americane. şi. în urma crizei din 1 857. el a pierdut aproape 
tot. Speranţele pe care le mai nutrea cînd a plecat în State!' 
Unite s-au dovedit a fi deşarte. D-l Cobden s-a lntors în 
A.glia ca un om minat. Pentru a putea apela la naţiune în 
vederea unei liste de subscripţie era nevoie de un pretext 
naţional, de vreo tranzacţie de mare răsunet. care l-ar Ii 
înfăţişat pe d-l Cobden din nou cn înger păzitor al Regatului 
Unit, ca omul „care asigur. milioanelor de familii modeste 
belşug şi linişteu .  In acest scop tratatul anglo-francez a fost 
cît se poate de bine venit, şi. după cum rezultă din iarel. 
de provincie. circulă o nouă listă de subscripţie pentru suma 
de 40 OOO 1. st., care este menită să-l despăgubească pe marele 
apostol al libertăţii comerţului de pierderile suferite în Ame
rica şi care a fost întimpinată cu multă „simpatieu .  Nu încap
însă nici o îndoială că dacă. de pildă, Disraeli ar i prezentat 
în Camera comunelor un asemenea tratat, d-l Cobden. in 
fruntea liber -schimbiştilor, ar fi propus să se dea un vot 
de neîncredere guvernului care încearcă să r>învie cele mai 
trb.e greşeli ale trecutului întunecat. 

Din tabelul de mai jos rezultă totalul taxelor protecţia � 
niste percepute în 1 858 de Anglia la mărfuri franceze : 



Nol tratat dintre Franţa si nglia 

11ăduri 

Coşuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Unt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porţelan şi ob iecte de porţelan . . . . . . .  . 
Ceasornice de perete . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Broderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Flori artificiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fructe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
D antele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cizme, ghete şi alte ob iecte de p iele . . . . 
Mănuşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Instrumente muzicale . . . .  , . . . . . . . . . .  . 
Uleiuri minerale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tapete de hîrtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Împ letituri de paic pentru pălării etc. 
Mătăsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Coniac şi a l l c  băuturi sp irtoase . . . . . . .  . 
Zahăr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ceai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tutun . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
Ceasuri de uînă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Taxo vnmelo 
I.st. 
2 061 
7 1 5 9  
1 671 
3 928 
4 311 

1 9  934 
5 572 

20 412 
7 347 
1 858 
8 883 

48 839 
4 659 
2 369 
6 7 1 3  

1 1  622 
215 455 
824 960 
275 702 

H 358 
5 2  696 
1 4  940 

16, 855 
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Majoritatea acestor taxe vamale erau taxe vamale pro
tecţioniste, ca cele percepute pentru coşuri. ceasornice de 
perete, dantele, ghete, mănuşi. mătăsuri etc. Altele, ca cele 
percepute pentru coniac etc., erau mai mari decît accizele 
percepute în Anglia pentru băuturi spirtoase engleze şi. ca 
atare, erau de asemenea protecţioniste. Chiar şi obişnuitele 
taxe vamale fiscale, ca de pildă taxa vamală la vin, ar putea 
fi considerate de un liber-schimbist consecvent ca taxe va
male protecţioniste, deoarece este aproape imposibil să per
cepi taxă vamală la o marfă străină fără a protej a totodată 
o marfă similară, dacă nu identică, de pe piaţa internă . . Ast
fel. taxa vamală la vinurile străine poate fi considerată o 
taxă vamală protecţionistă la berea indigenă etc. In virtutea 
tratatului recent încheiat, toate taxele vamale engleze la 
mărfurile franţuzeşti urmează să fie imediat desfiinţate, în 
timp ce taxele vamale la coniac, vin şi alte articole vor fi 
egalate cu accizele engleze sau cu taxele vamale fixate acum 
la produse similare (de pildă vin) aduse din coloniile brita
nice. Pe de altă parte, modificările tarifelor vamale franceze 
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nu vor fi complet introduse înainte de octombrie 1 861 .  dupu 
cum reiese din următoarea ştire luată dintr-un ziar guverna
mental francez : 

1 iulie 1860 - desfiinţarea taxelor de import la bumbac şi lină. 
1 iulie 1860 - aplicarea tarifului belgin la cărbunele şi  cocsul en

glezesc. 
1 octombrie 1860 - introducerea taxei vmale de 7 franci la 1 00 kg 

de fier în locul aotualelor taxe vamale. 
31 decembrie 1860 - reducerea taxelor de import la maşini. 
1 iunie 1861 - desfiinţarea prohibiţiei la fire şi  ţesături de cînepă 

şi fixarea unor taxe vamale care să nu dpăşească 300/o. 
1 octombrie 1861 - desfiinţarea tuturor celorlalte prohibiţii, ele ur

mînd a fi înlocuite timp de 5 ani cu taxe vamale protcţioniste ad va
loram • şi care după această dată să nu depăşeasci 250/o. 

In afară de reducerea taxei vamale la cărbunele engle
zesc pînă la nivelul tarifului plătit acum la cărbunele bel
gian. toate concesiile făcute de Franţa au. după cît se pare, 
un caracter foarte echivoc. De pildă, preţul unei tone de 
fontl de calitatea întîi (Wales) este în momentul de faţă de 
3 1. st. şi 10 şilingi, iar taxa vamală franceză la fier va fi cu 
aproape 3 1. st. mai mare. Revista londoneză „Economistu 17 
recunoaşte că taxa vamală de 30 % ad valorem la mărfurile 
prohibite la import va avea de fapt un caracter protecţionist. 
Atîta timp cît reducerea reală sau aparentă a taxei vamale 
la mărfurile englezeşti se amină pentru mai tîrziu, guvernul 
englez joacă de fapt rolul unei societăţi de asigurare care 
garantează menţinerea la putere a lui Ludovic-Napoleon în 
cursul acestei perioade. Adevăratul secret al acestui tratat 
comercial. şi anume că „el nu este cîtuşi de puţin un tratat 
comercial" ,  ci o simplă mistificare. care are drept scop să 
dezorienteze agerimea comercială a lui John Bull şi să camu
fleze un plan politic abil. a fost dezvăluită magistral de d-l 
Disraeli în timpul dezbaterilor în jurul adresei parlamentare. 
ln esenţă, dezvăluirile s-au redus la următoarele : 

„Acum cîţiva ani, împăratul francezilor a făcut o declaraţie în genul 
scrisorii pe care el a adresat-o de curî.nd ministrului de interne ; în acestă 
declaraţie el a propus desfiinţarea totală a sistemului prohibitiv şi adop
tarea unor măsuri similare celor din ultimul său manifest. In 1856 a fost pre
zentat în Adunarea legislativă un proiect de lege în acest sens, dar îna
inte de a fi adoptat a fost dat spre examinare celor 86 de con�ilii depar-

• - după valoare. - Nota trad. 
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tlllentale din Franţa care, cu excepţia a 6, au aprobat proiectul de lege 
u condiţia ca pînă la punerea în aplicare a noului sistem să treac} o 
anmită periodă de tip. ln conscinţă, întrucît împăratul a fost de 
acord cu această propunere, hotărirea lui de a se traduce în viată acest 
sistem a fost expusă într-un document public, în care s-a stabilit că el 
va inra în vigoare în iulie 1861 .  De aceea, tot ceea ce Franţa se angajeazi 
să facă pe baza acestui tratat în iulie 1861 a şi  fost prevăzut în Franta 
pe cale legislativă". 

Scrs de K. Marx 
la 28 ianuarie 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr, 5 868 din 14 februarie 1 860 

Se tiplreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Reforma militară din Germania 

Războiul din Italia din 1 859 a arătat, într-o măsură şi 
mai mare decît războiul Crimeii 18, că armata franceză are 
cea mai bună organizare din Europa. Cu excepţia armatei 
franceze. armata austriacă era, fără îndoială, superioară tu
turor celorlalte armate din Europa ; cu toate acestea. în 
scurta campanie din 1 859, deşi soldaţii ei s-au acoperit de 
glorie. armata în ansamblu n-a putut să cîştige nici o bătălie. 
Chiar dacă ţinem seama de incapacitatea corpului de gene
rali. de lipsa de unitate în comandament şi de amestecul ne
competent al împăratului. în rîndurile ofiţerilor şi soldaţilor 
din regimentele austriece domnea totuşi impresia unanimă 
că insuccesul lor se datora, în parte. unei organizări mai puţin 
adaptate . necesităţilor războiului modern decît cea a adver
sarilor lor. Şi dacă armata austriacă, care abia acum cîţiva 
ani a fost complet reorganizată. s-a dovedit a fi necorespun
zătoare, atunci ce se putea aştepta de la alte armate, a căror -
organizare data mai de mult ? 

Nu-i de mirare că sub acest raport francezii erau supe
riori celorlalţi. Nu se poate ca o naţiune cu oarecare aptitu
dini militare să ducă timp de 25 de ani .  pe o scară atît de 
mare, războaie de guerillă ca cele din Algeria 19, fără a ajunge. 
datorită acestui fapt, să dezvolte la maximum aptitudinile 
trupelor ei . In timp ce Anglia şi Rusia şi-au purtat războaiele 
dm India şi Caucaz mai ales cu ajutorul unor trupe special 
destinate acestui scop. cea mai mare parte a armatei fran
ceze trecuse prin şcoala algeriană. Franţa a tras maximum 
de foloase din această şcoală. care, ce-i drept, a costat multe 
vieţi omeneşti şi mulţi bani. dar s-a dovedit extrem de eficace 
şi rodnică prin acumularea unei preţioase experienţe de luptă. 
Războiul Crimeii. care a urmat apoi şi care a reprezentat 
o nouă şcoală de proporţii mai mari. a contribuit la întărirea 
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încrederii soldatului ln el însuşi. arătîndu-i că experienţa do
bîndită în campaniile împotriva unor triburi nomade şi unor 
detaşamente neregulate era la fel de utilă şi de aplicabilă şi 
în lupta împotriva unor trupe regulate. 

Faptul că în aceste împrejurări o naţiune înzestrată cu 
un talent deosebit pentru arta militară şi-a ridicat organi
zarea de luptă pe o treaptă de perfecţiune care întrece toate 
realizările vecinilor ei - fapt dovedit f.r. putinţă de tăgadi 
la Magenta şi la Solferino 20 - a stîrnit totuşi mirare, înde
osebi în Germania. Pedanţii militari din această ţară erau 
âtît de convinşi de închipuita lor superioritate asupra flutu
raticilor, nestatornicilor, nedisciplinaţilor şi imoralilor fran
cezi, încît această lovitură i -a  uluit. Pe de alta parte, cadrele 
mai tinere şi mai culte din armata austriacă şi din celelalte 
armate germane, dintotdeauna adversari ai pedantismului. 
şi-au ridicat imediat glasul. Ofiţerii austrieci, sub impresia 
proaspătă a bătăliei de la Magenta, au fost primii care au 
avut curajul să spună - şi pe bun. dreptate - că francezii nu 
poarti raniţe în timpul luptei. nu au cravate şi gulere tari. 
nici tunici strîmte sau pantaloni înguşti ; ei poartd pantaloni 
largi şi tunică largă. cu guler răsfrînt. gîtul şi pieptul le sînt 
absolut libere, capul şi-l acoperă cu o capelă uşoard, iar car
tuşele le poartă în buzunarele de la pantaloni. Acolo unde 
soldaţii austrieci ajung sleiţi şi gîfîind, francezii sosesc vioi, 
cu cîntecul pe buze, în stare de orice efort fizic. Iat. ce co
municau ofiţerii austrieci în scrisorile lor de pe cîmpul de 
luptă, şi ofiţerii prusieni, bavarezi şi ceilalţi ofiţeri confirmau 
spusele lor. Se întîmplase ceva le neconceput : soldaţii se 
încumetaseră într-adevăr să înfrunte duşmanul fără acele 
dichisuri împovărătoare care nu au alt scop decît acela de 
a da războiului pompa cuvenită şi un cadru măreţ şi consti
tuie, flră deosebire. adev.rate cămăşi de forţl pentru soldat ; 
şi deşi le-au lipsit aceste cămăşi de forţă, ei au ieşit b iruitori 
în toate băt.liile. Acest fapt era atît de grav. incit nici chiar 
guvernele germane n-au putut să-l treacă cu yedered. 

In felul .acesta reforma militară a devenit în Germania o 
lozincă a zilei, spre marea spaimă a tuturor adepţilor vechilor 
tradiţii militare. Cele mai revoluţionare teorii privind mese
ria armelor nu numai că erau puse în discuţie cu dezinvol
tură, dar erau chiar luate în seamă de guverne. Primul punct 
privea, fireşte, echipamentul soldatului. care constituise cea 
mai flagrantă deosebire dintre cele două armate pe cîmpul 
ele luptă. Discuţiile purtate în jurul acestui proiect au fost 



22 Friedrich Engels 

tot atît de interminabile pe cit de diferi te erau gusturile. In 
problema uniformei militare s-a dat dovadă de mult spirit 
inventiv. Capelele, căştile, chiverele, chipiile, tunicile, bluzele, 
mantalele, gulerele, manşetele, pantalonii . jambierele şi ciz
mele au fost discutate cu atîta aprindere şi elocinţă, ca şi 
cum numai de aceste lucruri a depins deznodămintul bătăliei 
de la Solferino. Cei mai extravaganţi în uniformele lor mili
tare au fost austriecii. După ce au copiat aproape fidel mode· 
lul francez (cu excepţia culorii) ,  ei au trecut prin toate 
stadiile intermediare pînă la scurtă şi pălărie moale cu boruri 
mari. Imaginaţi-vă pe ţanţoşul. conservatorul şi gravul soldat 
austriac al maiestăţii sale imperiale şi regale în cocheta uni 
formă a vînătorului francez sau, şi mai rău, în vestonul şi cu 
pălăria de fetru ale corpului de voluntari revoluţionari ger
mani din 1 848. Nici că se putea imagina o satiră mai bună 
la adresa sistemului militar austriac lecit însuşi faptul că 
fiecare din aceste extreme a fost discutată cu toată seriozita
tea. După cum se întîmplă de obicei. controversa mai curind 
s -a  stins prin epuizarea argumentelor lecit a ajuns la vreo 
soluţie ; adepţii vechilor tradiţii militare şi-au redobîndit o 
parte din poziţiile pierdute şi, cel puţin în Austria, modifică
rile aduse uniformei militare vor fi în ansamblu cu totul ne
însemnate ; de altfel şi în celelalte armate germane este 
puţin probabil să se producă vreo schimbare în această pri
vinţă, cu o singură excepţie : casca prusiană, invenţia prefe
rată a romanticului Frederic Wilhelm al !V-lea, este, după 
cit se pare, sortită să coboare în mormînt înaintea inventato
rului ei. 

S-a luat apoi în discuţie marea problemă a raniţei. Fap
tul că francezii au mers la luptă fără raniţă a însemnat o 
imprudenţă, care n-o putea justifica lecit şansa lor şi ano
timpul călduros. Dar dacă aceasta ar deveni un obicei, de 
îndată ce s-ar schimba anotimpul şi ar interveni o vreme 
rece sau ploioasă, ei ar fi crunt pedepsiţi. Intr-adevăr, prin 
generalizarea acestui obicei. in fiecare bătălie armata învinsă 
ar pierde nu numai artileria, drapelele, muniţiile şi proviziile, 
ci şi tot bagajul personal al fiecărui infanterist. In consecinţă, 
cîteva zile ploioase petrecute în bivuac ar dezorganiza com
plet infanteria, deoarece fiecare soldat n-ar avea alt echipa
ment lecit hainele pe care le poartă pe el. Adevărata pro
blemă este, după cit se vede, următoarea : cum s-ar putea 
reduce la minimum bagajul personal al fiecărui soldat ? 
Această problemă importantă ar putea i rezolvată uşor şi 



Reforma militară din Germania 23 

într-un mod satisfăcător dacă obiectele care compun baga
jul ar fi analizate exclusiv din punctul de vedere al utilităţii 
lor efective în campanie ; în Germania însă. discuţia n-a adus 
o rezolvare a acestei probleme. 

1n afară de problema îmbrăcămintei şi de cea a raniţei. 
se discută amănunţit şi problema organizării diferitelor sub
diviziuni ale armatei. Cîţi oameni trebuie să fie într-o com
panie, cite companii într-un batalion, cite batalioane într-un 
regiment. cite regimente într-o brigadă, cite brigăzi într-o 
divizie etc. ? Iată încă un subiect în jurul căruia se pot 
debita, cu aerul cel mai serios şi mai grav, o mulţime de 
baliverne. 1n orice armată, sistemul tacticii elementare tra
sează anumite limite în ceea ce priveşte efectivul şi numărul 
companiilor şi al batalioanelor ; minimul şi maximul efectivu
lui brigăzilor şi al diviziilor sînt determinate de efectivul 
adoptat în armatele vecine. pentru a evita pe cit posibil. în 
caz de ciocnire, disproporţii între unităţile tactice mai mari. 
A încerca să rezolvi aceste probleme pornind nu de la con
diţiile reale determinate de fapte concrete. ci pornind de la 
aparenţa lucrurilor este o absurditate la care ne putem aş
tepta, poate, din partea unor filozofi germani. dar nu din 
partea unor oameni ai practicii. Sporirea numărului regimen
telor de infanterie de linie ale armatei austriece de la 63 la 
80. concomitent cu reducerea numărului batalioanelor, le va 
asigura tot atît de puţin „mai mult noroc în viitor " ca şi in · 
traducerea pantalonilor largi şi a gulerelor răsfrînte. 

Dar în timp ce moda militară şi calculele savante cu pri
vire la efectivul normal şi la compunerea brigăzii absorb în
treaga atenţie, marile lipsuri şi racile ale sistemului militar 
german sînt trecute cu vederea. Intr-adevăr. ce să credem 
despre ofiţerii care discută aprins despre croiala unei perechi 
de pantaloni sau a unui guler. dar care se împacă uşor cu 
faptul că în armata Confederaţiei germane 21 există aproxi 
mativ douăzeci de  calibre diferite la  artileria de  cîmp ş i  un 
număr aproape infinit de calibre la armamentul portativ ? 
Prilejul atît de minunat pentru unificarea calibrului în în
treaga Germanie oferit de introducerea puştii ghintuite nu 
numai că a fost neglijat în mod scandalos. dar chiar a înrăutl
ţit situaţia. Merită să ne oprim puţin asupra acestei haraba
buri care domneşte în domeniul calibrelor. Austria. Bavaria. 
Wiirttemberg. Baden şi  Hessen-Darmstadt au acelaşi calibru 
de 0,53 de ţoli. Cu bunul simţ practic de care germanii din 
sud au dat dovadă în atîtea ocazii. statele menţionate au 
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înfăptuit această reformă extrem de importantă, introducînd 
acelaşi calibru în 5 corpuri de armată ale Confederaţiei ger
mane. In Prusia există două calibre : un calibru, aşa-numitul 
Zindnadelgewehr, sau puşca cu ac * ,  de aproximativ 0,60 de 
ţoli, şi altul. vechea- muschetă cu ţeavă lisă, recent ghintuită 
după principiul lui Minie, de aproximativ 0 ,68 de ţoli. De 
altfel. aceasta din urmă va fi curînd înlocuită cu prima. 
Corpul 9 armată are trei calibre diferite de puşti ghintuite 
şi două sau trei calibre diferite de puşti cu ţeavă lisă. Corpul 
1 O armată are cel puţin zece calibre, iar în divizia de rezervă 
sînt aproape tot atîtea calibre cite batalioane. Imaginaţi-vă 
acum această armată pestriţă în timpul unor operaţii active. 
Cum se poate asigura ca muniţiile corespunzătoare calibru
lui fiecărui contingent să se găsească întotdeauna la înde
mînă acolo unde este nevoie de ele şi ca. în caz contrar. 
acest contingent să nu devină neputincios şi inutil ? Datorită 
chiar şi numai acestui fapt, nici un contingent, cu excepţia 
contingentelor Austriei. statelor germane din sud şi Prusi�i. 
nu poate aduce vreun folos real într-o bătălie de durată. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre artilerie. In loc să se 
fixeze din capul locului un singur calibru comun. corespun
z.tor fie şi vechiului tun de şase livre, care cu timpul ar fi 
putut deveni calibrul unic pentru tunurile de cîmp ghintuite. 
prusienii, austriecii şi bavarezii fabrică în prezent tunuri 
ghintuite independent unii de alţii. ceea ce va duce la o 
diversitate şi mai mare de calibre decît există în prezent. 
O armată care prezintă deficienţe atit de esenţiale ar putea 
să-şi folosească timpul pentru ceva mai important decit con
troversele pe tema gulerelor, pantalonilor şi a efectivului 
normal al brigăzilor şi al batalioanelor. 

In Germania nu poate avea loc nici un progres în do · 
meniul meseriei armelor atîta timp cit forurile superioare 
nu vor să renunţe la ideea că armatele sînt create pentru 
parăzi, şi nu pentru luptă. Pedantismul, înăbuşit cî tva timp 
de cele întîmplate la Austerlitz , Wagram şi Jena 22 şi de 
entuziasmul popular din 1 813-1 815. şi-a ridicat curînd din 
nou capul ; el a domnit nestingherit pînă la 1 848 şi. dup. 
cit se pare. în decursul ultimilor zece ani a atins, cel puţin în 
Prusia ,  punctul culminant. Dacă Prusia ar fi fost atrasă în 
războiul din I talia, Pelissier ar fi pricinuit desigur armatei 

* Vezi volumul de faţă, pag. 225-228. - Nota rcd. 
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ei o înfrîngere asemănătoare celei de  la  Jena, ş i  numai for
tăreţele de pe Rin ar fi putut s-o salveze. Iată în ce situaţie 
a fost adusă o armată care, în ceea ce priveşte calităţile 
soldaţilor ei, nu are rival în lume. In cazul unui viitor con· 
flict între Franţa şi Germania, avem toate motivele s. ne 
aşteptăm la o reeditare a celor petrecute la Magenta şi 
Solferino. 

-

Scris de F. Engels 
la sfî�şitul lunii ianuarie 
începutul lunii februarie 1860 

Publicat cu articol de fond 
în ,,New York Daily Tribune" 
nr. 5 873 din 20 februarie 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziur 

Tradus din limba engleză 
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Karl Mane 

Bugetul englez 

Londra, 1 1  februarie 1 860 

Şedinţa de aseară a constituit un eveniment important 
în viaţa parlamentară. D-l Gladstone a dezvăluit într-un 
amplu discurs atît secretele bugetului său cît şi ale tratatu
lui comercial. avînd grijă să facă o legătură între ele şi s. 
sprij ine şubrezenia unuia prin îndrăzneala celuilalt. In ceea 
ce priveşte tratatul. cunoscut acum în amănunt de toată 
lumea. veţi constata că scurta caracterizare pe care v-am 
făcut-o cu cîteva săptămîni în urmă * era absolut justă ş i .  
de  fapt. nu mai am nimic de adăugat la  critica generală pe 
care mi-am permis s-o fac atunci. De aceea am de gmd să 
consider bugetul d-lui Gladstone drept o simplă operaţie 
financiară engleză ; o asemenea tratare a problemei este 
cu atît mai nimerită. cu cit apropiatele dezbateri parlamen
tare ne vor lămuri. desigur treptat. dedesubturile diplomatice 
ale faptelor şi cifrelor indicate de d-l Gladstone. 

Fără îndoială că există inconsecvenţe în amănuntele bu
getului. că se pot ridica obiecţii de ordin politic împotriva 
oportunităţii de a răspunde la un deficit de peste 1 4 %  din 
venitul total şi unei creşteri uriaşe a cheltuielilor cu o des
fiinţare completă a multora din taxele vamale existente, din 
care. ce-i drept. doar o parte apăsau întrucîtva pe umerii 
maselor populare. Simplul sentiment al dreptăţii ne obligă 
totuşi să spunem că bugetul d-lui Gladstone reprezintă un 
ingenios şi temerar tur de forţă financiar şi că - doctrinele 
liber-schimbiste britanice odată acceptate -. abstracţie fă
cind de cîteva absurdităţi evidente. determinate de tratatul 
cu Franţa şi de indulgenţa de care fiecare cancelar britanic 
al trezoreriei dă dovadă întotdeauna cînd e vorba de renta 
funciară încasată de cei 50 OOO de mari proprietari funciari -

* Vezi volumul de faţă, pag. 1-19. - Nota red. 
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el este o minune de buget. Situaţia d-lui Gladstone a fost 
complicată de tot felul de dificultăţi pe care şi le-a creat 
el însuşi. El a fost acela care în 1853, în aşa-zisul său buget 
model. care urma să se răsfrîngă asupra unei perioade de 
şapte ani. a făgăduit solemn să desfiinţeze definitiv în 
1860-1 861 impozitul pe venit. El a mai făgăduit apoi. într-un 
buget suplimentar impus de războiul cu Rusia, să desfiinţeze 
într-un viitor apropiat impozitul de război perceput pe ceai 
şi zahăr. Şi iată că acum. cînd propria sa poliţă a devenit 
scadentă, acelaşi om vine cu un plan potrivit căruia acest 
impozit de război este menţinut. iar impozitul pe venit este 
majorat de la 9 la 1 0  pence de fiecare liră sterlină, adică cu 
1 1  1/90/o, Vă amintiţi, desigur, că în observaţiile mele critice 
cu privire la bugetul din 1853 al d-lui Gladstone am încercat 
să dovedesc că, dacă legislaţia financiară liber-schimbistă 
înseamnă in genere ceva. ea înseamnă în primul rînd în
locuirea impozitelor indirecte cu impozite directe 23• Am ară
tat încă atunci că făgăduiala d-lui Gladstone de a desfiinţa 
în continuare taxele vamale şi accizele este incompatibilă cu 
cealaltă făgăduială făcută concomitent. de a şterge cu totul 
de pe lista perceptorului rubrica impozitului pe venit. Chiar 
dacă impozitul pe venit este fixat în mod părtinitor, nejust 
şi chiar stupid. el constituie partea cea mai bună din le
gislaţia financiară engleză. Faptul că d-l Gladstone, în loc 
să fixeze un impozit substanţial asupra proprietiţii funciare. 
menţine impozitul de război pe articole de primă necesitate, 
cum sînt ceaiul şi zahărul. este o laşitate care se explică în 
mai mare măsură prin structura aristocratică a parlamentu
lui decît prin propria sa obtuzitate. Dacă el ar fi îndrăznit 
să se atingă de renta funciară, guvernul, ale cărui şanse de 
viată sînt şi aşa destul de precare. ar fi trebuit să plece 
imediat. O veche zicală spune : burta flămîndului nu are 
urechi . dar nu este mai puţin adevărat că renta funciară nu 
are conştiinţă. 

Înainte de a face o scurtă expunere a modificărilor pe 
care intenţionează să le facă d-l Gladstone. trebuie să atrag 
mai întîi atenţia cititorului asupra unor observaţii incidentale 
făcute în timpul discursului său. In primul rînd, cancelarul 
trezoreriei a recunoscut că părerea unanimă cum că liberta
tea comerţului îşi găseşte întruchiparea în sistemul financiar 
englez este o vorbă goală. In al doilea rînd, el a recunoscut 
că comerţul Angliei cu Franţa nu este prea însemnat, în 
timp ce comerţul Franţei cu Anglia, dimpotrivă, este foarte 
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activ şi in plină dezvoltare. In al treilea rînd. el a fost 
nevoit să recunoască că politica palmerstoniană, care s-a 
angajat fără ştirea parlamentului în „expedi ţii prieteneşti u .  
a schimbat radical situaţia ş i  a redus l a  zero creşterea ve
niturilor trezoreriei realizate de pe urma extinderii comerţu
lui şi industriei britanice. In sfîrşit. deşi a îndulcit pilula 
amară şi a prezentat-o într-un ambalaj atr.gător. aşa cum 
obişnuiesc să facă farmaciştii francezi cu cele mai dezgustă
toare produse farmaceutice. el a trebuit să recunoască că 
acelaşi aliat drag. căruia Marea Britanie este pe punctul să-i 
jertfească aproape două milioane din venitul ei. este cauza 
principală a creşterii în 1 860- 1 861 a cheltuielilor pentrn 
armata şi marina britanică la suma colosală de 30 OOO OOO. 
S. nu uităm că 18 OOO OOO a fost suma maximă pentru chel
tuielile de război pe care ducele de fier ,. a considerat. in 
urmă cu 24 de ani. că poate să o pretindă judecăţii sănă
toase a englezului. 

Dup& aceste observaţii preliminare să trecem la mo
dificările propuse de d-l Gladstone. Ele se împart în două 
categorii : una cuprinde modificări determinate de tratatul 
comercial cu Franţa. cealaltă cuprinde modificări suplimen
tare. pe care d-l Gladstone a fost nevoit să le introducă ca 
să nu i se mai reproşeze că bugetul său este o concesie care 
i-a fost impusă de o putere despotică străină şi ca să dea 
bugetului aspectul mai acceptabil al unei reforme generale 
a tarifelor vamale existente. 

Modificările introduse după încheierea tratatului comer
cial cu Franţa sînt următoarele : 

Produsele industriale vor fi imediat scutite absolut şi 
complet de tariful vamal britanic, cu excepţia a trei articole. 
care vor fi scutite doar un timp limitat. şi anume : plută. 
mănuşi şi încă un articol lipsit de importanţă. Taxa vamall 
pe rachiu va fi redusă de la 15 şilingi de fiecare gallon * *  
l a  nivelul taxei vamale pentru produsele coloniale. adicî la 
8 şilingi. Taxa vamală la vinurile importate din străinătate 
va fi redusă de îndată de la aproximativ 5 şilingi şi 10 pence 
gallonul la 3 şilingi gallonul. Anglia se angajează apoi ca. 
începînd de la 1 aprilie 1 86 1 .  să reducă taxa vamală pro
porţional cu conţinutul de alcool al vinului. Toate taxele 
percepute pe articolele din străinătate care se produc şi în 

• - Wellington. - Nota red. 
0 - nlsur. de capacitate ; un gallon englez 

Nota trad. 
4,54 litri. -



Bugetul englez 2) 

Anglia. şi sînt supuse mei unui acciz . vor fi reduse la ni
velul accizului perceput în ţară. Aceasta este esenţa primei 
serii de modific.ri care vor fi introduse. 

Modificările care, independent de tratatul cu Franţa. ur
meazi să-i imprime actualului buget caracterul unei reforme 
generale a legislaţiei financiare britanice sînt următoarele : 

• Desfiinţarea imediată şi totală a taxelor vamale pe unt, 
untură. brînzeturi . portocale şi lămîi. ouă. nucşoară. piper.  
lemn dulce şi diferite alte articole la care taxa vamală se 
ridică în total la aproximativ 382 OOO 1.  st. pe an. Reducerea 
actualei taxe percepute pe lemnul de construcţie de la 
7 şilingi şi 7 şilingi şi 6 pence pînă la nivelul taxei colo
niale de 1 şiling şi 1 şiling şi 6 pence. Reducerea taxei la 
sultanine de la 15  şilingi şi 9 pence la 7 şilingi. la stafide şi 
smochine - de la 10 şilingi la 7 şilingi. la hamei - de la 
45 şilingi la 1 5  şilingi. In sfîrşit. desfiinţarea accizului la 
hîrtie. 

Bugetul pe anul financiar 1 860 se prezint. după cum 
urmează : 

Cheltuieli l . s  t. 

Obliga\ i i  consolidate şi  neconsolidate 26 200 OOO 
Cheltuiel i pentru fonduri consolidate 2 OOO OOO 
A1·mata şi m i l iţia . .  „ . . . . . . . . . . . . 1 5  800 OOO 
F lota ş i  serviciul de pachebotur i . . . . 1 3  900 000 
Administraţia civilă ş i  d iverse . . . . 7 500 OOO 
A d m i n ii t ra ţ ia fi nanc iart . . . . . . . . . . 4 700 OOO ----

Tot al . . 70 100 OOO 

Venituri I .  st. 

Taxo \·a male • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 22 700 OOO 
Accize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 9 1 70 OOO 
Taxe de t imbru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 OOO OOO 
A !te impozite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 250 OOO 
Impozite pc venit . . . . . . . • . . . . . . . . 2 1,00 OOO 
Taxe p oş tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 OOO 
Domenii a le statului  . . . . . . . . . . . . . . 280 OOO 
Diferi t e  Yenitmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 OOO ---

Tot a l . . .  . 60 700 OOO 

Comparînd cheltuielile cu veniturile vom constata un 
deficit de aproape 1 0  OOO OOO I.st., pe care d-l Gladstone, aşa 
cum am mai spus. are de gînd să-l acopere prin majorarea 

4* 
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impozitului pe venit de la 9 şilingi la 10  şilingi şi prin men
ţinerea impozitului de război pe ceai şi zahăr. Este de prisos 
să ne oprim la această analiză generală a bugetului britanic 
pe 1 860-1 861 . asupra modificărilor mai puţin însemnate prin 
care d-l Gladstone intenţionează să scoată de ici. de colo 
cite un penny. 

Scris de K. Marx 
la 11 februarie 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
.nr. 5.878 din 5 februarie 1860 

Se tipărşte după textul 
a2ărut in ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Despre tunul ghintuit 

I 

Primele încercări de a mări bătaia gurilor de foc şi pre
cizia focului de artilerie prin ghintuirea canalului ţevii. ceea 
ce imprimă proiectilului o mişcare de rotaţie perpendicular 
pe traiectorie. au fost făcute încă în secolul al XVII-lea. La 
Minchen există un mic tun ghintuit fabricat la Nirnberg în 
1 694 ; acest tun are opt ghinturi. iar diametrul canalului său 
este de aproximativ 2 ţoli. în tot cursul secolului al XVIII-lea. 
atît în Germania cit şi în Anglia s-au făcut experienţe cu tu
nuri ghintuite. dintre care unele se încărcau pe la culată. Deşi 
calibrele erau mici. rezultatele obţinute au fost cit se poate 
de satisfăcătoare ; în 1776 tunurile engleze de două livre. 
cu o bătaie de 1 300 de iarzi. aveau o abatere în direcţie de 
numai 2 picioare - o precizie pe care în acel timp nu putea 
s-o aibă. fie şi cu aproximaţie. nici o altă gură de foc. In 
acelaşi an aceste tunuri ghintuite au fost folosite pentru 
prima oară pentru tragerea cu proiectile alungite. 

Totuşi. timp îndelungat aceste experienţe nu au dat nici 
un fel de rezultate practice. Pe atunci. tendinţa generală a 
cercurilor militare era potrivnică armelor ghintui te. Insăşi 
puşca ghintuită era pe atunci un instrument extrem de greoi. 
încărcarea ei constituia o operaţie înceată şi obositoare. care 
necesita multă îndemînare. Ea nu îndeplinea condiţiile nece
sare pentru a putea fi folosită pe scară largă în război într-o 
epocă cînd una din cerinţele principale într-o bătălie era 
executarea unui foc rapid atît de către liniile desfăşurate şi 
rîndurile din capul coloanei. cit şi de către fiecare puşcaş 
în parte. Napoleon nu tolera în armata sa puşti ghintuite : 
în Anglia şi în Germania numai cîteva batalioane erau înar
mate cu puşti ghintuite ; America şi Elveţia erau singurele 
ţări în care puşca ghintuită rămăsese arma naţională. 
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Războiul din Algeria a constituit un prilej de reabilitare 
a puştii ghintuite şi de perfecţionare a construcţiei ei ; aceste 
perfecţionări au fost doar începutul unei colosale revoluţii 
în întregul sistem al armelor de foc. revoluţie care şi acum 
este departe de a fi fost dcsăvîrşită. Muschetele cu ţeavi 
lisă ale francezilor nu puteau rivaliza cu lungile espingarde 
ale arabilor ; lungimea lor mai mare şi materialul mai bun. 
care făcea posibilă folosirea unei încărcături mai mari. per
miteau kabylilor şi beduinilor să tragă în francezi de la o 
distanţă la care muscheta cu culată era cu totul ineficace. 
Ducele de Orleans. după ce i-a văzut pe puşcaşii prusieni şi 
austrieci şi a rămas încîntat de ei. a organizat după modelul 
lor unităţi de vînători francezi. care. din punctul de vedere 
al armamentului. echipamentului şi tacticii. au devenit cu
rînd cele mai bune trupe de acest gen din lume. Puşca ghin
tuită cu care erau înarmaţi era incomparabil mai bună decît 
vechea puşcă. şi în scurt timp ea a suferit noi modificări. 
ceea ce a dus. în cele din urm.. la adoptarea unanimă a 
puştii ghintuite în infanteria tuturor statelor europene. 

Cînd. în felul acesta. bătaia focului infanteriei a fost 
m.rită de la 300 la 800 şi chiar la 1 OOO de iarzi. s-a pus pro
blema dacă artileria de cîmp. care pînă atunci ţinea sub 
focul ei toate distanţele intre 300 şi 1 500 de iarzi. va putea 
să reziste cu succes noului armament portativ. Intr-adevăr. 
focul tunurilor de cîmp de tip obişnuit avea miximum de 
eficacitate tocmai la distanţele care acum le erau disputate 
de puşca ghintuită ; mitraliile nu prea aveau efect la dis
tante  ce clep.şeau 600 sau 700 de iarzi. proiectilele rotunde 
ale tunurilor de 6 sau de 9 livre nu dădeau rezultate deose
bit de satisfăcătoare la distanţe mai mari de 1 OOO de iarzi. 
iar şrapnelul (proiectil rotund cu mitralii) . pentru a produce 
efectul său înspăimîntător. necesita sînge rece şi un calcul 
exact al distanţelor. ceea ce nu este întotdeauna posibil în 
timpul unei bătălii atunci cînd inamicul înaintează ; tragerea 
cu obuze asupra trupelor executată cu obuziere de tip vechi 
era de asemenea cu totul nesatisfăc�Hoare. Armatele în care 
tunul de 9 livre era piesa de artilerie cu cel mai mic calibru. 
ca de pild. armata engleză. se aflau într-o situaţie ceva mai 
bună ; tunul francez de 8 livre şi. cu atît mai mult. tunul 
german de 6 livre deveniserd aproape cu totul inutile. Pen
tru a remedia acest inconvenient. francezii au introdus. pe 
la începutul r.zboiului Crimeii. aşa-zisa inYentic a lui Lu
dovic-Napoleon. tunul uşor de 12 livre. le canon ohusier. 
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care putea trage la fel de bine atît ghiulele cu o încărcătură 
avind un sfert din greutatea ghiulelei în loc de o treime cit 
era mai înainte. cît şi obuze. Acest tun era un simplu plagiat 
după tunul uşor englezesc de 12 livre. la care englezii renun
ţaseră din nou între timp ; sistemul tragerii cu obuze. exe
cutati cu tunuri cu ţeava lungă. era de mult folosit în 
Germania, aşa că această pretinsă perfecţionare nu aducea 
nimic nou. Cu toate acestea. înzestrarea întregii artilerii 
franceze cu tunuri de 12 livre. chiar cu o bătaie mai mică. 
i -ar fi dat o superioritate categorică asupra tunurilor de 6 şi 
de 8 livre. Pentru a contracara efectele unei asemenea măsuri, 
guvernul Prusiei a hotărît în 1859 să înzestreze cu tunuri 
grele de 12 livre toate bateriile artileriei pedestre. Acesta a 
fost ultimul pas în istoria tunurilor cu ţeava lisă ; el a 
arătat că întreaga poveste era perimată şi că s-a mers pînă 
la absurd cu apărarea tunurilor cu ţeava lisă. lntr-adevar. 
nimic mai stupid decît să înzestrezi toată artileria unei 
armate cu aceste greoaie tunuri prusiene de 12 livre, care 
se împotmolesc în noroi. şi aceasta într-o vreme cînd mobi
litatea şi rapiditatea manevrei constituie caliUiţi de cea mai 
mare importanţă. Intrucît tunurile uşoare franceze de 12 livre 
prezentau o relativă superioritate numai în comparaţie cu 
o · altă artilerie, nicidecum în comparaţie cu noul armament 
pqrtativ, iar absurditatea tunurilor grele prusiene de 12 livre 
nu mai putea fi contestată, singura soluţie era să se renunţe 
cu totul la artileria de cîmp sau să se treacă la tunul ghintuit. 

Intre timp. în diferite ţări se făceau necontenit expe
rienţe cu tunul ghintuit. In Germania. încă în 1816. locote
nent-colonelul bavarez Reichenbach a făcut experienţe cu 
un mic tun ghintuit şi cu un proiectil cilindro-conic. Rezul
tatele au fost cit se poate de satisfăcătoare în ceea ce pri
veşte bătaia tunului şi precizia tragerii. dar dificultăţile le
gate de efectuarea încărcării şi piedici de altă natură au stat 
în . calea rezolvării complete a problemei. In 1846 maiorul 
piemontez Cavalli a construit un tun ghintuit care se în
cărca pe la culată şi care a trezit un interes considerabil. 
Primul său tun a fost de 30 de livre şi se încărca cu un 
proiectil cilindro-conic gol pe dinăuntru. în greutate de 64 de 
livre şi încărcat cu 5 livre de pulbere ; la un unghi de nivel 
de 1 43/4 grade. el a obţinut (la prima măsurătoare) o bătaie 
de 3 050 m sau 3 400 de iarzi. Experienţele sale. care au con
tinuat pînă în ultimul timp parte în Suedia. parte în Piemont. 
au avut importantul rezultat că. datorită lor. a fost descope-
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rită abaterea în direcţie a tuturor proiectilelor trase cu tu
nuri ghintuite. abatere cauzată de înclinarea ghinturilor şi 
care se produce întotdeauna în direcţia imprimată de ele ; 
de îndată ce a fost stabilită această abatere. tot Cavalli a 
descoperit şi mijlocul de a o corecta cu ajutorul aşa-numitei 
scale tangenţiale în direcţie sau scale tangenţiale orizon
tale. Rezultatele experienţelor sale au fost cit se poate de 
satisfăcătoare. în 1854, la Torino, tunul său de 30 de livre, 
cu o încărcătură de 8 livre şi un proiectil de G4 le livre, a 
dat următoarele rezultate : 

Unghiul de nivrl 

10° 
1 lo 
20° 
25° 

Bătaia 

2 806 m 
3 785 " 
'• 511 
5 1 03 :: 

E1·oarca ln direcţie 
2 , 8 1  m 
3 , 2 1  " 
3 ,72 „ 
i,77 " 

La un unghi de nivel de 25°. bătaia depăşeşte 3 mile. 
abaterea în direcţie de la linia de ochire (după corecţia cu 
scala orizontală) fiind sub 16  picioare ! Cele mai mari olm
ziere franceze de cîmp dădeau. la o bătaie <le 2 400 m. sau 
2 650 de iarzi. o ubatere în direcţie care în medie era de 
47 m. sau 155  de picioare. a<lică de 1 0  ori mai mare decît 
abaterea pe care o dădeau tunurile ghintuite la o bătaie de 
două ori mai mare. 

Inventatorul unui alt sistem de tunuri ghintuite care a 
trezit interesul curînd după experienţele lui Cavalli este 
baronul suedez Wahrendorff. Tunul construit de acesta se 
încărca şi el pe la culată şi avea un proiectil cilindro-conic. 
Deosebirea era însă următoarea : în timp ce proiectilul lui 
Cavalli era din metal dur şi avea praguri care se angajau 
în ghioturi. proiectilul lui Wahrendorff era acoperit cu un 
strat subţire de plumb şi avea un diametru ceva mai mare 
decît diametrul părţii ghintuite a canalului ţevii tunului. 
După introducerea proiectilului în camera de încărcare, 
care era destul de încăpătoare pentru a-l cuprinde. forţa 
exploziei îl împingea în canalul ghintuit, iar plumbul. presat 
cu putere în ghioturi. împiedica orice pierdere de gaze după 
explozie. Rezultatele obţinute cu aceste tunuri in Suedia şi 
în alte ţări au fost cit se poate de satisfăcătoare. şi dacă la 
Genova armata a fost înzestrată cu tunurile lui Cavalli. în 
cazematele din \Vaxholm. în Suedia. şi în cele din Ports
mouth. în Anglia. precum şi în unele fortăreţe prusiene găsim 
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tunurile lui Wahrendorff. Aşa a început folosirea în practic. 
a tunurilor ghintuite. ce-i drept. deocamdată numai în fortă
reţe. Mai rămînea de făcut un singur pas. şi anume de a le 
introduce în artileria de cîmp. ceea ce s-a şi făcut în Franţa. 
iar în prezent ele sint introduse în artileria din întreaga 
Europă. In articolul următor vom examina diferitele sisteme 
după care se construiesc în prezent. cu rezultate bune. sau 
pot fi construite tunuri ghintuite pentru artileria de cîmp. 

II 

Am arătat în articolul precedent că primii care au în
ceput să introducă în practică tunul ghintuit au fost fran
cezii. De 5 sau 6 ani. doi ofiţeri. colonelul Tamisier şi loco
tenent-colonelul (actualmente colonel) Treuille de Beaulieu. 
fac. din însărcinarea guvernului. diferite experienţe cu un 
tun ghintuit ; rezultatele obţinute au fost considerate destul 
de satisfăcătoare spre a servi în preajma izbucnirii ultimu
lui război din Italia ca bază pentru reorganizarea artileriei 
franceze. Fără a intra în istoricul acestor experienţe. vom 
trece direct la descrierea sistemului adoptat astăzi în arti
leria franceză. 

Potrivit înclinaţiei spre uniformitate. care este atît de 
caracteristică pentru francezi. ei au adoptat un singur ca
libru pentru artileria de cîmp (vechiul tun francez de 4 livre 
cu diametrul canalului ţevii de 8512 mm sau aproximativ 
de 312 ţoli) şi un singur calibru pentru artileria de asediu 
(vechiul tun de 1 2  livre cu diametrul de 1 20 mm sau 43/4 ţoli) . 
Toate celelalte tunuri. în afară de mortiere. urmează să fie 
scoase din uz. Ca material se foloseşte obişnuitul metal 
pentru tunuri. dar în unele cazuri se întrebuinţează şi oţelul 
turnat. Tunurile se încarc. pe la gura ţevii. deoarece la 
francezi experienţele cu tunurile care se încarcă pe la cu
lată nu au dut rezultate satisfăcătoare. Fiecare tun are şase 
ghioturi. care formează nişte şanţuri avînd o adiucime de 
5 mm şi o lărgime de 16 mm ; înclinarea ghinturilor este. 
pare-se. neînsemnată. dar amănunte nu se cunosc. Jocul 
corpului proiectilului este de aproximativ 0,5-1 mm, iar 
jocul ailettes-elor sau pragurilor care se angajează în ghin
turi este de mai puţin de 1 mm. Proiectilul are o forma 
cilindra-ogivală. e gol înăuntru. iar atunci cînd e încărcat. 
cîntăreşte aproximativ 12 livre ; are şase pragun. clte unul 
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le fiecare ghint. din care trei la ogivă şi trei la baza proiec
tilului ; ele sînt foarte scurte. aproximativ de 1 5  mm. Ochiul 
focosului merge de la ogiva proiectilului în jos, şi în el se 
înşurubează focosul sau un piston cu capsă percutantă cînd 
proiectilul e umplut cu pulbere, sau o piuliţă de fier cînd 
proiectilul nu este destinat să facă explozie ; in acest din 
urmă caz. el este umplut cu un amestec de rumeguş şi nisip. 
pentru a avea o greutate egală cu cea a proiectilului umplut 
cu pulbere. Lungimea ţevii tunului este de 1 385 mm. adică 
de şaisprezece ori diametrul lui. Greutatea tunului turnat 
din bronz este de numai 237 kg (5 18  livre) . Pentru corec
tarea aba terii ( în direcţie) proiectilului de la linia de ochire 
în sensul ghinturilor. abatere care se produce la toate pro
iectilele trase cu ţevi ghintuite, umărul drept este prevăzut 
cu o aşa-numită scală tangenţială orizontală. După cum se 
spune. tunul împreună cu afetul se disting atît prin fineţea 
execuţiei. cit şi prin dimensiunile reduse şi linia lui bine 
proporţionată, astfel că seamănă mai curînd cu un model 
decît cu o adevărată armă de război. 

Inzestrată cu acest tun. artileria franceză a început cam
pania din Italia ; dacă ea realmente i -a  uimit pe austrieci cu 
bătaia tunurilor ei. în schimb nu se poate spune acelaşi lucru 
despre precizia focului. Adesea. ba chiar de regulă, tunurile 
băteau dincolo de obiectivul vizat şi de aceea prezentau un 
pericol mai mare pentru rezerve decît pentru primele linii ; 
cu alte cuvinte, acolo unde bat mai bine decît tunurile obiş
nuite, ele lovesc oameni asupra cărora nici nu au fost în
dreptate. Este. fără îndoială. un avantaj cit se poate de 
discutabil. deoarece în nouă cazuri din zece tunurile nu 
lovesc obiectivul asupra căruia sînt îndreptate. Artileria 
austriacă, în schimb. tot atît de greoaie sub raportul mate
rialului ei ca oricare alta din Europa. s-a comportat destul 
de onorabil în faţa tunurilor franceze ; ea s-a apropiat de 
acest inamic redutabil pînă la o distanţă foarte mică (500 
sau 600 de iarzi) , executînd desperecherea sub focul lui 
vijelios. Nu încape îndoială că. oricît de mare ar fi superio
ritatea noilor tunuri franceze faţă de vechile tunuri cu ţeava 
lisă. ele nu au justificat cîtuşi de puţin speranţele puse în 
ele. Bătaia lor maximă era de 4 OOO m (4 400 de iarzi) . şi 
afirmaţia că puteau să lovească cu uşurinţă de la o distanţă 
de 3 300 de iarzi un călăreţ izolat nu era. desigur, · nimic alt
ceva decit o exagerare sfruntată a bonapartiştilor. 
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Cauzele pentru care aceste tunuri au dat rezultate nesa
tisfăcătoare într-un război adevărat sînt cît se poate de 
simple. Construcţia lor este extrem de defectuoasă şi. dacă 
francezii vor adopta definitiv acest tun. în doi-trei ani arti
leria lor va fi. sub raportul materialului ei. cea mai proasti 
din Europa. La armele ghintuite. principiul de bază este Sl 
nu aibă nici un joc ; în caz contrar, proiectilul, alunecînd 
neforţat n canalul gurii de foc şi pe ghinturi. se va roti nu 
în jurul axului său longitudinal. ci pe o traiectorie în spiral: 
în jurul unei linii imaginare, a cărei direcţie va fi determi
nată de poziţia întîmplătoare a proiectilului la ieşirea lui din 
ţeava tunului. diametrul acestor cercuri în spirală sporind o 
dată cu distanţa. Or. tunurile franceze au un joc apreciabil 
şi nu se poate renunţa la el atîta timp cît explozia încărcă
turii trebuie să aprindă focosul proiectilului. Aceasta este 
una din particularităţile care explică lipsa de precizie . O altă 
particularitate o constituie lipsa de uniformitate a forţei le 
împingere. ca rezultat al pierderii mai mari sau mai mici de
gaze în timpul exploziei încărcăturii obuzelor. care se dato
reşte jocului. A treia particularitate o constituie unghiul le 
nivel mai mare pentru aceeaşi încărcătură. impus de exis
tenţa acestui joc ; se înţelege de la sine că. acolo unde 
între canalul gurii de foc şi proiectil nu scapă de loc gaze. 
aceeaşi încărcătură va arunca proiectilul mai departe decît 
atunci cînd o parte din gaze se pierde. Or. tunurile ghintuite 
franceze necesită. după cit  se pare. nu numai o încărcături 
foarte mare (o cincime din greutatea proiectilului) . ci şi un 
unghi de nivel destul de mare. Bătaia mai mare pe care. 
chiar şi cu o încărcătură mai mică, o au tunurile cu ţevi 
ghintuite în comparaţie cu cele lise. se datoreşte în specia' 
lipsei jocului. ceea ce permite ca întreaga fartă a exploziei 
încărc.turii să serveascJ la azvîrlirea proiectilului . Din 
cauza jocului care există în canalul gurii de foc, francezii 
sacrifică o parte din forţa de împingere şi sînt nevoiţi să o 
compenseze m.rind înc�ircătura pină la o anumită limild. 
şi. în plus. să mărească unghiul de nivel. Nimic nu influen
ţează însă atît de negativ precizia la orice distanţă ca un 
unghi de nivel mare. Atîta timp cit înllţimea maximă d 
traiectoriei proiectilului nu depăşeşte prea mult înălţimea 
obiectivului. o eroare in calculul distanţei nu contează prea 
mult. dar la o distanţă mare proiectilul zboari la o înălţime
foartn mare şi cade cu un unghi în medie de două ori mai 
mar? decît acela cu care şi-a început mişcarea (acea;ta. 
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bineînţeles. în cazul cînd unghiul de nivel nu depăşeşte 1 5) . 
Aşadar. cu cit unghiul de nivel este mai mare. cu atît traiec
toria pe care o descrie proiectilul în punctul de cădere se 
apropie mai mult de verticală. şi o eroare de numai 1 0  sau 
20 de iarzi în calculul distanţei poate să facă imposibilă 
atingerea ohiectivului. Chiar la o distanţă mai mare de 
400 sau 500 de iarzi. asemenea erori sînt inevitabile. ceea 
ce duce la deosebiri surprinzătoare între tragerile excelente 
executate în poligon. unde distanţele sînt măsurate. şi tra
gerile lamentabile de pe cîmpul de luptă, unde distanţele nu 
sînt cunoscute. obiectivele se mişcă. iar timpul de gindire 
este foarte scurt. Aşa stau lucrurile şi cu noile puşti ghin
tuite. la care probabilitatea de lovire pe cîmpul de luptă la 
distanţe mai mari de 300 de iarzi este foarte mică. în timp 
ce la distanţe sub 300 de iarzi. datorită traiectoriei întinse 
a glonţului. ea este foarte mare ; de aceea. de îndată ce 
detaşamentul atacator se apropie pînă la această distanţă. 
atacul la baionetă devine mijlocul cel mai eficace pentru a-l 
scoate pe inamic din poziţie. Să presupunem că o armată 
are puşti ghintuite care la distanţa de 400 de iarzi nu au 
înălţimea traiectoriei mai mare decît cea pe care puştile 
ghintuite ale inamicului o au la 300 de iarzi ; în acest caz. 
prima armată va avea avantajul că va putea începe să exe
cute un foc eficace de la o distanţă cu 1 00 de iarzi mai mare. 
şi. cum pentru a parcurge la atac o distanţă de 400 de iarzi 
nu este nevoie decît de trei sau patru minute. aceasta pre
zintă un avantaj apreciabil în momentul hotărîtor al luptei. 
La fel se prezintă situaţia şi cu tunul. Acum 10 ani. sir Ho
ward Douglas declara că cel mai bun tun este acela care 
cu un unghi de nivel minim bate la distanţa cea mai mare. 
La tunurile ghintuite. faptul acesta este şi mai important. 
dat fiind că posibilitatea erorii în calculul distanţei creşte o 
dată cu creşterea bătăii şi că numai la proiectilele rotunde 
se poate conta pe ricoşet. Acesta este unul dintre inconve
nientele tunurilor ghintuite ; pentru a obţine efect asupra 
obiectivului. ele trebuie să-l nimerească chiar de la prima 
lovitură. în timp ce proiectilul rotund. în cazul cînd lovitura 
este prea scurtă. ricoşează şi îşi continuă drumul aproape 
fără să-şi schimbe direcţia iniţială. La tunurile ghintuite. 
traiectoria întinsă este. aşadar. de cea mai mare importanţă. 
deoarece fiecare grad în plus la unghiul de nivel reduce 
într-o măsură cresdndă posibilitatea de a nimeri obiectivul 
de la prima lovitură ; de aceea traiectoria cu înălţim" mare 
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pe care o au tunurile franceze constituie una dintre deficien
ţele lor cele mai serioase. 

Dar la seria de deficienţe prezentate de aceste tunuri se 
mai adaugă una, care le întrece pe toate şi care poate să 
compromită definitiv tot sistemul. Aceste tunuri sînt fabri
cate cu aceleaşi maşini şi pe baza aceloraşi principii care 
erau folosite înainte la fabricarea vechilor tunuri cu ţeava 
lisă. Deoarece tunurile vechi aveau un joc foarte mare. iar 
greutatea şi diametrul proiectilelor variau. precizia matema
tică la fabricarea lor era ceva secundar. Pînă acum cîţiva 
ani producţia armelor de foc reprezenta ramura cea mai 
înapoiată a industriei moderne. In această ramură munca 
manuală precumpănea în foarte mare măsură asupra muncii 
mecanice. Pentru vechile arme de foc. cu ţeavă lisă. acest 
lucru mai era admisibil. dar cind a fost vorba să se fabrice 
arme de la care se aştepta o mare precizie la distanţe apre
ciabile. acest sistem nu mai putea fi aplicat. Pentru a se 
avea certitudinea că fiecare puşcă va trage la fel de precis 
la distanţa de 600, 800, 1 OOO de iarzi, iar fiecare tun la 
distanţa de 2 OOO. 4 OOO. 6 OOO de iarzi. era necesar ca fiecare 
fază a fiecărei operaţii în parte să fie executată de maşini 
automate dintre cele mai perfecţionate. pentru ca fiecare 
parte a armei să corespundă cu o precizie matematică celor
lalte părţi. Abaterile de la precizia matematică. care nu 
contau în vechiul sistem, deveneau acum defecte care 
făceau arma inutilizabilă. Francezii nu şi-au perfecţio
nat vechile lor maşini într-o măsură cit de cit aprecia
bilă. şi de aici lipsa de precizie a focului artileriei lor. Cum 
ar putea tunurile lor să realizeze - în condiţii egale -
aceeaşi bătaie la acelaşi unghi de nivel dacă nu sînt iden
tice pînă în cele mai mici detalii ? Or. o lipsă de precizie 
la fabricaţie. care la 800 de iarzi dă o diferenţă în bătaie de 
1 iard. va da la 4 OOO de iarzi o diferenţă de 100 de iarzi. 
Se mai poate conta oare pe precizia acestor tunuri în tra
gerile la distanţe apreciabile ? 

In concluzie : tunurile franceze ghintuite nu sînt bune 
pentru că nu se poate să nu aibă un joc. pentru că necesită 
un unghi de nivel relativ mare şi pentru că fabricarea lor 
nu corespunde nici pe departe cerinţelor unor piese ghin
tuite cu bătaie mare. Ele vor trebui să fie înlocuite curînd 
cu alte sisteme. altfel artileria franceză va deveni în fapt 
cea mai proastă artilerie din Europa. 
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Intenţionat am examinat ceva mai amănunţit aceste guri 
de foc. deoarece în felul acesta am avut posibilitatea să 
expun principiile de bază ale tunurilor ghintuite. Intr-un 
articol final vom examina cele două sisteme propuse. care 
îşi dispută în prezent întîietatea în Anglia. Ambele sisteme 
se bazează pe încărcarea pe la culată. pe lipsa jocului şi pe 
-calitatea desăvîrşită a fabricării ; este vorba de sistemul 
Armstrong şi de sistemul \Yhitworth. 

III 

Trecem acum la descrierea celor două tipuri de tunuri 
ghintuite cu încărcare pe la culată. care îşi dispută în pre
zent întiietatea în Anglia ; ambele tunuri au fost inventate 
le nişte civili şi depăşesc, incontestabil. prin eficacitatea lor. 
tot ceea ce a fost creat pînă în prezent de artileriştii de 
profesie ; mă refer la tunul Armstrong şi la tunul \Yhitworth. 

Tunul lui sir William Armstrong are avantajul de a fi 
.apărut primul şi de a-şi fi atras laudele întregii prese şi ale 
cercurilor oficiale din Anglia . El reprezintă, fără îndoială. 
un mijloc de lupt. de mare eficacitate şi este net superior 
tunului ghintuit francez, dar ne îndoim că va avea primatul 
asupra tunului Whitworth. 

Sir wmiam Armstrong îşi construieşte tunul înfăşurînd 
în spirală în jurul unei ţevi din oţel turnat două straturi de 
fier forjat. stratul de deasupra înfăşurîndu-se în sens opus 
celui de dedesubt, aşa cum se fac ţevile de puşcă din straturi 
de sîrmă. Prin acest procedeu se obţine un tun foarte trainic 
şi rezistent. deşi foarte scump. Canalul este prevăzut cu un 
mare num.r de ghinturi subţiri. foarte apropiate unele de 
altele. cu o singură rotire de-a lungul ţevii. Proiectilul alun
git, de formă cilindra-ogivală, este făcut din fontă, dar aco
perit cu o cămaşă de plumb, datorită căreia diametrul lui 
este ceva mai mare decît diametrul canalului ; acest pro
iectil. împreună cu încărcătura. este introdus pe la culată 
într-o cameră suficient de încăpătoare ; explozia împinge 
proiectilul în canalul îngust unde plumbul moale este presat 
în ghinturi. şi. în felul acesta. exclude cu desăvîrşire orice 
joc. imprimînd în acelaşi timp proiectilului o mişcare de ro
taţie în spirală, determinată de înclinarea ghinturilor. Acest 
procedeu de presare a proiectilului în ghinturi. în care scop 
este acoperit cu un strat de metal moale, constituie trăsă-
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tura caracteristică a sistemului Armstrong ; iar dacă citi· 
torul îşi aminteşte de principiile fundamentale de construir� 
a tunului ghintuit. aşa cum le-am expus în articolele prece
dente. el va fi de acord că. în principiu. sistemul Armstrong 
este cit se poate de just. Prin faptul că diametrul proiec
tilului este mai mare decît cel al canalului ţevii. tunul tre
buie să se încarce. indiscutabil. pe la culată. ceea ce ni se 
pare a fi de asemenea o trăsătură indispensabilă a oric.rei 
guri de foc ghintuite. Mecanismul de încărcare a tunului ca 
atare nu are însă nici o legătură cu principiul diferitelor 
sisteme de ghinturi şi poate fi transpus de la un sistem la 
altul ; de aceea nici nu ne vom ocupa de el. 

Bătaia şi precizia focului obţinute cu acest tun nou au 
fost de-a dreptul uimitoare. S-au tras lovituri la o di5tanţă 
de aproximativ 8 500 de iarzi. sau aproape 5 mile. iar pre
cizia cu care a fost lovit obiectivul la o distanţă de 2 OOO şi 
de 3 OOO de iarzi întrece cu mult tot ce au putut realiza în 
această privinţă tunurile cu ţeava lisă la o distanţă de trei 
ori mai mică. Cu toată reclama zgomotoasă făcută de presa 
engleză. amănuntele. interesante din punct de vedere ştiin
ţific. referitoare la aceste experienţe au fost păstrate în cel 
mai strict secret. Nu s-a comunicat cu ce unghi de nivel şi 
cu ce încărcătură a fost realizată această bătaie. nu s-au 
comunicat amănunte cu privire la greutatea proiectilului şi 
nici a tunului. cu privire la valoarea exactă a abaterilor în 
direcţie şi în bătaie etc. Abia acum. după apariţia tunului 
vVhitworth. aflăm unele amănunte. cel puţin cu privire la o 
serie de experienţe. Ministrul de război Sidney Herbert a 
informat parlamentul că un tun de 1 2  livre. in greutate de 
8 cwt. cu o încărcătură de 1 livră şi 8 uncii de pulbere. a 
realizat o bătaie de 2 460 de iarzi la un unghi de nivel de 7°. 
cu o abatere maximă în direcţie de 3 iarzi. iar în bătaie de 
65 de iarzi. La un unghi de nivel de 8°, bătaia a fost de 
2 797 de iarzi. la 9° - de peste 3 OOO de iarzi. abaterile ră
mînnd aproape aceleaşi. Dar un unghi de nivel de 7-9) 
reprezintă ceva nemaiauzit în practica artileriei de cîmp cu 
ţeavă lisă. Aşa. de pild.. tablele de tragere oficiale nu trec 
de unghiul de nivel de 4°. la care tunurile de 12 şi de 9 livre 
realizează o bătaie de 1 400 de iarzi. Un unghi de nivel mai 
mare la tunurile de cîmp ar fi inutil. deoarece. avînd ca re
zultat o traiectorie înaltă. ar reduce extrem de mult proba
bilitatea de lovire a obiectivului. Dispunem însă de o serie 
de date referitoare la unele experienţe (citate în cartea lu i 
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sir Howard Douglas „Artileria navală u 24) făcute cu tunuri 
navale grele cu ţeavă lisă. la unghiuri de nivel mari . Tunul 
lung englez de 32 de livre a realizat în 1 839. la Deal. cu 
un unghi de nivel de 7°, o bătaie intre 2 231 şi 2 3 1 8  iarzi. 
cu un unghi de 9° - intre 2 498 şi 2 682 de iarzi. Tunul 
francez de 36 de livre a realizat în 1 846 şi 1 847. cu un unghi 
de 7°. o bătaie de 2 270 de iarzi. iar la 9° - o bătaie de 
2 636 de iarzi. Aceasta dovedeşte că la unghiuri de nivel 
egale bătaia tunurilor ghintuite nu depăşeşte cu mult bătaia 
tunurilor cu ţeavă lisă. 

Tunul Whitworth este aproape în toate privinţele anti
podul tunului Armstrong. Canalul lui nu este rotund. ci 
hexagonal ; adîncimea ghinturilor lui este aproape de două 
ori mai mare decît adîncimea ghinturilor tunului Armstrong ; 
proiectilul este făcut dintr-un metal foarte dur. fără cămaşă 
de plumb ; şi dacă se încarcă pe la culată. aceasta nu se 
datoreşte unei necesităţi . ci este o chestiune de comoditate 
şi de modă. Tunul este fabricat dintr-un material recent 
patentat. denumit „fier omogen" ,  care are o mare rezistenţă 
şi elasticitate ; proiectilul este ajustat cu o precizie mate
matică la dimensiunile canalului ţevii şi de aceea poate fi 
introdus în ţeavă numai dacă este uns. Pentru ungere se 
foloseşte un amestec de ceară şi grăsime aşezat între încăr
cătură şi proiectil. acest amestec servind în acelaşi timp 
pentru a reduce orice joc care ar mai rămîne. Materialul 
tunului este atît de rezistent. încit suportă cu uşurinţJ 
3 OOO de lovituri fără nici un prejudiciu pentru canal. 

Tunul Whitworth a fost prezentat publicului în februarie 
trecut. cînd s-au făcut cu el o serie de 'Xperienţe la Southport. 
pe coasta Lancashire. Au fost prezentate trei tunuri : un tun 
de 3 livre. unul de 12 livre şi unul de 80 de livre ; din lunga 
dare de seamă alegem spre ilustrare tunul de 12 livre. Acest 
tun avea o lungime de 7 picioare şi 9 ţoli şi cîntărea 8 cwt. 
Or. un tun obişnuit de 1 2  livre cu ţeava lisă pentru proiec
tile rotunde are 6 picioare şi 6 ţoli şi cîntăreşte 1 8  cwt. 
Bătăile realizate cu tunul Whitworth : cu un unghi de nivel 
de 2° ( la care vechiul tun de 1 2  livre bate pînă la 1 OOO de 
iarzi) şi u o încărcătură de 13/4 livre. bătaia varia între 
1 208 şi 1 281 de iarzi ; cu un unghi de 5° ( la care tunul de 
32 de livre bate pînă la 1 940 de iarzi) . bătaia varia între 
2 298 şi 2 342 de iarzi ; cu un unghi de 10° (bătaia vechiului 
tun de 32 de livre - 2 800 de iarzi) s-a realizat în medie 
4 OOO de iarzi. Pentru unghiuri de nivel mai mari s-a folosit 
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tunul de 3 livre cu o încărcătură de 8 uncii ; cu un unghi 
de 20°. bătaia varia între 6 300 şi 6 800 de iarzi. iar cu un
ghiuri de 33° şi 35° între 9 400 şi 9 700 de iarzi. Vechiul tun 
de 56 de livre. cu ţeavă lisă. are cu un unghi de 20°. o bătaie 
de 4 381 de iarzi. iar cu un unghi de 32° - 5 680 de iarzi. 
Precizia tunului Whitworth a fost cit se poate de satisfăcă
toare. iar în ceea ce priveşte abaterea în direcţie. el a dat 
rezultate cel puţin tot atît de bune ca şi tunul Armstrong ; 
cit priveşte abaterile în bătaie. experienţele nu oferă posi
bilitatea de a se trage o concluzie satisfăcătoare. 

Scris de F. Engels 
în martie-aprilie 1860 
Publicat în „New York Daily Tribune·· 
nr. 5 914,  5 926 şi 5 938 
dn 7 şi 21 aprilie şi 5 mai 1860 
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Karl Marx 

Starea de spirit de la Berlin 

Berlin, 10 aprilie 1860 

Dacă un străin inteligent care a vizitat Berlinul numai 
u două luni în urmă s-ar întoarce acum în această .. metro
polă a inteligenţei" .  nu s-ar putea ca schimbările profunde 
survenite în fizionomia. tonul şi starea de spirit „meiner 
lieben Berliner„ („a dragilor mei berlinezi „) 25 să nu-i sară 
în ochi. Incă acum cîteva luni au început să circule printre 
cetăţenii de toate categoriile din capitală zvonuri vagi. Oame
nii se felicitau în şoaptă că în sfîrşit coşmarul unui deceniu 
de reacţiune a încetat să le mai tortureze minţile. că pacostea 
cea mai mare a trecut. Acest subiect stupid revenea pe toate 
tonurile. şi numai tîrziu s-a ajuns la concluzia inevitabilă că 
lucrurile au luat o altă întorsătură nu datorită eforturilor 
energice şi salutare ale supuşilor prusieni. ci mai degrabă 
datorită debilităţii mintale a regelui Prusiei ; că această 
schimbare este. prin urmare. opera naturii. şi nu rezultatul 
unor acţiuni ale omului. Această concluzie deprimantă a în
tunecat chiar şi primele bucurii ale noii ere. triumfător enun
ţate de scribii obtuzi şi anoşti ai presei cotidiene berlineze. 
Descurajarea generală era atît de mare. incit. pentru a nu 
inspăimînta liberalismul de ultimă oră al prinţului regent. 
toţi candidaţii în alegerile generale pentru cea de-a doua 
Cameră au fost supuşi următoarei verificări stupide : dau ei 
dovadă de încredere în guvernul Hohenzollern instalat d e  
prinţul-regent ? N u  cumva numele lor sînt incompatibile cu 
blindul liberalism al noului guvern ? In locul unor oameni 
care să se îngrijească de nevoile ţării. aveau căutare trepă
duşii guvernului. gata oricind să voteze pentru el. S-a trecut 
cu vederea că. de fapt. noul guvern nici nu s-a atins de că
tuşele birocratice şi poliţieneşti făurite de predecesorii lui 
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şi că duplicitatea maleabilă. prudenţa temătoare şi reticenţa 
€chivocă caracterizează profesiunile lui de credinţă ; ba mai 
mult, s-a proclamat că este o datorie patriotică să în
chizi ochii în faţa acestor fapte. Toate ziarele de opoziţie. 
fie că se intitulau constituţionale. fie democrate, au de
venit dintr-o dată organe guvernamentale. După pacea de la 
Villafranca. cînd d-l von Schleinitz. ministrul de externe al 
Prusiei. a publicat un fel de Carte alb&stră cu privire la răz
boiul din Italia 26 ; cînd telegramele lui. adevărate mostre 
de prolixitate incoerentă. l-au făcut să apară ca un demn 
succesor al omului * care în secolul trecut a încheiat pacea 
le la Basel. iar în cel prezent a pregătit catastrofa de la 
Jena 21 ; cînd l-am văzut primind cu umilinţă lecţii de consti
tuţionalism din partea micului Johnny **, atotştiutorul bri
tanic. tîrîndu-se în praf în faţa prinţului Gorceakov. schim
bînd billets doux *** cu eroul loviturii de stat din decembrie 
şi uitindu-se de sus la colegul său austriac, pentru ca. în cele 
din urmă. să primească bobîrnace de la toţi confraţii lui -
chiar şi atunci entuziasmul presei prusiene şi al liberalilor 
noştri de la Berlin n-a cunoscut margini faţă de extraordi
nara înţelepciune dovedită de guvernul prusian. care nu s-a 
mulţumit să rămînă el însuşi inactiv. ci a reuşit să împiedice 
şi Germania de la orice acţiune. Puţin timp după aceea a 
a:ut loc la Breslau o întîlnire între ţarul Rusiei şi Gorceakov. 
pe de o parte. şi prinţul regent cu acoliţii lui din guven. 
pe de altă parte 28• S-a semnat. în toată regula. un nou act 
cu privire la vasalitatea Prusiei faţă de vecina ei moscovită 
- prima şi inevitabila consecinţă a păcii de la Villafranca. 
Chiar şi în 1 844 un asemenea eveniment ar fi provocat o 
adevărată furtună opoziţionistă în toată ţara. De data aceasta, 
el a fost aplaudat ca o dovadă a clarviziunii conducerii de 
stat. Nihilismul politicii externe a prinţului regent împreună 
cu menţinerea vechiului sistem reacţionar în care feuda
lismul se împletea cu birocratismul. sistem abandonat numai 
cu numele, au constituit pentru prietenii noştri, liberalii de 
la Berlin. şi pentru presa prusiană de toate nuanţele. cu 
excepţia organelor de presă speciale ale vechii camarile. 
motive suficiente pentru a pretinde coroana imperială a Ger-

* - Hardenberg. - Nota red. 
** - John Russell. - Nota red. 

*** - scriori de dragoste. - Nota trad. 
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maniei mici (adică Germania fără Austria germană) . în fa
voarea reprezentantului dinastiei prusiene. Cu greu s-ar mai 
putea găsi în analele istoriei vreun exemplu de asemenea 
judecată oarbă. dar ne amintim că. după bătălia de la Auster
litz 20• cîteva zile în şir Prusia a scos şi ea nişte cucuriguuri 
semeţe pe propria-i gunoişte. quasi re bene gesta *. 

După terminarea războiului din Italia. presa prusiană. in 
frunte cu ziarele berlineze, oferea un spectacol pe cit de 
jalnic. pe atit de respingător. in loc să cuteze să supună fie 
şi celei mai timide critici diplomaţia stupidă a cîrmuitorilor 
propriilor lor ţări. în loc să ceară cu curaj guvernului „libe
ral u să pună. în sfîrşit. capăt în politica lui internă discre
panţei flagrante dintre ficţiune şi realitate. în loc să înfiereze 
atacurile camuflate. dar perseverente împotriva libertăţilor 
civice pe care şi le mai permite armata birocraţilor lui Man
teuffel. în continuare comod instalată în vechile ei citadele. 
în loc de toate acestea, ea cînta osanale splendorii Prusiei 
refăcute, îşi îndrepta săgeţile tocite asupra umilitei Austrii. 
îşi întindea mîinile neputincioase spre coroana imperială 
germană, comportîndu-se, spre surprinderea întregii Europe, 
ca smintiţii 1ntr-un paradis al nebunilor. într-un cuvînt. se 
părea că în marea dramă internaţională care se joacă acum 
pe scena europeană, prietenii noştri berlinezi nu sînt decît 
nişte spectatori care. de la galerie au din stal. trebuie să 
aplaude sau să huiduiască. în nici un caz însă nu sînt pro
tagonişti. 

Toate acestea s-au schimbat acum ca la semnul unei 
baghete magice. In momentul de faţă. abstracţie făcînd. 
poate. de Palermo şi Viena. Berlinul este oraşul cel mai re
voluţionar din Europa. Agitaţia a cuprins toate păturile 
sociale. depăşind. pare-se. febrilitatea zilelor din martie 1 848. 
Cum s-a ajuns la un asemenea fenomen. şi încă atît de 
brusc 1 Datorită unui concurs de împrejurări şi. în primul 
rînd. datorită ultimelor fapte eroice ale lui Ludovic Bona
parte, pe de o parte, şi noii reforme a armatei ** propuse de 
guvernul liberal. pe de altă parte. Prin urmare. încrederea 
şi autoamăgirea conştientă nu puteau. fireşte. să dureze în 
veci. Au mai intervenit apoi acele incidente care au silit 
guvenul să-l demită pe Stieber. directorul poliţiei. acest cri
minal josnic. care. împreună cu stăpînul său. răposatul Hin-

* - ca şi cm toate ar i în bună regulă. - Nota trad. 
** Vezi volumul de fată, pag. 2�25. - Nota red. 
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keldey. din 1852 au dispus de depline puteri în Prusia ; şi. 
1n sfîrşit, ultimul factor. dar nu şi cel mai puţin important. 
l-a constituit publicarea corespondenţei dintre Humboldt şi 
Vamhagen von Ense 30• Suflarea lumii celeilalte a destrămat 
paradisul nebunilor. 

Scris de K. Marx la 10 aprilie 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 932 din 28 aprilie 1 860 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba nglezi 
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Karl Marx 

Sicilia şi sicilienii 

De-a lungul istoriei omenirii, nici o ţară şi nici un popor 
n-au suferit atît de cumplit de pe urma sclaviei. a cuceririlor 
şi a jugului străin şi n-au luptat cu atîta îndirjire pentru 
libertate ca Sicilia şi sicilienii. Aproape din timpurile cînd 
Polifem se plimba la poalele vulcanului Etna. iar Ceres îi 
învăţa pe siculi 31 să cultive cereale. şi pînă în zilele noastre. 
Sicilia a fost teatrul unor neîntrerupte invazii şi războaie şi 
al unei rezistenţe înverşunate. Sicilienii sînt un popor care 
provine din amestecul aproape al tuturor popoarelor sudice 
şi nordice ; la început. din amestecul sicanilor băştinaşi cu 
fenicieni. cartaginezi. greci şi sclavi din toate colţurile lumii. 
pe care negoţul sau războaiele i-au adus pe insulă ; apoi cu 
arabi, normanzi şi italieni. în decursul tuturor acestor trans
formări şi schimbări, sicilienii au luptat şi mai luptă încă şi 
azi pentru libertatea lor. 

Cu mai bine de trei milenii în urmă. băştinaşii din Si
cilia au opus rezistenţă pe cit au putut armamentului supe
rior şi iscusinţei militare superioare a invadatorilor carta
ginezi şi greci. Ei au devenit tributari. dar nici cartaginezii. 
nici grecii nu i-au subjugat vreodată cu totul. Timp înde
lungat. Sicilia a servit grecilor şi cartaginezilor drept cîmp 
de luptă. populaţia ei a fost distrusă şi. în parte. transfor
mată în sclavi ; oraşele ei. locuite de cartaginezi şi greci. 
erau centre de unde asuprirea şi sclavia s-au extins în inte
riorul insulei. Dar vechii sicilieni nu lăsau să le scape vreun 
prilej de a lupta pentru libertate sau, cel puţin, de a se 
răzbuna - în măsura posibilităţilor - împotriva stăpînilor 
lor cartaginezi şi împotriva Siracuzei. în cele din urmă. ro
manii i-au supus pe cartaginezi şi pe siracuzieni. vînzînd ca 
sclavi pe cit mai mulţi dintre ei. într-un rînd. 30 OOO de 
locuitori din Panormos. actualul Palermo. au fost vînduţi ca 
sclavi. Romanii au pus nenumărate detaşamente de sclavi să 
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lucreze pămîntul Siciliei pentru a-i hrăni cu griu sicilian pe 
proletarii săraci din Cetatea eternă. In acest scop. ei nu s-au 
mărginit numai să-i transforme în sclavi pe locuitorii insulei. 
dar au adus şi sclavi din toate celelalte ţinuturi aflate în 
stăpînirea lor. Oricine a urmărit cit de cit istoria Romei sau 
arta retorică a lui Cicero cunoaşte înfiorătoarele atrocităţi 
săvîrşite de proconsulii. pretorii şi prefecţii romani. Poate că 
nicăieri cruzimea romană n-a celebrat asemenea saturnale. 
Dacă orăşenii săraci şi ţăranii liberi nu erau în stare să 
plătească tributul împovărător la care erau impuşi. percep
torii îi vindeau fără milă pe ei sau pe copiii lor ca sclavi. 

Totuşi. atît pe vremea lui Dionisiu din Siracuza cit şi pe 
vremea dominaţiei romane. în Sicilia au izbucnit cele mai 
teribile răscoale ale sclavilor. în decursul cărora populaţia 
băştinaşă şi sclavii importaţi făceau adesea cauză comună. 
In perioada de descompunere a imperiului roman. Sicilia a 
fost cotropită de diferiţi invadatori. Apoi a fost stăpînită un 
timp de mauri ; dar sicilienii. şi în primul rînd populaţia 
băştinaşă din interiorul insulei. au opus în permanenţă. cu 
mai mult sau mai puţin succes. rezistenţă. şi-au apărat sau 
şi-au cucerit pas cu pas unele mici libertăţi. De-abia începu
seră zorile să împrăştie bezna evului mediu. şi-i vedem pe 
sicilieni bucurîndu-se nu numai de diferite libertăţi munici
pale. dar şi de formele embrionare ale unei guvernări consti
tuţionale. cum nu exista încă nicăieri pe atunci. înaintea 
oricărei alte naţiuni europene. sicilienii au reglementat prin 
vot veniturile guvernelor şi ale suveranilor lor. Pămîntul 
Siciliei s-a dovedit astfel a fi aducător de moarte pentru 
asupritori şi invadatori. iar Vecerniile siciliene 32 au intrat 
pe veci în istorie. Cînd dinastia de Aragon i-a adus pe sici
lieni într-o situaţie de dependenţă faţă de Spania. ei au ştiut 
să-şi menţină. mai mult sau mai puţin intacte. libertătile lor 
politice ; acelaşi lucru l-au făcut şi sub Habsburgi şi sub 
Bourboni. Cînd revoluţia franceză şi Napoleon au izgonit din 
Neapole tiranica familie domnitoare. sicilienii - instigaţi şi 
ademeniţi de făgăduielile şi garanţiile englezilor - i-au primit 
pe fugari. şi în lupta dusă de ei împotriva lui Napoleon i-au 
apărat cu singele şi avutul lor. Este îndeobşte cunoscută tră
darea comisă mai tîrziu de Bourboni. precum şi pretextele 
şi dezminţirile neruşinate cu care Anglia a încercat. şi mai 
încearcă încă. să ascundă faptul că ea a fost aceea care. în 
mod mişelesc. i-a lăsat pe sicilieni şi libertăţile acestora la 
bunul plac al Bourbonilor. 
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In prezent. dată fiind opresiunea politică. administrativă 
şi fiscală care apasă asupra tuturor claselor poporului. aceste 
calamităţi se află pe primul plan. Dar în Sicilia, aproape în
tregul pămînt se mai află în mîinile unui număr relativ redus 
de mari proprietari funciari sau baroni. Sistemul medieval de 
proprietate asupra pămîntului se mai menţine acolo şi azi. 
cu singura deosebire că ţăranul nu mai este iobag ; el a 
încetat să mai fie iobag cam lin secolul al XI-lea. cînd a 
devenit arendaş liber. Insă condiţiile luării în arendă sînt in 
general atit de grele. încît majoritatea covîrşitoare a ţărani
lor muncesc exclusiv în folosul perceptorului şi al baronu
lui. şi abia dacă produc mai mult decît le trebuie pentru 
plata impozitelor şi a arenzii. ei înşişi trăind într-o neagră 
mizerie sau. în cel mai bun caz. rămînînd relativ s.raci. 1n 
timp ce cultivă vestitul grîu sicilian şi fructe delicioase, ei 
se hrănesc tot anul. ca vai de lume. cu fasole. 

Acum. Sicilia sîngerează iarăşi. iar Anglia priveşte impa
sibilă noile saturnale ale ticăloşilor Bourboni şi ale nu mai 
puţin ticăloşilor lor favoriţi. clerici sau laici. iezuiţi sau ofi
ţeri din regimentul de gardă 33• Zgomotoşii oratori din parla
mentul britanic ne sparg timpanele cu balivernele lor în 
legătură cu Savoia şi primejdia care ameninţă Elveţia. dar 
nu au nimic de spus în legătură cu masacrele care au loc 
în oraşele siciliene. Nicăieri în Europa nu se aude un strigăt 
de indignare. Nici un suveran şi nici un parlament nu-l de
clară în afara legii pe sîngerosul idiot din Neapole *· Numai 
Ludovic-Napoleon ar putea. dintr-un motiv sau altul - fi
reşte nu din dragoste pentru libertate. ci pentru a spori 
puterea familiei sale sau a întări influenta Franţei -. să-l 
oprească pe călău în opera sa distructivă. Anglia va urla că 
s-a comis un act perfid, va tuna şi fulgera împotriva trădării 
şi ambiţiei napoleoniene ; dar. în cele din urmă. napolitanii 
şi sicilienii vor fi în cîştig. chiar dacă ar încăpea pe mîna 
unui Murat sau a vreunui alt nou suveran. Orice schimbam 
nu poate fi decît tn bine. 

Scris de K. Marx 
la sfîrşitul lunii aprilie -
începutul lunii mai 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New Yrk Daily Tribune• 
r. 5 948 din 17 mai 1860 

" Francisc al II-iea. - Nota red. 
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Pregătiri în vederea viitorului război 
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Berlin, 1 mai 1 860 

In toate clasele societăţii de a1c1 predomină părerea că 
Ludovic Bonaparte are de gînd să pună pe ordinea de zi pro
blema germană. In numărul de azi al lui „National -Zeitung",  
un corespondent afirmă chiar că ştie din surse absolut auto
rizate că Badinguet (cum i se spune de obicei la Paris lui 
Ludovic Bonaparte) 34 s-a hotărît definitiv să întreprindă o 
campanie pe Rin şi că lordul John Russell aflase tocmai 
despre acest plan cind, în urmă cu cîteva săptămîni, a luat 
cuvîntul pentru a băga în sperieţi Camera comunelor prin 
invective violente la adresa împăratului francezilor şi comu
nicarea neaşteptată că Anglia este acum în căutare de noi 
aliaţi. Tonul şi vehemenţa ziarelor oficioase franceze nu 
sînt nicidecum de natură să spulbere aceste temeri. Citiţi, de 
pildă, următorul pasaj din „Bullier's Correspondence" 35, o 
publicaţie pariziană din care se inspiră majoritatea ziariştilor 
francezi din provincie : 

„Unul dintre amicii mei, amator de pronosticuri spirituale, mi-a spus 
de curind : «Vei vedea că împăratul va porni pre Rin ca să-i propn. 
regelui Prusiei să încheie o alianţă u el şi totodată o uşoară rectificare 
a frontierelor„, I-am rspuns printr-un citat dn pamfletul «Napoleon al 
III-iea şi Italia», «Este preferabil să cazi de acord asupra unei modificări 
teritoriale pe cale amiabilă decît să fii nevoit să o faci a doua zi după 
victorie»", 

Scurt timp după încheierea tratatului comercial cu Anglia, 
guvernul francez a dat a înţelege ambasadorului Prusiei la 
Paris că o propunere în vederea încheierii unui tratat similar 
între Franţa şi Uniunea vamală 36 ar fi primită în mod favo
rabil ; dar, cind guvernul prusian a răspuns că Uniunea 
vamală nu nutreşte nicidecum dorinţa de a încheia un ase
menea tratat, guvernul francez şi-a exprimat surprinderea şi 
nemulţumirea în termeni nu tocmai reverenţioşi. De altfel, 
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guvernul prusian era în acel moment perfect informat asupra 
tratativelor pornite de curînd de împuterniciţii lui Ludovic 
Bonaparte cu curtea bavareză în scopul de a o determina să 
cedeze Franţei fortăreaţa Landau, cedată, după cum se spune, 
Franţei prin tratatul din 18 14,  dar care i -a  fost reluată pe 
nedrept prin tratatul din 18 15  37• Zvonurile care circulă în 
popor despre o iminentă ruptură cu Franţa sînt astfel întă
rite prin suspiciunile cercurilor oficiale. 

ln prezent, situaţia Prusiei este, în anumite privinţe foarte 
asemănătoare cu aceea a Austriei după terminarea războiului 
oriental *. Pe atunci se părea că, dintre toate puterile, 
Austria ieşise cel mai bine din război. O incinta gîndul că 
a umilit Rusia - periculosul ei vecin - şi că, în afară de 
mobilizarea forţelor ei armate, nu a avut alte neplăceri. In
trucît jucase rolul de mediator armat, în timp ce puterile 
apusene duseseră tot greul războiului, ea şi-a putut închipui 
după proclamarea păcii că a înlăturat - cu armele Alianţei 
apusene - preponderenţa pe care o dobîndise Rusia asupra 
ei 38 din timpul evenimentelor din Ungaria din 1849 ; în
tr-adevăr, pe atunci guvernului de la Viena i s-au făcut multe 
complimente în legătură cu abila sa tactici diplomatică. In 
realitate însă, atitudinea echivocă a Austriei în timpul răz
boiului oriental a făcut ca ea să-şi piardă toţi aliaţii şi i-a 
dat posibilitate lui Ludovic Bonaparte să localizeze războiul 
din Italia. La rîndul ei, Prusia şi-a păstrat intacte resursele 
ei în timpul războiului din Italia. Ea a stat cu armele pregă
tite, dar n-a făcut uz de ele, mulţumindu-se să verse, în 
locul sîngelui soldaţilor ei, cerneala răbdătoare a prea înţe
lepţilor ei politicieni. După pacea de la Villafranca se părea 
că, datorită victoriilor franceze, Prusia şi-a slăbit rivala -
dinastia de Habsburg -, netezindu-şi calea spre hegemonie 
în Germania. Dar înseşi pretextele care au stat la baza pro
clamării păcii de la  Villafranca ar fi trebuit să spulbere 
iluziile în care se legăna Prusia. în timp ce Ludovic Bona
parte declara că înarmarea Prusiei şi ameninţările ei cu o 
eventuală intervenţie au tocit sabia Franţei, Austria, la rîndul 
ei, declara că puterea ei de rezistenţă a fost distrusă de 
neutralitatea echivocă a Prusiei. în tot cursul războiului, 
Prusia a manifestat o înfumurare care era tn contradicţie 
ridicolă cu acţiunile ei. Faţă de Austria şi de micile state 
germane, ea invoca obligaţiile ei ca mare putere europeană ; 

• Războiul Crimeii din anii 1 853-1 856. - Nota red. 
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faţă de Anglia şi Rusia invoca obligaţiile ei ca cea mai mare 
putere germană ; şi, sprijinindu-şi pretenţia pe aceste pre
texte ipocrite, ea cerea Franţei să o recunoască drept me
diatoare armată în Europa. ln conformitate cu pretenţia ei :. ' 
este puterea germană par excellence *, Prusia a îngăduit ca 
Rusia să-i intimideze, printr-o circulară de o insolenţâ nemai
pomenită, pe suveranii statelor germane mai mici 39 şi, în 
persoana d-lui von Schleinitz, a ascultat timidă nesfîrşitele 
prelegeri ale lordului John Russell cu privire la dreptul „con
stituţional" al naţiunilor. 

Ea şi-a satisfăcut pretenţiile ei de a juca rolul de putere 
europeană temperînd tendinţele belicoase ale micilor suve
rani germani şi încercînd să transforme înfrîngerile militare 
ale Austriei în tot atîtea drepturi de a uzurpa locul deţinut 
în trecut de rivala ei în adunările Confederaţiei germane. 
Cînd, în cele din urmă, succesele armelor franceze au silit-o 
să adopte o atitudine oarecum războinică, Prusia a întim
pinat împotrivirea glacială a micilor state germane, care n-au 
considerat necesar să-şi ascundă neîncrederea faţă de inten
ţiile finale ale curţii prusiene. Pacea de la Villafranca a găsit 
Prusia complet izolată nu numai în Europa, dar şi în Ger
mania, iar anexarea ulterioară a Savoiei a scurtat conside· 
rabil frontiera vulnerabilă a Franţei, sporind cu mult şansele 
de victorie ale acesteia într-o campanie pe Rin. 

în aceste condiţii, linia politică pe care Prusia tinde s-o 
urmeze în prezent - atît în ceea ce priveşte relaţiile ei 
interne cit şi cele externe - se dovedeşte la fel de greşită. 
In pofida tuturor fanfaronadelor ziarelor şi Camerelor repre
zentative prusiene, nimic nu s-a schimbat în treburile ei in
terne, în afară de frazeologia birocraţilor ei. Propunerile de 
a se efectua o reformă în armată - care nu prevăd nici 
decum întărirea forţei ei militare pentru a putea face faţă 
situaţiei grele care o ameninţă - urmăresc o necontenită 
sporire a armatei permanente, şi aşa prea mare, o supra
grevare a resurselor financiare, şi pînă acum excesiv de soli
citate, precum şi desfiinţarea singurei instituţii democratice 
a ţării - Landwehrul 40• Toate legile reacţionare cu privire 
la presă, dreptul de asociere, administraţia comunală, rela· 
ţiile dintre moşieri şi ţărani, tutela birocratică, omniprezenţa 
poliţiei au fost menţinute cu grijă. Nici măcar paragrafele 
infame referitoare la căsătoriile dintre nobili şi oameni de 

* - prn excelenţă. - Nota trad. 
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rînd n-au fost abrogate. Simpla idee a restaurării constitu
ţiei înlăturate printr-un coup d'etat * este luată în derîdere 
ca un vis fantastic. 

Vreau să vă ilustrez, pe baza unui singur exemplu, liber
tăţile civice de care se bucură în prezent un supus prusian. 
în perioada celei mai crunte reacţiuni, o persoană originară 
din Prusia renană ** a fost condamnată de o curte cu juri, 
constituită cu parţialitate, la şapte ani detenţiune într-o for
tăreaţă prusiană pentru o faptă care, pe atunci, era denumită 
crimă politică. După ce şi-a ispăşit pedeapsa - pe care 
guvernul liberal nu a redus-o -, el a plecat la Colonia, de 
unde a fost expulzat din ordinul poliţiei. Atunci s-a re
întors în oraşul său natal, dar, oricît de curios ar părea acest 
lucru, autorităţile i -au pus în vedere că, întrucît a lipsit din 
localitate timp de şapte ani, el şi-a pierdut dreptul de cetă
ţean al oraşului şi trebuie să-şi caute un alt loc de domi
ciliere. El a ripostat că n-a lip�it de bunăvoie, dar totul a 
fost în zadar. A plecat apoi la Berlin, de unde a fost 
expulzat din nou, de astă dată sub pretextul că n-ar putea 
face dovada că dispune de alte mijloace de existenţă în 
afara forţei sale de muncă şi a cunoştinţelor sale, dat fiind 
că tot avutul său a fost cheltuit în timpul detenţiunii sale. 
In cele din urmă s-a dus la Breslau, unde o veche cunoş
tinţă i -a dat o slujbă. Dar într-o dimineaţă a fost chemat 
la poliţie, unde i s-a comunicat că nu i se poate prelungi 
autorizaţia de şedere decît pe cîteva săptămîni, dacă între 
timp nu va obţine dreptul de cetăţean al oraşului Breslau. 
Cererea pe care a înaintat-o autorităţilor municipale din 
Breslau s-a izbit de tot felul de şicane mărunte. Abia după 
ce ele au fost înlăturate datorită intervenţiei unor prieteni 
energici, în cele din urmă cererea de a i se acorda dreptul 
de cetăţean al oraşului a fost aprobată. Dar, o dată cu apro
barea, a primit şi o lungă notă de plată cuprinzînd o serie 
de taxe pe care orice fericit muritor primit în rîndurile cetă
ţenilor oraşului Breslau este obligat să le plătească. Daci 
prietenii săi n-ar fi izbutit să strîngă, cu ajutorul unei co
lecte, suma necesară, acest supus prusian, aidoma j idovului 
rătăcitor, n-ar fi găsit în glorioasa sa patrie un loc unde 
să-şi pună capul. 

• - lovitură de stat. - Nota trad . 
. - Peter Nohjng. - Nota red. 
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Berlin,  2 mai 1 860 

După încheierea păcii de la Villafranca se părea că gu
vernul prusian, care de luni de zile se legănase în speranţa 
deşartă că va fi recunoscut drept mediator armat al Europei 
şi că va dura pe ruinele imperiului habsburgic edificiul mă
reţiei Hohenzollernilor, a început să-şi dea seama de gravele 
pericole care-l ameninţau în viitor. Din cauza politicii lui 
nehotărîte, şovăielnice şi perfide îşi pierduse aliaţii, şi chiar 
von Schleinitz, ale cărui interminabile depeşe deveniseră un 
nesecat subiect de glume pentru lumea diplomatică, nu-şi 
putea ascunde adevărul că, de îndată ce situaţia internă din 
Franţa îl va împinge din nou pe eroul din decembrie * din
colo de frontierele Franţei, Prusia va fi obiectul predestinat 
al unui nou război localizat. 

Nu lăsase oare Ludovic-Napoleon să-i  scape, într-un mo
ment de aparentă sinceritate, cîteva cuvinte din care reieşea 
că el ştie ce-i trebuie Germaniei - şi anume unitatea -, că 
el este omul care i-o poate oferi şi că Provinciile renane nu 
sînt un preţ prea ridicat pentru dobîndirea unui bun atît de 
preţios ? Credincios vechilor tradiţii ale Prusiei, primul gînd 
al prinţului regent şi al acoliţilor săi a fost acela de a face 
apel la bunăvoinţa Rusiei. Nu dobîndise oare Frederic 
Wilhelm I Pomerania printr-un tratat de împărţire teritorială 
încheiat cu Petru cel Mare împotriva lui Carol al Xii-lea 
al Suediei ? 41 Nu repurtase oare Frederic al Ii-lea o victorie 
în Războiul de şapte ani şi nu anexase Silezia datorită fap
tului că Rusia se retrăsese din alianţa cu Austria ? 42 Repeta
tele împărţiri ale Poloniei 43, puse la cale de curtea de la 
Berlin şi de cea de la Petersburg, nu făcuseră oare să crească 
dimensiunile minuscule ale monarhiei prusiene ? La Congre
sul de la Viena n-a fost oare răsplătită, prin permisiunea 
dată Prusiei de a anexa Saxonia şi Provincia renană 44, servi
litatea fără de margini cu care Frederic Wilhelm al Iii-lea 
l-a susţinut în 1 8 14 pe Alexandru I, cînd Anglia, Austria şi 
Franţa manifestaseră unele semne de opoziţie şi rezistenţă ? 
Intr-un cuvînt, ori de cite ori Prusia a atacat Germania, ea 
s-a bucurat de protecţia şi sprijinul Rusiei, bineînţeles cu 
condiţia expresă de a ajuta acestei mari puteri să supună 
ţările limitrofe cu Vaterlandul ** şi de a juca pe scena euro
peană rolul de vasal smerit al Rusiei. In octombrie 1859, 

„ - Napoleon al III-lea. - Nota red. 
** - patria. - Nota trad. 
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prinţul regent şi Alexandru al Ii-lea, înconjuraţi de diplo
maţi, generali şi curteni, s-au întîlnit la Breslau, pentru a 
încheia acolo un tratat, ale cărui clauze au rămas pînă acum 
un secret de nepătruns, ce-i drept nu pentru Ludovic Bona
parte sau pentru lordul Palmerston, ci numai pentru supuşii 
prusieni, ai căror reprezentanţi liberali s-au arătat, fireşte, 
mult prea politicoşi pentru a-l interpela pe d-l von Schleinitz, 
ministrul de externe, într-o chestiune atît de delicată. Cert 
este însă că presa bonapartistă nu s-a alarmat de conferinţa 
de la Breslau, că de atunci relaţiile dintre Rusia şi Franţa 
au devenit în mod manifest mai strînse, că această confe
rinţă nu l-a împiedicat pe Ludovic Bonaparte nici să pună 
stăpînire pe Savoia, nici să ameninţe Elveţia şi nici să facă 
aluzii la o inevitabilă „rectificare a frontierelor de la Rin" 
şi, în sfîrşit, că Prusia însăşi, în pofida agreabilei perspec
tive de a i se permite din nou să fie avangarda Rusiei, a 
căutat în ultimul timp cu aviditate să înhaţe momeala unei 
alianţe cu Anglia, momeală aruncată la Londra numai pentru 
a amuza timp de o săptămînă, două Camera comunelor. 

Indiscreţia comisă de lordul John Russell, care a divulgat 
într-o carte albastră că în timpul ultimului război din Italia 45 
d-l von Schleinitz a cochetat cu Tuileries, a dat însă lovitura 
de graţie alianţei anglo-prusiene, pe care guvernul prusian 
a considerat-o un moment drept un proiect luat efectiv în 
considerare, în timp ce la Londra se ştia că nu era decît o 
vorbărie goală, îndărătul căreia se ascundea o stratagemă 
parlamentară. Cu toate acestea, în ciuda conferinţei de la 
Breslau cu Alexandru al Ii-lea şi a declaraţiei lordului John 
Russell că este „în căutare de noi aliaţi" ,  Prusia este acum, 
ca şi după tratatul de pace de la Villafranca, complet izolată 
şi trebuie să facă faţă singură teoriei franceze a graniţelor 
naturale 46• 

Este oare de conceput că, în împrejurări atît de critice, 
singurul mijloc de scăpare la care s-a gîndit guvernul pru
sian a fost acela de a relua proiectul unei Germanii mici 
în frunte cu un Hohenzollern şi, prin cele mai insolente pro
vocări, nu numai de a împinge Austria în tabăra inamică, 
dar, totodată, de a-şi înstr.ina întreaga Germanie de sud ? 
Şi totuşi, oricît de necrezut ar părea - cu atît mai de 
necrezut cu cit această linie politică este în mod asiduu 
recomandată de presa bonapartistă - aşa stau lucrurile. Cu 
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cit pericolul se apropie, cu atît Prusia arde de dorinţa de 
a-şi manifesta intenţia ei de a se proceda la o nouă împăr
ţire a Germaniei. în treacăt fie spus, este foarte probabil ca 
după lovitura dată Austriei, Germania, pentru a scăpa de 
„ambele dinastii " ,  să aibă nevoie să i se dea o lovitură 
similară şi Prusiei, dar în orice caz nimeni nu-l va bănui nici 
pe prinţul regent şi nici pe d-l von Schleinitz că ar acţiona 
potrivit unor principii atît de pesimiste. După semnarea tra
tatului de la Villafranca, intenţiile politice ale regentului au 
transpirat în micile dueluri de presă şi în scurtele dezbaterf 
ocazionale cu privire la problema italiană, dar la 20 aprilie 
lucrurile au fost date în vileag în Camera deputaţilor din 
Prusia, cu prilejul dezbaterii problemei Kurhessenului. 

Am mai arătat cu alt prilej cititorilor dv. 47 în ce constă 
această problemă a Kurhessenului, aşa că mă voi mărgini 
acum să expun în cîteva cuvinte principalele puncte în jurul 
cărora s-au purtat dezbaterile. Cînd, sub oblăduirea Austriei, 
principele elector a înlăturat în 1 849-1850 constituţia din 1 831 
a Kurhessenului, Prusia a simulat, la un moment dat, dorinţa 
de a trage spada în numele Camerei protestatare a deputa
ţilor ; dar în noiembrie 1 850, la întrevederea de la Olmiitz 
dintre prinţul Schwarzenberg şi baronul Manteuffel, cînd 
Prusia a capitulat complet în faţa Austriei, recunoscînd re
învierea vechiului Bundestag german 48, trădînd Schleswig
Holsteinul şi retractînd orice pretenţii la supremaţie, ea a 
renunţat şi la  atitudinea de cavaler rătăcitor, gata să apere 
constituţia din 1 831 a Kurhessenului. 

în 1852, principele elector a acordat o nouă constituţie, 
garantată, în pofida protestului populaţiei din Kurhessen, de 
Bundestagul german. După războiul din Italia, ca urmare a 
instigaţiilor secrete ale Prusiei, această problemă a fost 
luată din nou în discuţie. Camerele din Kurhessen s-au pro
nunţat din nou în favoarea valabilităţii constituţiei din 1 831 
şi  noi petiţii au fost trimise Bundestagului de la Frankfurt 
în care se cerea reintroducerea ei. Prusia a declarat atunci 
că numai constituţia din 1831 ar fi valabilă, dar, după cum 
s-a adăugat cu prudenţă, ea trebuie adaptată principiilor mo
narhice ale Bundestagului. Austria, dimpotrivă, a insistat că 
constituţia din 1852 este legală, dar trebuie să i se aducă 
îmbunătăţiri în spirit liberal. Disputa s-a redus deci la un 
simplu duel oratoric şi a avut un caracter pur sofistic ; în 
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fond, totul s-a redus la o luptă pentru putere între Hohen
zollerni şi Habsburgi în cadrul Confederaţiei germane. Marea 
majoritate a Bundestagului s-a pronunţat în cele din urmă 
pentru valabilitatea constituţiei din 1 852, adică pentru 
Austria şi împotriva Prusiei. Motivele care au determinat 
votul statelor germane mai mici erau evidente. Ele ştiau că 
Austria întîmpină prea multe dificultăţi externe şi este prea 
nepopulară pentru a încerca să întreprindă ceva ce ar trece 
dincolo de limitele menţinerii statu-quoului general în Ger
mania, şi în acelaşi timp suspectau Prusia că nutreşte planuri 
inovatoare ambiţioase. Dacă ele n-ar fi recunoscut legalitatea 
hotărîrii din 1 851 a Bundestagului, ar fi pus sub semnul 
întrebării legalitatea tuturor celorlalte hotărîri de după 1 848 
ale Bundestagului. Şi, în sfîrşit, ele dezaprobau strategia 
Prusiei de a dicta tuturor miţilor suverani germani şi de a 
le ştirbi suveranitatea sub pretextul că sprij ină plîngerile 
populaţiei din Kurhessen împotriva principelui elector. In 
consecinţă, moţiunea prezentată de Prusia a fost respinsă. 

La 20 aprilie însă, cînd la Berlin s-a dezbătut această 
problemă în Camera deputaţilor, d-l von Schleinitz a declarat 
categoric, în numele guvernului prusian, că Prusia nu se 
consideră legată de hotărîrea Bundestagului german ; că 
în 1 850, cînd a fost elaborată constituţia prusiană, n-a existat 
nici un Bundestag german, deoarece furtuna din 1 848 mătu
rase această instituţie, de unde rezultă că toate hotărîrile 
Bundestagului german care vin în contradicţie cu planurile 
guvernului prusian nu au putere de lege ; şi, în sfîrşit, că, 
de fapt, Bundestagul german este de domeniul trecutului, 
deşi Confederaţia germană continuă, fireşte, să existe. Se 
poate oare imagina un pas mai nesăbuit din partea guver
nului prusian ? Guvernul austriac a declarat că vechea con
stituţie a imperiului german a sucombat după ce Napoleon I 
o lichidase efectiv. Habsburgul n-a făcut atunci decît să con
state un fapt. Hohenzollernul, dimpotrivă, proclamă acum, 
într-un moment dnd Germania este ameninţată de un război 
extern, inexistenţa constituţiei Confederaţiei germane, de 
parcă ar vrea să ofere eroului din decembrie un pretext 
val abil pentru a încheia alianţe separate cu micile state ger
mane, împiedicate pînă acum de legile Bundestagului să în
treprindă asemenea acţiuni. Dacă Prusia ar fi proclamat legi
timitatea revoluţiei din 1 848, ar fi anulat toate legile 
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contrarevoluţionare promulgate de atunci de ea însăşi şi de 
Bundestag şi ar fi anunţat reintroducerea tuturor instituţiilor 
şi legilor din perioada revoluţionară, ea şi-ar fi cîştigat sim
patiile întregii Germanii, inclusiv ale Austriei germane. Dar 
aşa cum stau lucrurile acum, ea n-a făcut decît să-i dezbine 
pe suveranii germani, fără să unească poporul german. Ea a 
deschis de fapt uşa prin care să poată intra zuavii. 

Scris de K. Marx 
la începutul lunii mai 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 950 din 19 mai 1860 

6 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englză 



60 

Karl Marx 

Garibaldi în Sicilia. 
Situaţia din Prusia 49 

Berlin, 28 mai 1860 

Aici, ca şi pretutindeni în Europa, principalul subiect de 
discuţie îl constituie, bineînţeles, faptele eroice ale lui Gari
baldi în Sicilia. Ştiţi, desigur, că niciodată nu s-a abuzat de 
telegraf într-un mod atît de neruşinat cum abuzează în prezent 
Neapole, Genova şi Torino. Asupra Europei niciodată nu s-a 
abătut o puzderie de lăcuste ca cea de canards * transmise 
azi prin telegraf. Credem de aceea nimerit să expunem în 
cîteva cuvinte părerile celor mai competente cercuri militare 
de aici în legătură cu situaţia din Sicilia. ln primul rînd, aşa 
cum este îndeobşte cunoscut, insurecţia a durat o lună înche
iată pînă la sosirea lui Garibaldi ; dar, oricît de mare este 
importanţa pe care o are acest fapt, el poate fi totuşi supra
estimat aşa cum a arătat-o ziarul parizian „Constitu
tionnel u 50• Forţele armate de care dispunea Neapole în Sicilia 
înainte ca generalul Lanza să fi fost trimis acolo cu noi trupe 
de-abia dacă numărau vreo 20 OOO de oameni, dintre care 
marea majoritate trebuia concentrată în fortăreţele Palermo 
şi Messina, aşa că detaşamentele volante rămase disponibile 
pentru urmărirea insurgenţilor, chiar dacă s-au putut făli cu 
unele ciocniri încununate de succes şi au fost în stare în 
anumite puncte să împrăştie inamicul şi să-l hărţuiască în 
diferite direcţii, erau însă cu totul insuficiente pentru a înă
buşi complet insurecţia. In momentul de faţă se pare că la 
Palermo sînt concentrate trupe napolitane cu un efectiv de 
aproximativ 30 OOO de oameni, dintre care două treimi ocupă 
fortăreaţa, în timp ce o treime şi-a instalat tabăra în împre
jurimile ei. Se spune că 15 OOO de napolitani au ocupat 
Messina. Potrivit ultimelor ştiri, Garibaldi n-a înaintat însă 
dincolo de Monreale. Este drept că numita localitate se află 

* textual - raţe, la figurat - ştiri false. - Nota trad. 
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pe colinele care domină Palermo dinspre uscat, dar pentru 
a folosi posibilităţile oferite de această poziţie, lui Garibaldi 
ii lipseşte pînă acum principalul - artileria de asediu. Şan
sele imediate ale lui Garibaldi, a cărui armată numără vreo 
12 OOO de oameni, vor depinde deci de două împrejurări im
portante : de extinderea rapidă a insurecţiei în întreaga 
insulă şi de atitudinea soldaţilor napolitani la Palermo. Dacă 
aceştia din urmă vor şovăi şi vor intra în conflict cu mer
cenarii străini care se află în rîndurile lor; mijloacele de 
apărare de care dispune Lanza s-ar putea nărui ca un castel 
din cărţi de joc. Dacă insurecţia va lua o mare amploare, 
armata lui Garibaldi va căpăta proporţii ameninţătoare. Dacă 
Garibaldi va intra în Palermo, el va mătura totul din calea 
sa, cu excepţia Messinei, unde îl aşteaptă din nou o sarcină 
grea. Vă amintiţi, desigur, că în 1 848-1849 napolitanii pier
duseră totul în afară de Messina, care le-a servit drept 
tete-de-pont * între Sicilia şi Neapole ; pe atunci, faptul că 
deţineau Messina a fost suficient pentru a recuceri întreaga 
insulă. Căderea oraşului Palermo şi ocuparea militară de 
către patrioţi a întregii insule, cu excepţia Messinei, ar avea 
însă de astă dată, avînd în vedere conjunctura politică schim
bată, o însemnătate mai hotărîtoare decît în 1 848-1849. 
Dacă Garibaldi va pune stăpînire pe Palermo, „regele Italiei " 
îl va sprijini în mod oficial. Dacă el va da greş, campania 
sa va fi dezavuată ca o aventură privată. Un fel de patos 
ironic se degajă din cuvintele adresate lui Victor Emanuel 
de către Garibaldi, care-i spune regelui că-i va cuceri o nouă 
provincie, dar nădăjduieşte că regele nu o va vinde şi pe 
aceasta, aşa cum a procedat cu Nisa, oraşul natal al oi 
Garibaldi. 

Dintre temele privind politica Prusiei, primul loc în opinia 
publică îl ocupă, fireşte, scrisoarea particulară adresată de 
prinţul de Prusia prinţului consort al Angliei s1. Prinţul de 
la Tour d'Auvergne, ambasadorul lui Ludovic Bonaparte pe 
lingă curtea de la Berlin, nu numai că a avut insolenţa de 
a prezenta d-lui von Schleinitz, ministrul de externe al 
Prusiei, o copie a acestei scrisori, dar a mers atît de departe, 
incit a cerut explicaţii cu privire la unele pasaje referitoar" 
la caracterul şi planurile marelui saltimbanque ** de la Paris. 
Acest incident ne aminteşte de o întimplare asemănătoare 
petrecută puţin timp înainte de ratificarea tratatului de pace 

6* 

* - cap de pod. - Nota trad. 
** - saltimbanc. - Nota trad. 
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de la Unkiar-Skelessi, încheiat în 1 833 52• Marele vizir, care 
trimisese tot atunci ambasadorului britanic de la Constanti
nopol o copie a tratatului secret întocmit de contele Orlov, 
a rămas consternat cînd a doua zi, spre surprinderea lui nu 
tocmai plăcută, contele Orlov i-a restituit aceeaşi copie cu 
sfatul maliţios ca pe viitor să-şi găsească confidenţi mai de 
nădejde. La Berlin toată lumea este convinsă că scrisoarea 
prinţului regent, trimisă prin poştă via Ostende, şi nu via 
Calais, a fost deschisă la poşta engleză, unde, după cum se 
ştie, un personal numeros se îndeletniceşte cu interceptare. 
scrisorilor suspecte - practică care merge atît de departe, 
încît pe vremea guvernului de coaliţie contele Aberdeen a 
mărturisit că el nu se încumetă să încredinţeze poştei scri 
sorile personale adresate prietenilor săi de la Londra. Se 
bănuieşte că lordul Palmerston, care a pus mina, pe această 
cale, pe o copie a scrisorii prinţului regent, ar fi remis, din
tr-un sentiment de duşmănie faţă de prinţul Albert şi în 
interesul alianţei anglo-franco-ruse, o copie a acestei scri
sori ambasadorului Franţei la Londra. In orice caz, drumul 
spre proiectata şi mult discutata alianţă anglo-prusiană nu 
este nicidecum neted. 

Acum cîteva luni, cînd, într-o bună zi, lordul John Russell 
a descoperit că Anglia trebuie să-şi caute noi aliaţi şi cînd 
această ştire a fost primită cu mult entuziasm pueril de 
cercurile oficiale din Berlin, pe neaşteptate a fost publicată, 
în cadrul rapoartelor parlamentare engleze, o depeşă adre
sată de lordul Bloomfield ministerului afacerilor externe din 
Downing street 53, în care era reprodusă o convorbire parti
culară pe care acesta o avusese în timpul ultimului război 
din Italia cu d-l von Schleinit: şi care compromitea în mod 
jalnic loialitatea politicii externe prusiene. La timpul său, 
lordul John a recunoscut că a comis o indiscreţie nemai
pomenită, dar noii alianţe i-a fost dată prima lovitură. Cea 
de-a  doua lovitură a primit-o prin interceptarea scrisorii 
prinţului regent. 

Aţi observat, desigur, că, în mesajul tronului, prinţul vor
beşte cu multă emfază despre apărarea drepturilor care de
curg din tratate şi despre frontul unit pe care Germania 
este gata să-l opună oricărei încălcări a independenţei şi 
integrităţii patriei comune. Impresia neplăcută produsă la 
bursa din Paris de această ameninţare directă a fost ate
nuată de revista rusă „Le Nord0,  care, pe un ton de bonomie 
ironică şi condescendentă, răpea discursului prinţului orice 
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semnificaţie serioasă, amintind de fraze similare rostite de el 
în timpul războiului din Italia şi caracterizînd în concluzie 
acest pasaj din mesajul tronului drept o simplă concesie 
făcută stării de spirit a poporului. în ceea ce priveşte restul 
discursului rostit de prinţ, el nu reprezintă, de fapt, decît o 
€numerare a eşecurilor suferite in domeniul legislativ. Sin
gurele proiecte importante dezbătute de Camere - proiectele 
de legi cu privire la căsătorie, la administraţia municipală şi 
la reforma impozitului funciar, de care nobilimea continuă 
să fie scutită în cea mai mare parte a monarhiei - au eşuat 
complet. în afară de aceasta, prinţul se plînge de faptul că 
măsurile care îi stăteau cel mai mult la inimă, şi anume cele 
privind reforma militară, n-au fost încă sancţionate de cor
purile legiuitoare. 

Guvernul, deşi s-a dovedit incapabil să treacă prin actuala 
Cameră a deputaţilor - compusă în cea mai mare parte din 
partizani ai guvernului - proiectul de reformă a armatei 
prezentat de el, a reuşit totuşi, în cele din urmă, să obţină 
un fond suplimentar de 9 500 OOO de taleri pentru cheltuieli 
militare ; intre timp însă, după cum sînt informat prin scri
sori primite din provincie, proiectatele schimbări în orga
nizarea armatei se traduc pe tăcute în fapt, astfel incit Ca
merele, atunci cînd se vor întruni din nou, nu vor avea altă 
alternativă decît să sancţioneze ceea ce în acel moment va 
fi un fait accompli *. Esenţa proiectatei reforme a armatei 
este explicată în „Baltische Monatsschrift u ,  revistă lunară 
ruso-germană care apare la Riga şi este tipărită cu aproba
rea guvernatorului general al Livoniei, Estoniei şi Kurlandei. 

„Refoma armatei prusiene - scrie această revistă - propusă ime
diat după pacea de la Villafranca, evident, nu poate urmări alt scop declt 
acela de a scuti guvernul să mai facă apel direct la întregul popor - apel 
care, in condiţiile vechiului sistem militar, devenea inevitabil ori de cite 
ori guvernul socotea necesar să-şi sprijine politica prin demonstraţii be
licoase. Faţă de actuala situaţie politică din Europa, un stat ca Prusia, 
care încă mai are de luptat pentru a i recunoscut pe deplin ca .na dintre 
marile puteri, nici nu poate întrerupe întreaga sa viaţă paşnică de fiecar9 
dată cînd consideră necesar să facă z de forţele sale armate şi nici nu 
poate garanta de fiecare dată naţiunii chemate sub a1me că războiul va 
izbucni intr-adevăr. Lntre sistemul Landwehrului şi principiul monarhic 
există o oarecare contradicţie democratică. Mobilizările din 1850 şi 1859, 
care s-au succedat la intervale relativ scurte şi, în ambele cazuri, n-au 
dus la un război, ci doar la o demobilizare, par să fi ştirbit în rindurile 
unei bune părţi a populaţiei prusiene autoritatea statului chiar şi în ea 
ce priveşte linia urmată în politica extenă. Din înseşi împrejurările care 

• - fapt împlinit. - Nota trad. 
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au însoţit cele două mobilizări, poporul pare să fi tras concluzia că de 
fiecare dată cînd guvernul dcretează mobilizarea generală, el trebuie să 
aibă asentimentul opiniei publice. Chiar şi in declaraţiile oficiale făcut� 
de Prusia cu privire la atitudinea ei faţă de conflictul italian se recunoaşte 
că mobilizarea Landwehrului s-a lovit de dificultăţi neaşteptate". 

De aici, revista ruso-germană conchide că Prusia ar 
trebui să lichideze sistemul Landwehrului în forma sa ac
tuală, nu fără a strecura însă totodată, cu un zîmbet ironic, 
că „tocmai acum cînd Prusia vrea să creeze aparenţa că se 
situează pe t.rîmul liberalismului " ,  o asemenea transformare 
a uneia dintre cele mai populare instituţii ar fi o operaţie 
foarte delicat.. Aş vrea să menţionez aici că revista „Baltische 
Monatsschrift " ,  care apare la Riga sub tutelă ţarist., consti
tuie, într-o anumită măsură, o replică a gazetei „Strassburger 
Correspondent" , editată la Strasbourg sub patronaj bona
partist. Ambele zăngănesc armele la frontierele germane, 
una dinspre răsărit, cealaltă dinspre apus. Corespondenţii 
uneia pot fi consideraţi drept cazaci literari, iar corespon
denţii celeilalte drept zuavi literari. Ambele afişează o mare 
dragoste pentru Germania şi abundă în sfaturi înţelepte pen
tru ţara a cărei limbă încă mai catadicsesc s-o folosească. 
Ambele se străduiesc să pregătească Germania pentru mari 
schimbări iminente, şi ambele au izul acelei entente cor
diale * care uneşte acum cezarismul din Paris cu ţarismul 
din Petersburg. Dar aici încetează asemănarea. Gazeta din 
Strasbourg, deşi emană acel parfum specific de falsă demni
tate melodramatică, caracteristic pentru literatura boemă 
a celui de-al doilea Imperiu francez, este totuşi scrisă în 
stilul popular, propriu Germaniei de sud. Ea se adresează 
minţilor sănătoase şi nu are, desigur, nici un fel de pretenţii 
la merite literare. Revista lunară din Riga, dimpotrivă, arbo
rează o gravitate didactică şi o profunzime metafizică care 
amintesc de tradiţiile Universităţii din Konigsberg. Cu toate 
acestea, consider accesele de indignare patriotică cu care 
presa germană atacă atît revista „Monatsschrift"  cit şi gazeta 
„Correspondent" ,  dar mai cu seamă pe aceasta din urmă, 
drept manifestări neroade ale unei incompetenţe puerile. 

cris de K. Marx la 28 mai 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr, 5 972 din 14 iunie 1860 

• - tnţelegere cordială. - Nota trad, 
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Friedrich Engels 

Garibaldi în Sicilia 

După o serie de ştiri dintre cele mai contradictorii am 
primit, în sfîrşit, informaţii, pe cit se pare, destul de demne 
de crezare cu privire la amănuntele uluitorului marş exe
cutat de Garibaldi de la Marsala la Palermo. Este, într-a
devăr, una din cele mai uimitoare fapte de arme din secolul 
nostru şi ar fi aproape cu neputinţă să-i găseşti o explicaţie, 
dacă n-ai cunoaşte prestigiul de care se bucură pretutindeni 
generalul revoluţionar biruitor. Succesul lui Garibaldi dove
deşte că omul care a purtat întotdeauna sus steagul revolu
ţiei italiene în faţa batalioanelor franceze, napolitane şi aus
triece tot mai inspiră teamă trupelor regaliste ale Neapolului 
şi că poporul sicilian nu şi -a pierdut încrederea în el şi în 
cauza naţională. 

La 6 mai două vapoare au părăsit litoralul genovez, 
avînd la bord vreo 1 400 de soldaţi înarmaţi, împărţiţi în 
şapte companii ; fiecare dintre ele urmează să devină, pe cit 
se pare, nucleul unui batalion recrutat dintre insurgenţi. ln 
ziua de 8 ei au debarcat la Talamone, pe coasta Toscanei, şi, 
folosind tot felul de argumente, l -au convins pe comandantul 
fortului de acolo să-i aprovizioneze cu cărbuni şi muniţie 
şi să le dea patru tunuri de cimp. In ziua de 10 au intrat în 
portul Marsala, situat la extremitatea de vest a Siciliei, şi au 
debarcat acolo cu întregul lor material, cu toate că între timp 
sosiseră la faţa locului două nave de război napolitane care 
n-au fost în stare să împiedice la momentul oportun această 
debarcare ; versiunea despre o intervenţie britanică în fa
voarea insurgenţilor s -a  dovedit a fi lipsită de orice temei, 
şi acum ea a fost abandonată pînă şi de napolitani. In ziua 
de 12 mai, micul detaşament a pornit spre Salemi, localitate 
situată la 18 mile de ţărm, pe drumul care duce la Palermo. 
Aici, pe cit se pare, conducătorii partidului revoluţionar s-au 
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întîlnit cu Garibaldi ca să discute cu el situaţia şi totodati 
au adus vreo 4 OOO de oameni ca întăriri. In timp ce se orga
nizau aceste întăriri, răscoala, care cu cîteva săptămîni în 
urmă fusese înăbuşită, dar nu definitiv înfrîntă, a izbucnit 
cu o forţă şi mai mare în toată regiunea de munte din Si
cilia de vest şi, după cum s-a văzut în ziua de 1 6, se dez
volta cu destul succes. La 15 mai Garibaldi, cu cei 1 400 de 
voluntari ai săi organizaţi şi cu cei 4 OOO de ţărani înarmaţi, 
s-a îndreptat, prin munţi, spre nord şi s -a  apropiat de Cala
tafimi, unde şoseaua vicinală care vine de la Marsala se în
tîlneşte cu şoseaua principală care merge de la Trapani la 
Marsala. Defileurile care duc spre Calatafimi printr-o rami
ficaţie a falnicului Monte Cerrara, denumit Monte di Pianto 
Romano, erau apărate de trei batalioane din trupele regale, 
cu cavalerie şi artilerie, aflate sub comanda generalului 
Landi. Garibaldi a atacat imediat această poziţie, care la 
început a fost apărată cu înverşunare ; dar, cu toate că în 
timpul acestui a tac el n-a putut să arunce împotriva celor 
3 OOO sau 3 500 de napolitani decît pe voluntarii săi şi o parte 
cu totul neînsemnată din insurgenţii sicilieni, trupele regale 
au fost scoase, rînd pe rînd, din cinci poziţii puternice, cu 
care prilej au pierdut un tun de munte şi au avut mulţi morţi 
şi răniţi. Pierderile garibaldiştilor, după cum anunţă ei în
şişi, se cifrează la 1 8  morţi şi 128 de răniţi. Napolitanii susţin 
că în timpul acestei ciocniri ar fi capturat unul din drapelele 
lui Garibaldi, dar, întrucît ei au găsit un drapel lăsat la bordul 
unuia din vapoarele părăsite la Marsala, se prea poate ca 
să fi prezentat la Neapole tocmai acest drapel drept dovadă 
a pretinsei lor victorii. Infrîngerea de la Calatafimi nu a silit 
totuşi trupele regale să părăsească oraşul în aceeaşi seară. 
Ele au plecat abia în dimineaţa următoare şi, pe cît se pare, 
după aceea nu au mai opus nici o rezistenţă lui Garibaldi 
pînă la Palermo. Ele au ajuns la Palermo, dar într-o stare 
de totală descompunere şi de completă debandadă. Faptul 
că au fost bătute de nişte „piraţi şi canalii înarmate" le-a 
reamintit deodată trupelor regale chipul înfricoşător al lui 
Garibaldi, omul care, apărînd Roma împotriva francezilor, a 
reuşit totuşi să găsească timp pentru o ofensivă spre Velletri 
şi să dea peste cap avangarda întregii armate napolitane şi  
care, după aceea, a învins pe versanţii Alpilor nişte luptă
tori care, prin cutezanţa lor, îi întreceau cu mult pe soldaţii 
napolitani 54• Această retragere pripită, care n-a fost însoţită 
nici de cele mai mici încercări de a mai opune vreo rezistenţă, 
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avea să adîncească şi mai mult starea lor de demoralizare şi 
să accentueze tendinţele de dezertare care se observaseră 
şi mai înainte în rîndurile lor ; iar atunci cind s-au pomenit 
deodată înconjuraţi şi hărţuiţi de răscoala care fusese pre
gătită la consfătuirea de la Salemi, ei şi-au pierdut cu totul 
coeziunea ; brigada lui Landi, care s-a transformat într-o
gloată dezordonată şi dezorientată, cu rîndurile extrem de 
rărite, s-a înapoiat la Palermo pe detaşamente mici, fărî
miţate. 

Garibaldi a intrat în Calatafimi chiar în ziua de 16 mai, 
cind această localitate a fost părăsită de Landi ; în ziua de 
17  el a înaintat pînă la Alcamo ( 1 0  mile) , iar în ziua de 1 8  
pînă l a  Partinico ( 1 O mile) şi, î n  continuare, spre Palermo. 
In ziua de 19, o ploaie torenţială neîntreruptă a împiedicat 
detaşamentul să-şi continue înaintarea. 

Intre timp, Garibaldi a aflat că napolitanii sapă tranşee 
în jurul oraşului Palermo şi întăresc vechile valuri, pe jumă
tate distruse, din faţa şoselei care duce la Partinico. Efectivul 
napolitanilor tot mai număra cel puţin 22 OOO de oameni, 
depăşind astfel considerabil forţele pe care ar fi putut să le 
desfăşoare Garibaldi împotriva lor. Dar ei erau deprimaţi, 
disciplina lor slăbise şi în mintea multora încolţise gîndul să 
treacă de partea răsculaţilor ; în afară de aceasta, generalii 
lor erau nişte imbecili, lucru pe care-l ştiau perfect de bine 
atît propriii lor soldaţi cit şi inamicul. Singurele lor trupe 
de nădejde erau două batalioane străine. In această situaţie, 
Garibaldi nu se putea aventura să pornească imediat un 
atac frontal asupra oraşului, dar nici napolitanii nu puteau 
întreprinde împotriva lui acţiuni cit de cit decisive, admiţînd 
că trupele lor ar fi fost în stare de aşa ceva, deoarece erau 
nevoiţi să ţină în permanenţă în oraş o garnizoană puternică 
şi să nu se îndepărteze niciodată prea mult de el. Dacă în 
locul lui Garibaldi ar fi fost un general oarecare, această 
situaţie ar fi dus la un şir de ciocniri dezordonate şi nede
cisive, în timpul cărora el ar fi putut să înveţe pe o parte 
din recruţii săi meşteşugul armelor, dar în schimb şi trupele 
regale şi-ar fi recăpătat foarte repede şi în mare măsură în
crederea în propriile lor forţe şi disciplina, căci în unele din 
aceste ciocniri ele ar fi ieşit, fără doar şi poate, învingătoare. 
Dar o asemenea ducere a războiului nu era potrivită nici 
pentru o insurecţie şi nici pentru un Garibaldi. Ofensiva 
îndrăzneaţă era singura tactică pe care o admitea revoluţia ; 
un succes hotărîtor, cum ar fi fost, bunăoară, eliberarea 
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oraşului Palermo, devenise o necesitate de îndată ce insur
genţii s-au apropiat de oraş. 

Dar cum se putea obţine un asemenea rezultat ? Tocmai 
aici Garibaldi s-a arătat a fi un general strălucit, capabil nu 
numai să ducă un război de partizani, dar şi să realizeze ope
raţii mult mai importante. 

La 20 mai şi în zilele următoare, el a atacat pichetele de 
pază ale napolitanilor şi poziţiile din apropiere de Monreale 
şi Parco, pe şoselele ce duc de la Trapani şi Corleone la 
Palermo, ceea ce l-a făcut pe inamic să creadă că atacul lui 
Garibaldi este îndreptat mai ales împotriva părţii de sud-vest 
a oraşului şi că tocmai aici sînt concentrate forţele lui prin
cipale. Imbinînd cu pricepere acţiunile ofensive cu retrage
rile simulate, Garibaldi l -a  făcut pe generalul napolitan să 
trimită în această direcţie tot mai multe trupe din oraş, 
astfel că la 24 mai vreo 10 OOO de napolitani se aflau în 
afara oraşului, în lrum spre Parco. Era tocmai ceea ce do
rise Garibaldi. El i-a silit imediat să angajeze lupta cu o parte 
din forţele sale, retrăgîndu-se încet din faţa napolitanilor şi 
a trăgîndu-i tot mai departe de oraş ; iar cînd a reuşit să-i 
atragă pînă la Piana, peste principalul lanţ de munţi care 
străbate Sicilia şi desparte Conca d'oro ( „Scoica de aur" -
valea Palermo) de valea Corleone, el a deplasat imediat 
masa principală a trupelor sale prin alte trecători din acelaşi 
lanţ de munţi, în valea Misilmeri, care se întinde pînă la  
mare în apropiere de Palermo. La 25 mai  el  şi-a mutat car
tierul general la Misilmeri, la 8 mile de capitală. Ce a mai 
făcut apoi cu cei 1 0  OOO de napolitani rămaşi împotmoliţi pe 
singurul drum mizerabil care străbate munţii nu ştim, dar 
fără îndoială că a căutat să le abată atenţia cu o serie de 
noi victorii aparente, pentru a se asigura că nu se vor în
toarce prea devreme la Palermo. După ce a redus astfel 
aproape la jumătate numărul apărătorilor oraşului şi a mutat 
direcţia ofensivei de pe şoseaua spre Trapani pe cea spre 
Catania, el a putut începe atacul general. Ştirile primite, 
destul de contradictorii, nu ne permit să spunem dacă insu
recţia din oraş a precedat asaltul întreprins de Garibaldi 
sau a fst provocată de apariţia lui la porţile oraşului ; cert 
este însă că în dimineaţa zilei de 27 mai toată populaţia din 
Palermo a pus mina pe arme, iar Garibaldi a asaltat Porta 
Termini în partea de sud-est a oraşului, unde nu-l aştepta 
nici un napolitan. Ce a urmat se ştie : treptat, oraşul, cu 
excepţia bateriilor, a citadelei şi a palatului r>gal, a fost 
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curăţat de trupe ; după aceea au urmat bombardamentul, 
armistiţiul, capitularea. Amănunte exacte cu privire la toate 
aceste evenimente nu se cunosc încă, dar faptele principale 
sînt de pe acum destul de neîndoielnice. 

Deocamdată trebuie să spunem că manevrele cu ajutorul 
cărora a pregătit Garibaldi asaltul asupra oraşului Palermo 
îl califică din capul locului ca pe un general de cea mai 
înaltă clasă. Pînă acum îl cunoşteam doar ca un foarte iscusit 
conducător al unor războaie de guerillă încununate de suc
ces ; chiar şi în timpul asediului Romei, tactica lui de apă
rare a oraşului prin necontenite ieşiri aproape că nu i-n 
oferit prilejul de a se ridica deasupra acestui nivel. Aici 
însă el a avut de rezolvat probleme pur strategice şi a ficut 
faţă cu succes acestei încercări, dovedindu-se un maestru in
contestabil. Procedeul prin care a reuşit să-l tragă pe sfoară 
pe comandantul trupelor napolitane, făcîndu-1 să comită 
greşeala grosolană de a trimite jumătate din trupele sale la 
mare depărtare de oraş, impetuosul lui marş de flanc şi re 
apariţia în faţa oraşului Palermo dintr-o direcţie cu totul 
neaşteptată, precum şi asaltul energic asupra oraşului, între
prins într-un moment cînd garnizoana era slăbită, sînt ope
raţii care poartă pecetea geniului militar tntr-o măsură mult 
mai mare decît tot ce s-a petrecut în timpul războiului din 
Italia din 1 859. Răscoala din Sicilia şi-a găsit în el un con
ducător de prim rang ; să sperăm că omul politic Garibaldi, 
care va trebui să apară în curînd pe scenă, nu va compro
mite gloria generalului Garibaldi. 

Scris de F. Engels 
în jurul datei de 7 iunie 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 979 din 22 iunie 1860 
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Ştiri interesante din Prusia 

Berlin, 13 iunie 186} 

Astă-seară prinţul regent va pleca la Baden-Baden, unde 
în zilele de 16 şi 17 ale lunii curente urmează să aibă loc 
un fel de conferinţă la care vor participa Ludovic-Napoleon 
şi un consiliu format din diferite capete încoronate din Ger
mania 55• Din suita prinţului regent fac parte : generalul von 
Manteuffel, şeful cancelariei militare, generalul von Alven
sleben, locotenent-colonelul von Schimmelmann, chef d'es
cadron * von Loe, contele von Pickler, mareşalul curţii, von 
lllaire, membru al consiliului privat, d-l Borkmann, secretarul 
regentului, şi prinţul von Hohenzollern-Sigmaringen, şeful 
guvernului şi membru al familiei regale. Cititorii îşi vor 
.minti că, după ce o scrisoare particulară adresată de prin
ţul regent prinţului consort al Angliei a fost interceptată la 
Londra şi comunicată de acolo lui Ludovic Bonaparte **,  
acesta a vrut cu tot dinadinsul să se întîlnească cu prinţul 
regent, considerînd că o întrevedere personală ar fi cel mai 
bun mijloc pentru risipirea neînţelegerii care, după toate 
aparenţele, se ivise între Franţa şi Prusia. Curînd după aceea, 
cînd prinţul regent a vizitat oraşele Saarbricken şi Trier, 
situate la graniţa cu Franţa, Ludovic-Napoleon şi-a exprimat 
din nou dorinţa de a folosi acest prilej pentru o întrevedere 
cu prinţul. Propunerea a fost însă respinsă. Cum între timp 
a circulat zvonul că prinţul regent intenţionează să stea o 
lună de zile la Baden-Baden, regele Max *** al Bavariei a 
avut ideea să-i facă regentului propunerea de a se ţine în 
această staţiune balneară un fel de conferinţă cu suveranii din 
Germania de sud, care doreau să ajungă la o înţelegere amia-

• - comandant de escadron. - Nota trad. 
•• Vezi volumul de faţă, pag. 61-62. - Nota red. 

*** - Maximilian al Ii-lea. - Nota red. 
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bilă cu Prusia ş i  să  demonstreze cu prilejul acestei întîlniri 
existenţa unui front unit împotriva Franţei. Deoarece prinţul 
regent s-a grăbit să accepte acest proiect, cu care s-au de
clarat de acord şi marele duce de Baden, regele Wurttem
bergului şi marele duce de Hessen-Darmstadt, într-o bună zi 
ambasadorul Franţei la Berlin a comunicat oficial ministru
lui de externe al Prusiei, d-l von Schleinitz, că, în scopul 
risipirii neîncrederii, a cărei victimă nevinovată pare să fie 
Franţa, augustul său suveran consideră că o întrevedere 
prietenească la Baden-Baden cu actualul şef al statului pru
sian ar fi de un real folos atît pentru Germania cit şi pentru 
Franţa. La replica ministrului prusian că şi Prusia este vic
tima unor suspiciuni nedrepte, care însă cu greu ar putea fi 
risipite printr-o astfel de întrevedere şi că, în afară de 
aceasta, o conferinţă confidenţială a suveranilor germani a 
şi fost convocată la Baden-Baden, ambasadorul francez, după 
ce a cerut noi dispoziţii de la Paris, a răspuns că Ludovic
Napoleon nu numai că ar fi încîntat să vadă reuniţi un număr 
cit mai mare de suverani germani, dar el vrea să facă per
sonal o comunicare importantă care nu mai suferă amînare. 
Atunci Hohenzollernii au renunţat să se mai opună şi au 
cedat. Imediat după aceea la Berlin s-a primit o depeşă din 
Viena, în care Austria îşi exprima nemulţumirea în legătura 
cu proiectata întrevedere, dar o notă circulară a ministerului 
de externe prusian a reuşit mai mult sau mai puţin să calmeze 
celelalte curţi germane. Conformîndu-se acestei circulare, 
regele Hanovrei a sosit azi dimineaţă pe neaşteptate la 
Berlin şi s-a arătat de îndată gata să-l însoţească pe prinţul 
regent la Baden-Baden, care l-a invitat atunci telegrafic la 
conferinţă şi pe regele Saxoniei. Nu mai este nevoie să 
adăugăm că ducele de Coburg-Gotha şi ducele de Nassau îi 
vor urma fără întîrziere. 

Astfel, o adunare a suveranilor germani, care iniţial 
trebuia să fie o demonstraţie împotriva Franţei, s-a trans
format într-un fel de lever * , organizat de Ludovic Bonaparte 
pe pămînt german, la care dau buzna o serie de regi, mari 
duci şi alţi mici potentaţi ai Confederaţiei germane. Din 
partea prinţului regent aceasta îţi face impresia unei peni
tenţe pentru păcatul de a-şi fi exprimat suspiciunea faţă de 
planurile agresive ale uzurpatorului francez, iar din partea 

* - la curtea Franţei există obiceiul ca o serie de curteni şi  fnalti 
demnitari să asiste în fiecare dimineaţă la ceremonialul denumit „le lever 
du roi" (scularea regelui} . - Nota trad. 
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prinţilor mai mărunţi - a unei măsuri de precauţie luate 
pentru a nu fi vînduţi de confrere * -ul lor mai mare duş
manului comun. După cum se ştie, cortegiul capetelor în
coronate care s-au umilit în felul acesta în faţa lui Quasi
modo al revoluţiei franceze l-au deschis regina Victoria şi 
regele Sardiniei 56• întrevederea personală a ţarului cu eroul 
din decembrie, la Stuttgart, în 1857 57, putea să surprindă 
numai pe politicienii de cafenea, care s-au lăsat induşi în 
eroare de cochetăria ostentativă a curţii din Petersburg cu 
-dogmele legitimismului. întîlnirea pe care Habsburgul a avut-o 
la Villafranca cu învingătorul său, după bătălia de la Solfe
rino, a fost o chestiune de afaceri, şi nu un act de politeţe. 
Prinţul regent, împreună cu sateliţii mai mici care se rotesc 
în jurul lui, nu este nici în situaţia de a cerşi o alianţă, ca 
Victoria şi Victor Emanuel, nici de a pune la cale o conju
raţie, ca Alexandru al II-lea, nici de a ispăşi o înfrîngere, ca 
Franz Joseph, şi poate, lăsînd la o parte toate motivele, să 
se refere la  precedentul general creat de aceste înalte per
sonaje. în orice caz, acceptînd propunerea lui Ludovic 
Bonaparte, el şi-a zdruncinat serios falsa sa popularitate, şi 
aceasta cu atît mai mult cu cit numai cu cîteva săptămîni 
în urmă Bonaparte a avut insolenţa ca, într-o misivă adresată 
ministrului său de externe, d-l de Thouvenel, să dea de 
înţeles marilor duci de Hessen-Darmstadt şi de Baden că pe 
viitor trebuie să-şi semneze scrisorile către împăratul fran
cez cu cuvintele „Votre frere et serviteuru **· Aşa glăsuia 
formula născocită de Napoleon I pentru suveranii germani 
care făceau parte din Confederaţia Rinului, al cărei protector 
era şi printre care se număra Baden şi Hessen-Darmstadt, 
alături de Wiirttemberg, Bavaria şi alte state germane 58• 
Pentru a-l împiedica pe Ludovic Bonaparte să-l aducă pe d-l 
de Thouvenel în mijlocul suveranilor profund j igniţi ai 
Badenului şi Hessen-Darmstadtului, prinţul regent şi ceilalţi 
suverani din cadrul confederaţiei au hotărît de comun acord 
să nu fie însoţiţi de miniştrii lor de externe respectivi ; dar 
cred oare cu adevărat aceşti domni că ofensa le-a fost adusă 
de slugă, şi nu de stăpînul acesteia ? 

în ceea ce priveşte „comunicarea importantă" pe care 
salvatorul olandez al societăţii *** se pregăteşte s-o facă ca
petelor încoronate ale Germaniei, avem toate temeiurile să 

• - confratele. - Nota trad. 
•• - „fratele şi sluga Vostră" . - Nota trad. 

••• - Napoleon al Iii-lea. - Nota red. 
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presupunem că, imitînd procedeele folosite de Metternich la 
congresele succesive de la Viena, Aachen, Troppau, Laibach 
şi Verona 59, Ludovic-Napoleon va face tot ce-i va sta în 
putinţă pentru a-l convinge pe prinţul regent de existenţa 
unei vaste conspiraţii a revoluţionarilor, care se străduiesc 
din răsputeri să provoace un conflict între Franţa şi Prusia 
cu scopul de a instaura republica roşie la Paris şi o republică 
centrală în Germania.  în ultimele două săptămîni, ziarele 
bonapartiste din Elveţia, Belgia şi Germania sin t pline de 
articole în care abundă asemenea insinuări sumbre, iar un 
agent secret al lui Bonaparte la Geneva - un naturalist 
german bine cunoscut * - a şi anunţat triumfător că auto
rităţile de resort vor pune foarte curî.d capăt atacurilor 
antibonapartiste ale presei germane. 

ln timp ce prinţul regent şi dii minorum gentium ** 
germani ai săi urmează să fie astfel convinşi de necesitatea 
de a se strînge în jurul marelui salvator al societăţii, poporul 
prusian urmează să fie influenţat în sens opus de noul pam
flet al d-lui About „Prusia în 1860" 60• Deşi pînă în prezent 
acest pamflet nu a fost difuzat în Germania, cîteva exemplare 
au ajuns totuşi la Berlin, şi într-o altă corespondenţă a mea 
v-am adus la cunoştinţă cele mai interesante pasaje din 
acest ultim manifest al Tuileriilor 61• Poporul prusian trebuie 
să aleagă - aşa glăsuieşte oracolul de pe malurile Senei -
între feudalismul Austriei şi principiul democratic al impe
riului francez. Numai cu ajutorul acestuia din urmă poporul 
german poate nădăjdui - desigur cu condiţia de a da puter
nicului său vecin unele garanţii materiale - să realizeze 
unitatea la care aspiră atît de mult. După ce arată în mod 
foarte superficial lipsurile actualului guvern prusian, autorul 
pamfletului începe să-i lămurească pe prusieni asupra ade
văratei naturi a „principiului democratic" ,  atît de caracteris
tic pentru cel de-al doilea Imperiu francez. ln rezumat, acest 
principiu constă în alegerea capului statului pe calea „votu
lui universal" ,  cum i se spune în Galia modernă. Drept este 
- şi d-l About nu prea îndrăzneşte să tăgăduiască acest 
lucru - că în Franţa orice libertate a fost suprimată în fo
losul aventurierului olandez, dar această suprimare s-a bazat 
pe votul universal. Iată pe ce cale în Germania urmează să 
fie întemeiat, cu ajutorul Franţei şi pe aceeaşi bază democra-

* - Karl Vogt. - Nota red. 
** textual - „zeii mai mici" ; în cazul de faţă - „suveranii de 

mina a doua•. - Nota trad. 
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tică, un imperiu teuton sub auspiciile unui Hohenzollern. 
Intreaga operaţie este cit se poate de simplă. Prusia trebuie 
doar să cedeze Franţei o parte din posesiunile ei „legitime" 
.şi în acelaşi timp, făcînd apel la votul universal, să pună 
stăpînire pe posesiunile micilor suverani, pentru a se trans
forma de îndată dintr-un stat feudal într-unul democratic. 
Trebuie să recunoaştem că acest nou „principiu democra
tic" ,  descoperit de Ludovic-Napoleon şi sicofanţii săi, nu 
este nicidecum o inovaţie ; dimpotrivă, el este în floare în 
sfîn ta Rusie de aproape două veacuri. Dinastia Romanovilor 
a fost înscăunată cu ajutorul votului universal. De atunci 
democraţia domneşte de la Niemen pînă la Amur. Profeţii 
noului „principiu democratic" vor obiecta, poate, că Roma
novii au fost aleşi în mod liber, că înainte de a se apela la 
popor nu s-a produs nici un coup d'etat * şi că, la urcarea 
lor pe tron, n-a existat starea de asediu generală care să 
împiedice desfăşurarea alegerilor în limitele „principiului 
democratic" .  Deoarece Ludovic Bonaparte nu izbuteşte să 
devină un suveran „legitim",  i se pare cel mai nimerit să-i 
transforme pe fraţii săi încoronaţi din Italia şi Germania în 
monarhi „democratici " ,  după modelul micului imperiu. Im
p.raţii romani, desigur, nu au fost suverani cu adevărat 
„democratici " ,  deoarece progresul din zilele noastre cere 
ca principiul monarhiei ereditare să fie grefat pe principiul 
„votului universal " .  Prin urmare, dacă cineva izbuteşte, în
tr-un fel sau altul. să uzurpe un tron şi camuflează acest 
fapt prin farsa alegerilor generale, atunci dinastia sa trebuie 
să fie considerată în vecii vecilor drept întruchiparea vie a 
voinţei generale a poporului (volonte generale a lui Rous
seau) . 

Intr-o corespondenţă viitoare îmi propun să fac o expu
nere a stadiului din prezent al complicaţiilor din Schleswig
Holstein, care dau conferinţei de la Baden-Baden importanţa 
ei actuală. Pentru moment vreau să menţionez doar că la 
10 iunie a avut loc, la castelul Kronborg, o întrevedere între 
regele Suediei şi regele Danemarcii ** · Cu două săptămîni 
înainte de această întrevedere, ministrul de externe al Suediei 
a trimis ministrului de externe al Danemarcii o notă în care 
se spunea că ar fi de dorit ca din suita regelui Danemarcii 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 
** - Carol al XV-lea şi Frederic al VII-lea. - Nota red. 
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set nu facă parte nici o persoană a cărei prezenţă ar putea 
indispune pe maiestatea sa regele Suediei. Cu alte cuvinte 
i se cerea regelui Danemarcii s-o excludă din suita pe soţia 
sa, contesa Danner, ci-devant * mademoiselle Rasmussen. 
De aceea regele Danemarcii a socotit că este mai nimerit s-o 
lase acasă. 

Scris de K. Marx 
la 13 i unie 1 860 
Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 986 din 30 iunie 1 860 

„ - fosta. - Nota /rad. 
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Friedrich Engels 

Trupele britanice de voluntari 

Grandioasa trecere în revistă a voluntarilor care a avut 
loc la Londra acum cîteva săptămîni a atras atenţia asupra 
armatei civile a Marii Britanii. Voluntarii nu trebuie con
fundaţi cu miliţia, care constituie o armă separată aflată în 
serviciul maiestăţii sale. La 1 aprilie, potrivit statisticii ofi
ciale , miliţia număra 50 OOO de oameni. Dintre ei, 23 735 erau 
efectiv înrolaţi, şi anume : din Anglia 13 580, din Irlanda 
7 471 şi din Scoţia 2 684. Miliţia este formată din reprezen
tanţi ai claselor de j os, iar voluntarii - din reprezentanţi ai 
burgheziei. Afirmaţia ziarului londonez „Times" 62 că în rîn
durile trupelor trecute în revistă la 22 iunie „erau reprezen
tate toate clasele"  nu este decît o încercare de a da lucru
rilor o spoială populară. Nu sînt nici trei luni de cînd o 
delegaţie formată din respectabili muncitori metalurgişti 
( mechanics) a cerut autorităţilor să li se dea arme pentru ca, 
în caz de invazie, „să-şi apere patria" .  Cererea lor a fost 
respinsă. în unităţile de voluntari sînt admişi numai mun
citori echipaţi şi întreţinuţi pe socoteala patronilor lor şi 
care, este de presupus, în permanenţă stau sluj în faţa 
acestora. 

Efectivul total al trupelor britanice de voluntari abia _ 
dacă se ridică la 90 OOO, deşi în multe dintre tabelele statis
tice apărute de curînd sînt indicate cifre mai mari. Ce-i 
drept, colonelul McMurdo a declarat, la un dineu oferit recent 
în cinstea unităţii de puşcaşi St. George, că 124 OOO de oameni 
s-au înscris ca voluntari. Dar cînd i s-a cerut amănunte, a 
reieşit că inclusese în socoteala sa jumătate din miliţie. 
Ziarele apreciază efectivul nominal al regimentelor la -
800-1 OOO de oameni, în timp ce, în realitate, puţine regi
mente au ieşit vreodată la paradă cu un efectiv mai mare 
de 500-600 de oameni. D-l Sidney Herbert, care, datorită 
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funcţiei lui la comandamentul suprem al armatei, trece drept 
o autoritate în materie, a declarat în parlament cu o zi sau 
două înaintea marii treceri în revistă de la Londra că „pe 
hîrtie forţele armate au atins o cifră considerabilă, dar că 
ea nu corespunde realităţii, întrucît niciodată nu răspund la 
apel un număr atît de mare de oameni" .  

Discursul, care cuprinde acest pasaj, a apărut în acelaşi 
număr al ziarului „Times" în care se relatează despre suc
cesul de care s-a bucurat parada naţională a voluntarilor. 
Dar însăşi parada din Hyde Park reprezintă o ilustrare eloc
ventă a felului exagerat în care presa londoneză vorbeşte 
despre asemenea lucruri. Ziarul „Times" din 20 a anunţat 
anticipat că „în faţa maiestăţii sale vor defila nu mai puţin 
de 35 OOO de oameni ".  Tom Taylor, în corespondenţa sa din 
21 trimisă de la Londra lui „Manchester Guardian" 63,  scrie 
că în capitală s-ar afla mai bine de 46 OOO de soldaţi. Dar 
potrivit spuselor colonelului McMurdo, care cu greu ar putea 
fi bănuit că subestimează numărul lor, prin faţa reginei au 
defilat în total 1 8  300 de soldaţi. Aceasta nu înseamnă, fi
reşte, o armată atît de extraordinară încît să te entuziasmeze 
peste măsură. In octombrie 1 803 au fost trecuţi în revistă 
aproape 13 OOO de londonezi de baştină, îmbrăcaţi în uni
forme de voluntari, şi, pentru a face o comparaţie între for
ţele armate britanice de atunci şi cele de astăzi, dăm mai 
jos o situaţie sumară a trupelor de voluntari înmatriculaţi 
în ianuarie 1804 : 

Efectivul total al soldaţilor . . . . . . . . . . .  . 
Ofiţeri de cîmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Căpitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Subofiţeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ofiţeri de stat-maj or . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sergenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Toboşari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

341 687 
1 246 
4 472 
9 918 
1 1 00 

1. 787 
6 733 

Total . .  . . 379 943 

Nici măcar cifra de 124 000, la care Anglia speră să ridice 
efectivul actualei sale armate de voluntari, n-ar fi prea 
grozavă alături de acest tabel. Dacă am socoti fiecare al 
zecelea om dintre bărbaţii apţi actualmente pentru serviciul 
militar în Marea Britanie, am ajunge la 500 OOO de oameni. 
Din aceste date nu reiese nicidecum că englezii sînt acum 
mai donici ca altădată să pună mina pe arme pentru apă
rarea patriei lor, oricît ar susţine ziarele londoneze contra-

7' 
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rul. Potrivit statisticii întocmite cu grijă de autorul unuia din 
articolele publicate în „Army and Navy Gazette " 64 rezultă 
c. în Anglia miliţia numără 50 1 60 de oameni, iar trupele de 
voluntari - 88 400 de oameni, ceea ce reprezintă laolaltă 
138 560 de oameni. Din citra aceasta, afirmă autorul artico
lului din „Gazette" ,  în caz le nevoie, cel puţin 20 OOO nu ar 
fi disponibili din diferite motive, aşa că efectiv ul total al 
miliţiei şi al trupelor de voluntari din Anglia se ridicl la 
1 18 560 de oameni. 

Scris de F. Engels 
în jurul datei de 25 iunie 1 860 

Publicat ca ai ticol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 5 994 din 1 1  iulie 1 860 
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Comerţul britanic 

Dările le seamă ale ministerului comerţului pe interva
lul de cinci luni pînă la 31  mai 1 860, publicate ele curînd la 
Londra, indică doar o schimbare neînsemnată înregistrată de 
exportul britanic în comparaţie cu exportul din primele cinci 
luni ale anului 1859. 

De la 52 337 268 l .  st., cit a însumat exportul în 1 859, el 
s-a ridicat la 52 783 535 l. st. în 1860, aceast. mică diferenţ. 
datorindu-se în întregime .mei creşteri a exportului în luna 
mai a anului curent. 

Comparînd cifrele respective ale exporturilor din primele 
cinci luni ale anilor 1 859 şi 1 860, te izbeşte în primul rînd o 
scădere considerabilă a exportului britanic în Indiile orien
tale britanice . aşa cum reiese din datele de mai jos : 

Principalele mărfuri britan ice exportule în fodiilc orientale 
în i11 terµalul de cinci uni pînă la 31 mai incl11sil' 

Canl ilatra 

1 859 I 
Berc şi ale (în butoaie) I 168 353 
Ţesături de bumbac 

1 8 GO 

1G6 461 

1 s ;9 
Valon rea 

I 
( în  I .s t . )  

507 308 

1 8&0 

491 609 

( în iarzi )  . . . . . . . . 396 022 733 3 1 1 163 765 4 884 982 3 977 289 
F ire de bumhac ( în 

pfunzi) . . . . . . . . . . 
F ie" in bare , buloane, 

vergele (în tone) . . 
Fontă (în tone) 
F ie1• forjat (în tone) 
Tablă de fier � i  ş ine 

(în tone) . . . . . . . . 
Faianţă şi porţelan . .  
Articole de galaut erie I 

şi mode . . . . . . . . . . I 

17 41 1 542 13 OH 812 

16 851 12 194 
12 138 4 108 
11 8:3 10 554 

31 582 79 117 
- -

- I -

1 002 439 

127 678 
132 946 
188 126 

169 072 
34 530 

l 83 832 

903 516 

90 954 
42 912 

HJ5 659 

437 170 
24 039 

42 126 
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Cantitatea 

1 859 1 8 60 

Piele: articole de cure-
lărie şi hamuri . . . . 

Maşini cu aburi . . . . 
Alte maşini . . . . . . . . 
Tablă zincată . . . . . . 

Total . . . . . . .  . 

Valoarea 
t 8.9 I 1 8 60 

"(in I.st.) 

16 780 
73 087 

165 899 
19 127 

7 405 808 

15 600 
100 846 
196 928 

6 441 

6 529 089 

Scăderea expor�ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 719 

Din tabelul de mai sus reiese că scăderea exportului în 
Indiile orientale al principalelor articole este de aproximativ 
1 OOO OOO I.st., că cel mai mult sînt afectate articolele de bază 
( ţesăturile şi firele de bumbac) şi că singura excepţie o con
stituie articolele legate nemijlocit de construcţia de căi 
ferate. In plus trebuie avut în vedere că ştirile cu privire 
la comerţ primite cu ultima poştă transoceanică sînt extrem 
de nefavorabile şi indică o supraaglomerare a pieţelor, astfel 
incit valoarea exporturilor aşa cum a fost publicată în Anglia 
şi apreciată pe baza unor preţuri care depăşesc cu mult 
nivelul mediu nu va fi realizată în nici un caz în India. 
Acum nu încape nici o îndoială că comerţul indian a fost 
umflat în mod artificial. Cererea crescută, creată în mod 
artificial de guvern în timpul răscoalei din India 65, învio
rarea activităţii comerciale ca urmare a potolirii tulburărilor 
revoluţionare şi restrîngerea maj orităţii celorlalte pieţe ca 
urmare a crizei generale din 1 857-1858, - toate aceste îm
prejurări au contribuit la creşterea volumului comerţului 
ind(an peste limitele sale naturale. Cu toate acestea, potrivit 
întregii experienţe a trecutului, prosperitatea care s-a ma
nifestat de curînd pe piaţă ar mai fi putut suporta cîţiva ani 
bombardarea cu mărfuri de bumbac fără arhiînţeleapta in
tervenţie a guvernului britanic. S-ar părea că d-l Wilson a 
fost trimis special la Calcutta ca, prin măsuri fiscale stîn
gace în interiorul ţării, concomitent cu majorarea taxelor 
vamale împovărătoare percepute la mărfurile importate din 
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străinătate, să · perturbeze comerţul anglo-indian. S-a mai 
pomenit vreodată în toată istoria comerţului un spectacol 
ca acela pe care-l oferă Regatul Unit, care îngăduie ca cea 
mai importantă piaţă colonială a sa să fie paralizată prin 
măsuri arbitrare luate de propriul său guvern tocmai în 
momentul cînd acesta se ploconeşte în faţa împăratului 'fran
cez şi, sub pretextul unei scăderi imaginare a taxelor vamale 
franceze, tolerează imixtiunea lui politică ? 

Exportul destinat pieţei australiene prezintă, în afară 
de o anumită scădere la ţesăturile de bumbac, în general o 
creştere atî. în ceea ce priveşte volumul, cit şi valoarea to
tală. Totuşi, pentru a putea face o apreciere justă a situaţiei 
actuale de pe pi.ţele din coloniile australiene, credem că 
este indicat să lăsăm pentru moment dările de seamă ale 
ministerului comerţului, să ne oprim asupra ultimelor ştiri 
comerciale. Din ştirile venite din Adelaida pînă la 26 aprilie 
se degaj ă îngrijorarea faţă de continuarea transporturilor 
excesive de mărfuri din Anglia şi faţă de amploarea generală 
pe care au luat-o speculaţiile, escrocheria şi supraaglome
rarea cu mărfuri. Se pare că a devenit inevitabilă lichidarea 
unui şir întreg de firme nesolvabile. La Sidney, în New South 
Wales s-au şi produs mai multe falimente, printre care 9 firme 
comerciale cu un pasiv total de 400 OOO I.st. ; se crede că trei 
sferturi din această sumă sînt fără acoperire, pierderea urmînd 
să fie suportată de bănci şi de creditorii englezi. Dintr-un 
tabel statistic al falimentelor care au avut loc în Australia 
în ultimii 17 ani, primit chiar acum, reiese că în 1858 numărul 
lor a fost de trei ori mai mare decît în 1857, că în 1859 a 
crescut cu încă 50°/o şi că în anul acesta, pînă la mijlocul 
lunii aprilie, a mai ctescut cu aproximativ 70/o. Pasivul total 
al firmelor care au dat faliment în perioada 1822-1 859 a fost 
de 5 981 026 I.st. ; activul lor, aşa cum figurează în inventar, 
se ridica la 3 735 613 I.st. ; dar din această ultimă sumă nu 
s-a realizat nici 500/o. 

Scăderea considerabilă a valorii şi, în cele mai multe 
cazuri, a cantităţii de mărfuri britanice exportate în Statele 
llnite este ilustrată de următorul extras : 
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Principalele măr{ul'i e:cpor/at e în Statele Unite 

în intervalul de cinci luni pină la 31 mai inclusiv 

Ca nl i tatra ' aloaren 

I 
1 8 :,•J I 1 s n  I SGO ( in I .st . )  

Că1·bunc (în tone) . . . .  G8 020 106 92J 67 78J 
Ţesături de bumbac 

1 8&0 

G6 196 

( în iarzi) . . . . . . . .  88 441 11 2 84 208 598 1 562 918 1 191 721 
Ţ csături de 111 ( în 

iarzi) . . . . . . . . . . . . 
Fontă {în tone) . . . . 
· ier în bare, buloane,  F 

F 
Yergcle (în tone) . .  

ier forjat (în tone) 
Tablă de fier şi  şine 

{în tone) . . . . . . . .  
Seminţe oleaginoase 

(în galoane) . . . . . .  
Produse din mătase {în 

pfunzi) . . . . . . . . . . 
esături din lină si 

din amestec de lî'ă 
Ţ 

(în iarzi) • . . • . . . .  
Faianţă şi  porţelan . .  
Articole de galanterie 

si  mode . . . . . . . . . .  
Ta0blă zincată . . . . . . 

25 476 444 20 974 699 776 780 643 676 
37 110 21 497 106 4;6 G2 919 

48 OG3 37 824 394 4'G 293 294 
16 024 lG 488 200 57G 189 854 

12 107 4 622 61 721 24 6J9 

79J 808 511 602 95 lM 57 230 

119 719 58 836 128 133 G8 866 

22 697 619 18 250 639 892 026 733 OOO 
- - 234 492 281 532 

- - 719 754 637 035 
- - 524 >15 464 630 

Fără îndoială că Franţa era ţara care ar fi putut com
pensa restrîngerea pieţelor din Indiile orientale, coloniile 
australiene şi din Statele Unite. Dar, la o examinare mai 
atentă, vedem că exportul englez în Franţa continuă 
să-şi păstreze tradiţionalele sale proporţii reduse. In ceea 
ce priveşte ţesăturile şi firele de bumbac, se pare că 
d-l Milner Gibson, ministrul comerţului, se ruşineaz. de 
cifra j alnică pe care acestea o reprezintă, şi de aceea a 
socotit de cuviinţă nici să nu le mai includă în darea de 
seamă. Acelaşi lucru se poate spune şi în privinţa ţes.tu
rilor de in, firelor de in şi produselor din mătase. Comparînd 
valoarea exportului din perioada respectivă a anilor 1859 
şi 1 860, observăm că ea a scăzut în anul curent la mătase 
răsucită de la 130 260 I.st. la 88 441 I.st., la mătase toarsă şi 
fire de mătase de la 50 520 I.st. la 29 643 I.st. ; la maşini 
de la 98 551 I.st. la 64 1 07 I.st. şi la cărbune de la 253 008 I.st. 
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l a  206 3 17  I.st. ; în acelaşi timp se observă o oarecare creş
tere a exportului de fier, cupru, lînă, ţesături de lină şi fire 
din lînă pieptănată. 

Importul de vinuri franceze a crescut, dar nu în pro
porţie mai mare decît al celorlalte sorturi de vinuri. In în
cheiere trebuie să arătăm că simptomele de depresiune de 
e principalele pieţe, împreună cu perspectivele unei proaste 
recolte, cu împrumuturile mari solicitate de guvernul englez 
şi de alte guverne pe piaţa financiară şi cu situaţia politică 
nesigură a Europei, par să prevestească că toamna anului 
1 860 va fi prea puţin îmbucurătoare. 

Scris de K. Marx 
la sfîrşitul lunii iunie -
începutul lunii iulie 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 998 din 16 iulie 1860 

Se tipăreşte lupă textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englez] 
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Karl Marx 

Situaţia industriei de fabrică britanice 

Londra, 10 iulie 1860 

Rapoartele inspectorilor de fabrici 66 publicate recent 
cuprind doar trei rapoarte. Districtul de care se ocupa pînă 
nu de mult d-l Leonard Homer a fost în parte contopit cu 
districtul lui sir John Kincaid (Scoţia) , în parte cu districul 
d-lui Redgrave, care cuprinde acum 3 075 de fabrici şi impri
merii ; districtul d-lui Robert Baker ( Irlanda şi unele părţi 
din Anglia) a rămas în vechile lui limite. Tabelul de mai 
jos indică numărul total de accidente aduse la cunoştinţa 
celor trei inspectori în intervalul de şase luni pînă la 30 apri
lie 1 860 : 

Accide nte provocate de maşini 

A 
A 

relul nccitlcntului 

ccidente mortale . .  I 
mputarea mi in i i  drep -
te sau a braţului 
drept . . . . . . . . . . . . 

Amputarea mî in i i  
stingi sau  a braţulu i 
sting . . . . . . . . . . . .  

Amputarea une i părţi 

A 

A 

a mîinii  drep te . . . . 
mputarea unei  p .r t i  
a mîinii  stîn�i . . . .  
mpu tarea unei p.rţi 
a p ic iorului sau a 
labei p iciorului . . 

Fractura membrelor ş i  
oase lor t runchiului 

Fractura mîinii sau a 
piciorului . . . . . . . .  

Adulţi Aclolcs- Copii 
cenţi 

n. I F .  n .  I F .  n .  I F. 

! 3 7 2 2 1 2 

5 G 3 1 1 -

4 1 7 3 1 -

23 24 29 22 15 7 

16 17 21 18 8 7 

5 - 1 - - -

30 11 43 11 11 4 

39 43 sol 37 20 15  

I 
Total 

Total 
general 

n .  I F .  

2 3  7 30 

9 7 16 

12 4 16 

67 53 120 

45 42 87 

6 - 6 

84 26 110 

89 95 184 
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Adulii Adoles- Copii Toto) cent i Tot al Felul accidentului general 

Leziun i ale capului şi  
ale feţei . . . . . . . . . . 

Excoriaţii , contuziuni 
şi alte leziuni neenu
merate mai sus . . . . 

Total 

B. I F. B .  I F. B .  I F. 

20 17 23 29 11 4 

l .  I F. 

54 40 9-i 

268 255 315 352 128 66 711 673 1 384 
4241 3771 479 465 / 191 105 1 100 947 2 04 7  

Accidenle care n-au fost prvocate de maşini 

Total . . . . . . I 831 301 591 261 211 101 1631 66 I 229 

Rapoartele confirmă în unanimitate activitatea indus
trială extraordinar de vie din acest semestru. Cererea de 
braţe de muncă a fost atît de mare, incit în unele ramuri 
industriale numărul munci tarilor care cereau de lucru a fost 
insuficient. In fabricile pentru prelucrarea linii, unde maşi
nile perfecţionate au dat posibilitate fabricanţilor să se dis
penseze de munca manuală, lipsa de braţe de muncă s-a 
resimţit mai puţin decit în filaturile de bumbac şi în fabricile 
pentru prelucrarea linii pieptănate, unde o bună parte dintre 
maşini n-au lucrat din lipsă de muncitori, în special de mun
citori tineri. In trecut, pentru a preveni această lipsă tem
porară de braţe de muncă, erau folosite unele metode defec
tuoase. La începuturile dezvoltării sistemului de fabrică, 
atunci cînd fabricanţii duceau lipsă de braţe de muncă, ei 
se adresau direct epitropilor săracilor dintr-o parohie înde
părtată, care le trimiteau un număr oarecare de ucenici, 
copii de vîrstă fragedă, închiriaţi pentru un anumit număr 
de ani fabricanţilor. De îndată ce copiii erau expediaţi să-şi 
facă ucenicia, funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii cu 
privire la asistenţa săracilor felicitau parohiile respective 
că s-au descotorosit de nişte guri de prisos, iar fabricanţii se 
grăbeau să scoată maximum de profit din tîrgul încheiat, 
cheltuind cit mai puţin cu putinţă pentru întreţinerea copiilor 
şi storcind din ei cit mai multă muncă. De aceea, prima lege 
pentru reglementarea muncii în fabrici, adoptată în 1802, în 
al 42-lea an de domnie a lui George al 111-lea (cap. 73) , are 
următorul titlu : „Legea pentru ocrotirea sănătăţii şi moralei 
ucenicilor şi altor persoane care lucrează în filaturile de 
bumbac şi alte filaturi şi în fabricile de bumbac şi alte 
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fabrici " ; această lege avea drept scop să atenueze numai 
defectele sistemului de ucenicie. Dar, pe măsură ce maşinile 
se perfecţionau, cînd industria s -a animat tot mai mult şi 
populaţia din ţinuturile învecinate nu putea pune la dispoziţia 
fabricilor forţa de muncă necesară, s -a  simţit nevoia unui alt 
gen de forţă de muncă. Fabricanţii au trimis atunci agenţi în 
Irlanda care au atras în Anglia familii irlandeze ; dar Irlanda 
a încetat să mai fie piaţa de unde se pot procura muncitori 
la cererea Angliei, şi de aceea fabricanţii sînt nevoiţi acum 
să-şi îndrepte privirile spre comitatele din sudul şi apusul 
Angliei şi din Ţara Galilor în căutarea unor familii care s. fie 
tentate, prin actualul nivel al salariilor din comitatele de 
nord, să înceapă să lucreze într-un nou domeniu de activi 
tate. În toată ţara au fost trimişi agenţi însărcinaţi să prezinte 
avantajele oferite familiilor care se mută în districtele indus
triale şi să facă demersurile necesare pentru emigrarea 
acestor familii în nord. Se spune că multe familii au şi fost 
expediate de aceşti agenţi. Totuşi, mutarea într-un oraş 
industrial a unui bărbat adult cu soţie şi copii are dezavan
tajul specific că, în timp ce pentru munca membrilor mai 
tineri ai familiei, care pot fi învăţaţi repede şi ale ciror 
servicii devin utile într-un interval de timp relativ scurt, 
există o foarte mare cerere, munca bărbatului adult şi a soţiei 
sale care nu cunosc munca de fabrică nu prea este căutat.. 
Acest lucru a determinat pe unii fabricanţi să revină, într-o 
oarecare măsu ră ,  la vechiul sistem de ucenicie şi să încheie 
cu epitropiile săracilor contracte pe termene fixe prin care 
copiii săraci, fără mij loace de existenţă, sînt angajaţi pentru 
muncă. în astfel de cazuri, fabricantul dă copiilor adăpost, 
îmbrăcăminte şi mîncare , dar nu le plăteşte salarii regulate . 
O dată cu revenirea la acest sistem, se pare că au reapărut 
şi plîngerile privind felul în care se abuzează de el. Nu tre
buie însă scăpat din vedere că la acest gen de forţă de muncă 
se recurge numai atunci cinl nu poate fi procurată alta, 
căci ea este foarte scumpă. Salariul obişnuit al unui băiat de 
13 ani este de aproximativ 4 şilingi pe săptămînă ; dar pen
tru 4 şilingi de cap pe săptămînă nu se pot da adăpost, îm
brăcăminte, mîncare, asistenţa medicală şi supravegherea 
cuvenit., precum şi o anumită remunerare unui grup de 
50 sau 100 de asemenea băieţi. 

Dacă comparăm salariile primite de muncitorii de fa
brică în 1839 cu cele primite în 1859, observăm un fapt cit se 
poate de interesant, şi anume că ele au crescut, cel puţin 
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nominal, în acele fabrici în care timpul de muncd a fost 
limitat la 60 de ore pe săptămînă, in timp ce au scăzut re
almente, cu unele excepţii, în atelierele de imprimat, albit 
şi vopsit, în care timpul de muncă al copiilor, adolescenţilor 
şi femeilor nu este limitat, aceştia lucrînd uneori cite 1 4  şi 
15 ore pe zi. Datele de mai jos se referă la industria bum
bacului din Manchester şi împrejurimi : 

Salariul săp lămî11al  

X umărul de ore de  munerl pe săptămî11ă 

F e l u l  m u n c i i  

)[uneitori la maşina eu ah'i 2 '1 5 i l ingi  
Băieţi la depozite . . . . . . . . i 
\Iuneitori la depozite . . . . . . . . 1 8  
S ecţia d e  eardat-dărăeitoare 

( femei t inere şi fete) . . . . . . 7 
Hamali (tineri) . . . . . . . . . . 1 1  
Supraveghetori . . . . . . . . . . . . 25 
:Muncitori la cardat 

(t ineri între 14 şi  18 ani )  G 
)J uneitoare la laminoare 

(femei tine1·e) . . . . . . . . . . · G � i l .  G pcurr 

Secţia de filat - filatori la  
selfactori . . . . . . . . . . . . . . . . l G- 1 8  � i l ingi 
innodători de fire (femei şi 

muncitori t ineri) . . . . . . . . 8 
Supraveghetori . .  . .  . .  . .  . .  . .  20 

Sectia de dublat - munci toare 
Ia dublat 
Bob inatoare (fete) . . . . . . .  . 
Supraveghetori . . . . . . . . . . .  . 
\[uncitori auxilinri (tineri) 

7 
" 

" 

30 � ilingi 
8 „ 

22 .. 

s 
l '1 
23 

7 " 

s 

20-22 " 
I O  
20 

„ 
28 
1 ·3 

In secţiile de depănat, gazat şi la războaiele de ţesut 
mecanice a avut loc de asemenea o neînsemnată creştere a 
salariilor. Pronosticurile acelora care i -au avertizat pe mun
citorii de fabrică că vor avea serios de suferit de pe urma 
reducerii timpului de muncă au fost astfel complet dezmin
ţite. Dacă comparăm, pe de altă parte, mişcarea salariului 
în ramurile industriale în care timpul de munc. zilnic nu 
este limitat prin lege, rezultă următoarele : 
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Ateliere de imprimat, yopsit şi albit stamba, 
60 de ore pe aăptămînă · 

Muncitori la mclanjeze . . . . . . .  . 
Muncitori la maşina de imprimat 
Şefi de echipe . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gravori . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  
Impr!me�i la şabloane . . . . . . . . 
Vopsitori . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
Spălători şi muncitori necalificaţi 

Salariul siiptămlnal ( ln şilingi) 
1 839 1 859 
35 32 
40 38 
40 40 
35 25 
40 28 
1 8  1 6  

1 6-1 5 1 6-15 

Ateliere de Yopsit barchetul, 
61 de ore pe săptămînă 

Pregătitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  22 
Albitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 8  
Vopsitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 6  
Apretori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 

Partea cea mai interesantă a rapoartelor d-lui Alexander 
Redgrave şi ale lui sir John Kincaid se referă la dezvoltarea 
şi extinderea societăţilor cooperative pentru înfiinţarea şi 
exploatarea de filaturi în Lancashire şi. într-o  anumită mă
sură, în Yorkshire. Aceste societăţi cooperative, care s-au 
înmulţit de la adoptarea legii cu privire la societăţile pe 
acţiuni cu răspundere limitată, sînt înjghebate, de obicei, 
de muncitori de fabrică. Fiecare societate dispune de un 
capital de 1 0  OOO I .st. sau mai mult, împărţit în acţiuni de 
5 şi 1 O I.st. ; ea are dreptul să împrumute fonduri, într-o 
anumită proporţie cu capitalul subscris, pe care şi le procură 
împrumutînd mici sume de bani de la muncitori de fabrică 
şi alte persoane din aceeaşi categorie. La Bury. de pildă, va 
fi nevoie de peste 300 OOO I.st. pentru a pune în funcţiune 
filaturile cooperative care au fost construite acolo sau sînt 
în curs de construire. In filaturile de bumbac, filatorii şi 
alte persoane care lucrează acolo sînt adesea acţionarii ei ; 
ei primesc un salariu pentru munca lor şi dividende pentru 
acţiunile lor. In ţesătoriile de bumbac, membrii asociaţi 
închiriază adesea războaie de ţesut şi lucrează la ele. Acest 
procedeu îi atrage pe muncitori. căci le permite să por
nească fără prea mult capital procesul de fabricaţie în în
treprinderile lor. Ei cumpără firele gata toarse pentru răz
boiul de ţesut, ţes materialul. şi astfel procesul de fabricaţie 
este încheiat ; sau primesc firele toarse de la vreun fabricant 
cu care au legături de afaceri şi ii restituie materialul ţesut. 
Dar acest sistem cooperativ nu se limitează la filatul şi 
ţesutul bumbacului. El a cuprins comerţul multor articole 
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de consum, cum sînt : făina, articole de băcănie, ţesături 
şi altele. 

Raportul de mai· jos. întocmit de d-l Patrick. unul dintre 
subinspectorii lui sir John Kincaid, conţine unele informaţii 
preţioase cu privire la dezvoltarea acestui notr sistem de 
proprietate asupra fabricilor, care, mă tem însă. va fi supus 
la o grea încercare cu prilejul viitoarei crize industriale. 

„16  mai 1860 

De aproximativ 12 ani există la Rochdale o societate cooperativă nu
mită «No.ua companie c omercială din Bacup şi Wardle». Această socie
tate este înregistrată otrivLt legii societăţilor pe acţiuni, dar cu răs
pundere nelimitată. Ea şi-a început aotivitatea în Clough House Mill din 
Wa'dle, în apropiere e Rochdale, avînd dreptul de a-şi prcura, prin 
emiterea unor acţiuni a cîte 12 I. st. şi 10 şilingi fiecare, un capital de 
100 OOO I. st. Di.n această sumă au fost vărsate 20 OOO I. st. a a majorat 
apoi această sumă la 30 OOO I. st. şi acum 5 ani a construit în apropiere 
de Stackstead, a un adas la Clough House Mill, o fabrică mare cFar 
Holme Mill», acţionată cu ab.ri, avînd o forţă motrice de 100 CP ; pen
tru semstrul care s-a încheiat cu luna octombrie a anului trcut, socie
tatea a plătit l1 dividend de 440/o la capitalul vărsat". (La 1 1  iunie, 
d-l Patrick comunică că „Noua companie comercială din Bacup şi Wardle" 
a anunţat recent, sub numele de „Far Holme Mill, Bacup•, plata 
unui nou dividend de 48°/o la capitalul vărsat.) „In prezent societatea şi-a 
mărit cpitalul la 60 OOO 1. st. şi a extins considerabil «Far Holme Mill» , 
situată nu departe de aici, lingă Stackstead ; pentru aceasta a fost ne
voie de încă două maşini de 40 CP fiecare, pe care a început să le in
staleze. Marea majoritate a acţionarilor o constituie muncitorii care lu
creaz. în fabric.,  ar care primesc salariu oa muncitori şi nu au altă 
legătură cu condcerea fabricii decît că-şi dau votul la alegerea anuală 
a consiliului de administraţie. Azi dimineaţă am vizitat «Far Holme Mill» 
şi pot spune că, în ceea ce priveşte respectarea legilor pentru reglemen
tarea muncii în fabrici, ea nu este mai prost condusă decît oricare fa
brică din districtul meu. Deşi nu am pus nici o întrebare în această pri
vinţă, prsupun că societatea a primit un împumut cu o dobîndă de 5°/o. 

Nu dep-;te de Ba.p a fiinţat timp de aproape şase ani şi o altă 
societate, sub nmele de cAsociaţia industrială Rossendale» .  

Această societate a construit o iabrică, dar, după cum mi s-a relatat, 
ea n-a prosperat, deoareoe n-a dispus de fonduri suficiente. Şi ea era 
organizată pe baza sistemului cooperatist. Firma a fost acum schimbată 
în «Cmpania i.dustrială Rossendale» şi înrgistrată potrivit legii cu pri
vire la societăţile e acţiuni cu răspundere limiată. Ea are dreptul de 
a.şi procura un capital de 200 OOO 1. st. Suma de 40 OOO 1. st. a fost adu
nată prin emiter. unor acţiuni a cite 1 0  I. st., iar apoximativ 4 OOO I. st. 
au fst luate cu î>rmut de o serie de mici capitali.ti, care au dat de 
la 150 pînă la 10 1. st. fără a li se oferi nici n fel de garanţii. Cind 
această soci-etate cooperativă şi-a îceput activitatea, toţi acţionarii erau 
muncitori. Ca un adaos a Wear Mill, costruită, după cum se spne, de 
«ociaţia industrială Rossendale„, cmpnia a cumprat acum de la 
d-nii B. şi T. Mll Irwell Mills din Bacup şi le exploatează acum pe 
ambele. 
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Se pare că prosperi tatea şi succesul «Noii companii comerciale din 
Bacup şi Wardle» au favorizat apariţia unor noi societăţi, care iau 
fiinţa acum în imediata mea vecinătate şi care instalează mari fabrici 
pentru desfăşurarea activităţii lor. Una dintre aceste companii este 
«Compania de filat şi ţesut bumbac din New-Churcll», înregistrată potri
vit legii cu privire la societăţile pe acţiuni cu răspundere limitată şi are 
dreptul de a-şi procura un capital de 1 00 OOO 1. s t. 1prin emiterea unor 
acţiuni a ci te 10 1. st. Din această sumă au şi fost vărsate 40 OOO 1. st., 
iar 5 OOO 1. st. au fost luate cu împrumut pe baza unei ipoteci cu 5°/o 
dobîndă. Societatea şi-a început activitatea preluind «Vale Mill» din 
New-Church, o filatură cu o forţă motrice de 40 CP, care stătea nefulo
silă ; în plus ea construieşte acum «Victoria-Wrks», eare va avea ne
voie de un motor de 100 CP. In luna februarie a anului viitor, cînd se 
crede că lucrările vor fi terminate, compania îşi face socoteala că va 
putea angaja 450 de oameni. 

O altă companie de acst gen este «Compania de prelucrare a 
bumbacului din Rawtensalh>, tot cu răspundere limitată, avind un capital 
nominal de 50 OOO I.  st. în acţiuni de cite 5 1. st. şi dreptul de a con
tracta î mprumuturi pînă la concurenţa sumei de 10 OOO 1. St. Aproximativ 
20 OO l. st. au şi fost vărsate, şi actualmente compania construişte la 
Hareholme o fabrică care va avea un motor de 70 CP. Am fost ifomat 
că în aceste două companii 8/10 din acţionari sint muncitori de fabrică. 

Mai există o societate cooperativă care a luat fiinţă în ultimele 
şase luni, Este vorba de «Compania Old Clough pentru prelucrarea bum
bacului», care a cumpărat de la d-nii B. şi T. Mum două fabrici vechi, 
aşa-nmitele «lrwell Springs». Ele funcţionează pe baza aceluiaşi prin
cipiu ca şi celelalte, dar, intrucit nu m-am putut duce astăzi acolo, n:l 
pot comunica toate amănuntele in legătură cu acestea. Mi s-a spus însa 
că acolo se lucrează cu n motor de 13  CP, iar numărul muncitorilor 
angajaţi este de 76. Cred că toţi acţionarii sint muncitori de fabrică. 

Există şi cazuri cind unii închiriază o parte dintr-o fabrică, una 
sau două încăperi, după nevoie, iar citeodată chiar şi numai o parte 
dintr-o cameră, şi, deşi lucrează la rind cu muncitorii lor, ei  sint stăpinii 
părţii respective, angaj ează, ca oricare alt întreprinzător, muncitori şi 
le plătesc salarii, fără ca aceşti muncitori să fie însă cointeresaţi în în
treprindere. La Bacup existau înainte mult mai multe întreprinderi de 
acest fel decît acum. Unii au renunţat la ele, în timp ce alţii au avut 
succes, şi fie că şi-au construit fabrici proprii, fie •Că au închiriat localuri 
mari. La Rochdale, numărul lor este mai mare decit o rinde în distric
tul meu ". 

II 

Londra, 14 iulie 1860 
După ce am trecut în ul timul meu articol rapoartele de 

fabrică întocmite de sir John Kincaid şi de d-l Redgrave. 
vreau să mă opresc acum asupra raportului d-lui Robert 
Baker. inspector de fabrici pentru Irlanda şi pentru o parte 
din Cheshire, Lancashire, Gloucestershire, Yorkshire, Staf
fordshire, Leicestershire, Herefordshire, Shropshire, \Vor-
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cestershire şi Warwickshire. Numărul total al accidentelor 
în districtul d-lui Baker a fost de 601 .  dintre care numai 9 %  
au fost suferi te de copii ,  iar 33 % de persoane în vîrstă de 
peste 1 8  ani. La o analiză mai minuţioasă a acestor acci
dente vom vedea, în primul rînd. că proporţia accidentelor 
în raport cu numărul muncitorilor este mai mare în ramurile 
industriale în care maşinile folosite nu sînt supuse nici unui 
control legal şi, în al doilea rînd, că în fabricile textile în 
care se utilizează acelaşi fel de maşini. majoritatea accidente
lor au loc în întreprinderile cele mai mari. In ceea ce-i pri
veşte pe cei 1 98 565 de muncitori de fabrică din districtul 
d -lui Baker. acesta dă următoarele cifre pentru ultimul 
semestru : 

În f i lat uri le  de bumbac . . . .  
În fi laturile  1le lină 
În fila t ur i l e  de in . . . . . . .  . 
În fi latmile  de mă tase . . . . 
În filaturile de lină picp tt1-

nată . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
În a l l e  fabrici „ „ „ „ „ „ 

N u m ă ru l  
persoanelor Numă rul accitlen te lor 

angn j n lc pt·ovocale de maşini 

107 106 
H 982 
33 918 
3 3  871 

2 896 
5 789 

1 la 261 de oameni 
1 „ 3r,8 „ 
1 " 389 " 
1 " 2 251 " 

1 " 424 " " 
nici unul 

În toate aceste fabrici de textile, maşinile sînt împrej 
muite, adică prevăzute cu dispozitive pentru protecţia munci
torilor care lucrează la ele, aşa cum prevăd clauzele cu privire 
la protecţia muncii cuprinse în legile pentru reglementarea 
muncii în fabrici. Dacă luăm, de pildă, NottinghamuL unde 
un mare număr de persoane, şi mai ales copii, lucrează la 
maşini fără dispozitivele de protecţie prevăzute de lege, vom 
vedea că, în 1 859. în registrele spitalului general sînt tre
cute 1 500 de accidente, iar în registrele dispensarului -
794 de accidente, ceea ce reprezintă un total de 2 294 de 
accidente la un număr nu mai mare de 62 583 de oameni care 
lucrează. De aici rezultă că proporţia accidentelor care au 
avut loc în oraşul Nottingham este de 1 la 27, proporţie în 
comparaţie cu care numărul accidentelor din fabricile de 
textile înzestrate cu dispozitive de protecţie pare aproape 
neînsemnat. La Birmingham, oraş cu întreprinderi numeroase 
şi de tot felul. unele acţionate de forţa aburilor. altele nu. 
unde există numai două mici fabrici de textile şi în general 
nu este obligatorie instalarea dispozitiv el or de protecţie la 
maşinile la care lucrează muncitori tineri . proporţia dintre 
numărul accidentelor şi numărul celor care lucrează în în-

8 
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treprinderi a fost de 1 la 34. Marele avantaj care decurge 
din clauzele referitoare la protecţia muncii cuprinse în legile 
pentru reglementarea muncii în fabrici şi din aplicarea pe 
scară mult mai largă a acestor clauze reiese şi din com
pararea numărului total al accidentelor aduse la cunoştinţa 
inspectorilor pe semestrele încheiate la 31 octombrie 1845 
şi 30 aprilie 1 846 cu numărul lor pe semestrele încheiate în 
octombrie şi aprilie 1858 şi 1 859. In această din urmă pe
rioadă, numărul accidentelor a scăzut în general cu 29 % , deşi 
numărul muncitorilor a crescut cel puţin cu 20 % .  

In ceea ce priveşte repartiţia accidentelor între fabrici le 
mai mari şi cele mai mici, consider că faptele de mai jos 
comunicate de d-l Baker sînt de o importanţă hotărîtoare. În 
timpul ultimului semestru, din cele 758 de fabrici pentru pre 
lucrarea bumbacului existente în districtul lui şi în care lu
crează 1 07 OOO de oameni. toate accidentele au avut loc 
în 1 67 de fabrici, în care lucrează aproximativ 40 OOO de 
oameni. Aşadar, în 591 de fabrici , în care lucrează 67 OOO de 
oameni, nu s-a întîmplat nici un accident. De asemenea, 
din 387 de filaturi mai mici , accidente au · avut loc numai 
în 28 ; din 153 de filaturi de in, accidente au avut loc numai 
in 45 de filaturi. iar din 774 de fabrici de mătase, accidente 
au avut loc numai în 14 fabrici de mătase. Vedem deci că 
într-un mare număr de fabrici din fiecare ramură industrială 
nu s-a înregistrat nici un accident provocat de maşini şi că 
majoritatea accidentelor in toate ramurile industriale s-au 
întîmplat în fabricile cele mai mari. Acest din urmă fenomen, 
d-l Baker încearcă să-l explice prin două cauze : în primul 
rînd, prin faptul că la fabricile cele mai mari trecerea de la  
maşinile vechi. fără dispozitive de protecţie, la cele noi se 
face relativ încet şi treptat şi. în al doilea rînd, prin faptul 
că, în aceste fabrici mari. concentrarea braţelor de muncă 
într-un singur loc creşte cu atît mai rapid cu cit slăbeşte 
controlul moral exercitat asupra unor astfel de întreprinderi. 

„Acestor două cauze -· spune d-l Baker - trebuie atribuită în 
mare măsură producerea accidentelor. In ceea iee )riveşte prima cauză, 
maşinile vechi existente încă, .care n-au fst prevăzute nicidată cu dis
pozitive de protecţie şi care mai au multe oţi fără asemenea dispozi
tive, sînt mai funeste tcmai pentru că muncitorii, dată fiind securitatea 
muncii la maşinile noi, uită de pericolele pe care le prezintă maşinile 
vechi. ln ceea ce privşte cea de-a doua cauză, tendinţa permanentă de 
a folsi Iiecare minut în condiţiile muncii la maşini acţionate de o fortă 
mecanică invariabilă, care uneori atinge 1 OOO CP, este, in mod inevi
tabil, legată de primejdii. In astfel de fabrici, clipele sint elemente de 
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profit, şi fiecărui om i se cere clipă de clipă o atenţie încordată. Folosind 
o expresie a lui Liebig, aici se poate observa o luptă permanentă între 
viaţă şi forţele anorganice, o luptă în care energia spirituală trebuie să 
aibă rolul conducător, iar energia animală trebuie, în mişcările ei, să 
se pună de acord cu rotirea fuselor. MuncUorii nu-şi pot încetini ritmul 
de muncă, chiar dacă sînt epuizaţi din pricina efortului sau a căldurii 
excsive ; ei nu-şi pot întrerupe munca şi nici să dea atenţie, fie şi o 
clipă, mişcării neîncetate din jurul lor, căci fiecare încetinire înseamnă 
o pierdere. Aşa se face că, atunci cînd muncitorul îşi îndreaptă în mod 
greşit atenţia în altă parte, el pune degetele pe roţi care sînt considerate 
neprimejdioase fie datorită poziţiei lor, fie datorită mişcării lor lente. 
Aşa se face că muncitorii, grăbindu-se să producă > anumită cantitate 
de pfnzi de f.re într�un tmp dat, uită să-i urmărească pe micii «Înno
dători>> * de sub maşinile lor. De aceea multe accidente se întîmplă din 
pricina aşa-zisei imprudenţe personale". 

În cursul ultimului semestru. toate fabricile textile. cu 
excepţia fabricilor de mătase, au fost foarte prospere atit în 
Irlanda cit şi în districtele din Anglia de sub controlul 
d-lui Baker. Singura piedică care. pare-se, a impus diferitelor 
ramuri ale industriei anumite limite a constituit-o lipsa 
crescîndă de materii prime. In industria bumbacului. încă 
niciodată nu s-au construit atîtea fabrici noi, n-au apărut 
atîtea sisteme noi de extindere a producţiei şi n-a existat 
o asemenea cerere de braţe de muncă. Fenomenul cel mai 
izbitor l -au constituit noile măsuri luate în vederea găsirii 
de materii prime. Astfel. la Belfast a fost înfiinţată asociaţia 
pentru aprovizionarea cu in, după modelul asociaţiei pentru 
aprovizionarea u bumbac existentă în Lancashire. In timp 
ce. în cei cinci ani care s-au încheiat în 1 853. cifra medie a 
importului de in. inclusiv recolta de in a Irlandei, s-a ridicat 
la 1 13 409 tone pe an, în ultimii cinci ani încheiaţi în 1 858, 
ea a fost de numai 1 01 672 de tone, ceea ce reprezintă o 
scădere de 1 2  OOO de tone pe an, deşi valoarea anuală a ex
portului a crescut cu 1 OOO OOO I.st. Preţul linii, care era 
deja peste nivelul mediu în perioada la care se referă ulti
mele rapoarte de fabrică, a crescut de atunci fără încetare. 
Drept cauze permanente ale acestei creşteri a preţului linii 
pot fi considerate extinderea rapidă a fabricilor prelucrătoare 
de lină şi cererea sporită de came de berbec atit în Marea 
Britanie cit şi în colonii. Drept o cauză întîmplătoare care 
ameninţă să reducă livrările obişnuite de lină pot fi con
siderate condiţiile speciale ale acestui anotimp ; în cursul 
iernii, ca urmare a hranei proaste sau nepotrivite, multe oi 
s-au prăpădit. iar în timpul primăverii. mulţi miei au pierit 

* Vezi volmul de faţă, pag. 1-19. - Nota red. 
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din cauza frigului, a lipsei de nutreţ şi a unei boli care îi 
secera în cîteva ore. 

Singura ramură industrială a cărei situaţie s-a înrăutăţit 
serios în ultimele şase luni, ca urmare a încheierii tratatului 
comercial 67 anglo-francez şi a îngrijorării provocate de 
efectele pe care le-ar putea nvea concurenţa străină, este 
industria mătăsii. Presiunea exercitată de toate acestea a 
crescut treptat. astfel încît. în momentul cînd scriu acest 
articol, numai în Coventry peste 1 3  OOO de ţesători sînt fără 
lucru. deoarece toate războaiele de ţesut au fost oprite. 
Această criză este cu atît mai regretabilă cu cit. după cum 
am arătat în articolul cu privire la rapoartele de fabrică din 
1 859, în Coventry au răsărit o mulţime de fabrici de mătase 
la domiciliu, unde muncitorii lucrau împreună cu familiile 
lor şi numai rareori angajau cîţiva muncitori salariaţi. în
cepînd din 1 860. numărul acestor fabrici a crescut conside 
rabil. Ele reprezintă le fapt o revenire la fosta industrie 
cusnică. cu singura deosebire că folosesc maşini cu aburi . 
dar sînt complet diferite de noul sistem de cooperare folosi t  
in Lancashire şi  Yorkshire. In aceste fabrici. proprietarul 
casei este totodată patronul. ţesătorul şi cel care ia cu chirie 
forţa aburului ; uneori. pe lingă propria sa familie. el folo
seşte şi nlţi muncitori. Cele două războaie ale sale le-a cum
părat cu bani gheaţă sau le-a luat pe credit. plătind pentru 
de o anumită sumă săptămînal. ori le-a închiriat, de pildd. 
de la proprietarul casei lui. care este un constructor şi un 
speculant. Separat. el închiriază şi motorul necesar. Se spune 
că, în p.ezent, între munca prestată la războiul de ţesut al 
ţesătorului şi munca prestată la războiul de ţesut al patro
nului. diferenţa este aproape aceeaşi ca între panglica fran
ţuzească şi panglica englezească. Este totuşi de presupus -
şi d-l Robert Baker pare să împărtăşească această presu
punere în raportul său - că această muncă la domiciliu, 
care foloseşte forţă mecanică. nu va putea rezista zguduirilor 
comerciale. Se prea poate ca fabricantul englez. pentru a 
face faţă rivalului său francez. să fie nevoit să recurgd la 
inv estirea de capitaluri mari. ceea ce va distruge în mod 
inevitabil fabricile de mătase la domiciliu, care-i fac con
curenţă chiar în faţa uşii sale. 

Scrs de K. Marx 
între 10 şi 1 4  iulie 1860 

Publicat în ,,New York Daily Tribune" 
nr. 6 016 şi 6 032 din 6 şi 24 august 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engle:ă 
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Karl Marx 

Ştiri interesante din Sicilia. 
Cearta dintre Garibaldi şi La Farina. 

O scrisoare a lui Garibaldi 

Londra, 23 iulie 1 860 

Potrivit unei telegrame primite astăzi din Palermo, atacul 
iminent al colonelului Medici împotriva oraşului Milazzo l-a 
determinat pe regele Neapolului să ordone evacuarea com
pletă a Siciliei de către armata napolitană şi retragerea 
acesteia pe teritoriul posesiunilor sale continentale. Deşi 
această telegramă necesită o confirmare, pare totuşi neîn
doielnic că. în pofida bolilor care bîntuie în rîndurile tru
pelor sale şi a intrigilor diplomatice care creează guvernului 
său greutăţi. cauza lui Garibaldi înregistrează progrese. 

Ruptura oficială a lui Garibaldi cu partidul lui Cavour, 
care şi-a găsit expresia în expulzarea din Sicilia a intrigan
tului notoriu La Farina şi a d -lor Gricelli şi Totti, corsicani 
de origine şi agenţi de profesie ai poliţiei bonapartiste. a 
prilejuit presei europene comentarii cu totul contradictorii .  
O scrisoare particulară adresată de Garibaldi unui prieten 
londonez 63, al cărei conţinut mi-a fost comunicat cu per
misiunea de a relata în ziarul „Tribune" ideile principale, nu 
va lăsa nici o îndoială cu privire la adevărata stare de lu
cruri. Scrisoarea lui Garibaldi poartă o dată anterioară de
cretului său din l curent. prin care cei trei conspiratori sus
menţionaţi au fost fără multă vorbă îndepărtaţi de pe insulă i 
ea explică, totuşi. pe deplin esenţa divergenţelor dintre ge
neral şi ministru, dintre dictatorul popular şi marele vizir 
dinastic, într-un cuvînt dintre Garibaldi şi Cavour. Acesta 
din urmă, în baza unei înţelegeri secrete cu Ludovic Bona . 
parte. pe care Garibaldi îl înfierează numindu-l „cet homme 
faux" ( „acest om fals" )  şi cu care prevede că „va trebui 
într-o bună zi să-şi încrucişeze sabia" .  a hotărît să anexeze 
toate fîşiile de teritoriu italian pe care spada lui Garibaldi 
le-ar putea cuceri sau răscoalele populare le-ar putea smulge 
din dependenţa seculară. Acest proces de treptată anexare 
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teritorială la Piemont urma să fie însoţit de un proces con
comitent de „compensaţii" în folosul celui de-al doilea Im
periu. După cum pentru Lombardia şi ducate s-a plătit cu 
Savoia şi Nisa, tot astfel anexarea Siciliei ar urma să fie 
compensată prin Sardinia şi Genova ; fiecare nou act d> 
anexare separată atrage după sine o nouă tranzacţie diplo
matică separată cu protectorul Piemontului. O a doua dez
membrare a Italiei în favoarea Franţei, pe lingă că ar în
semna un atentat la integritatea şi independenţa Italiei, ar 
pune de îndată capăt mişcărilor patriotice din Neapole şi 
Roma. Cîştigă tot mai mult teren convingerea că, pentru 
a se putea uni sub egida Piemontului, Italia trebuie să de
vină tot mai mică, ceea ce i-ar permite lui Bonaparte să 
menţină la Neapole şi Roma guverne separate. formal inde
pendente, dar practic vasale ale Franţei. Iată de ce Garibaldi 
consideră că principala lui sarcină este să înlăture orice 
pretext de intervenţie diplomatică franceză, lucru la care se 
poate ajunge. după părerea sa. numai dacă mişcarea îşi va 
păstra caracterul ei pur popular şi se va risipi pînă şi apa
renţa unei legături intre ea şi planurile de expansiune di
nastică. Eliberarea Siciliei, a Neapolului şi a Romei va marca 
momentul pentru alipirea lor la regatul lui Victor Emanuel 
dacă acesta se va angaj a să le conducă şi să le apere nu 
numai împotriva Austriei. duşmanul din faţă, ci şi împotriva 
Franţei, duşmanul din spate. Garibaldi presupune, bizuindu-se 
poate prea mult pe bunăvoinţa guvernului englez şi pe si
tuaţia dificilă a lui Ludovic Bonaparte, că. atîta timp cit nu 
va anexa la Piemont nici un teritoriu şi se va baza pentru 
eliberarea Italiei exclusiv pe armele italiene, Ludovic Bo
naparte nu va avea curajul ca, încălcînd în mod făţiş prin
cipiile sub pretextul cărora a iniţiat cruciada italiană, să 
intervină. Oricum ar fi, un lucru este cert : indiferent dacă 
va fi sau nu încununat de succes planul lui Gariqaldi este 
singurul plan care în actualele împrejurări are o oarecare 
perspectivă să scape Italia nu numai de vechii ei tirani şi 
de dezbinare, ci s-o elibereze şi din ghearele noului protecto 
rat francez. Tocmai pentru a contracara acest plan, Cavour 
a trimis în Sicilia pe La Farina însoţit de cei doi fraţi 
corsicani. 

La Farina este originar din Sicilia ; în 1 848 s-a distins 
printre revoluţionarii de aici nu atît printr-o atitudine ener
gică sau prin acte de eroism, cit prin ura faţă de partidul 
republican şi intrigile ţesute cu doctrinarii piemontezi. După 
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infrîngerea revoluţiei siciliene. în timpul şederii sale la 
Torino, La Farina a publicat o voluminoasă istorie a Italiei 69, 
in care a ridicat în slăvi dinastia de Savoia, calomniindu-l 
în acelaşi timp pe Mazzini. Devotat cu trup şi suflet lui 
Cavour. el a imprimat un spirit bonapartist „Asociaţiei na
ţionale de luptă pentru unificarea Italiei"  70 ; după ce a de
venit preşedintele acestei organizaţii. s-a folosit de ea nu 
pentru a sprij ini. ci pentru a împiedica orice încercare de 
acţiune naţională independentă. In perfectă concordanţă cu 
aceste antecedente, de îndată ce au început să circule pri
mele zvonuri despre expediţia în Sicilia plănuită de Ga
ribaldi, La Farina a ridiculizat şi defăimat pînă şi ideea unei 
asemenea expediţii. După ce s-au luat totuşi măsuri nemijlo
cite pentru pregătirea acestei acţiuni îndrăzneţe. La Farina 
a pus în mişcare toate resursele „Asociaţiei naţionale" pen
tru a o împiedica. In sfîrşit. cînd toată opoziţia sa şi încer
cările făcute pentru a-l descuraja pe general şi pe soldaţii 
lui n-au putut împiedica expediţia să pornească la drum, La 
Farina şi-a permis să facă, plin de cinism, cele mai funeste 
prorociri. mergînd pînă acolo încît să prezică eşecul imediat 
ş. total al întregului plan. A fost destul însă ca Garibaldi să 
cucerească Palermo şi să se proclame dictator, pentru ca 
La Farina să se grăbească să i se alăture. cu împuternicirea 
primită de la Victor Emanuel. sau mai curînd de la Cavour. 
de a prelua, în numele regelui. conducerea insulei de îndata 
ce populaţia se va fi pronunţat pentru anexarea Siciliei la 
Piemont. Primit la început, după cum o recunoaşte el însuşi 
şi în pofida activităţii sale reprobabile, cu multă amabilitate 
de către Garibaldi. La Farina n-a întirziat să-şi dea aere de 
stăpîn. să ţeasă intrigi împotriva guvernului Crispi. să com
ploteze cu agenţii poliţiei franceze, să adune în jurul său 
pe aristocraţii liberali dornici să termine cu revoluţia prin
tr-un vot de anexare separată a insulei la Piemont. în loc 
să se ocupe de măsurile necesare pentru izgonirea napolitani
lor din Sicilia.  el a început să urzească planuri pPntru scoa 
terea din administraţia publică a adepţilor lui Mazzini şi a 
altor persoane care nu inspirau încredere patronului său 
Cavour. 

Crispi. al cărui guvern constituia principala ţintă a in
trigilor lui La Farina, trăise multă vreme în exil la Londra. 
u nde se număra printre prietenii lui Mazzini. iar eliberarea 
Siciliei reprezenta scopul suprem al activităţii sale. In primă
vara anului 1 859, înfruntînd riscuri serioase, sub un nume 
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valah şi cu documente valahe. a plecat în Sici lia. unde a \ i 
zitat toate oraşele mari ş i  a elaborat planul unei insurectii 
care trebuia să înceapă în luna octombrie. Evenimentele din 
toamnă 71 au impus amînarea insurecţiei mai întîi pentru 
noiembrie, iar ulterior pentru anul acesta. între timp Crispi 
s-a adresat lui Garibaldi. care a refuzat să participe la or
ganizarea insurecţiei, dar a promis s-o sprij ine de îndată ce 
ea va izbucni şi se va consolida în suficientă măsură pentru 
a dovedi care era adevărata stare de spirit a sicilienilor. în 
timpul expediţiei. Crispi. întovărăşit de soţia sa - singura 
femeie care a participat la expediţie -. l-a însoţit pe Ga
ribaldi şi a luat parte la toate luptele, în timp ce soţia sa 
supraveghea îngrij irea bolnavilor şi răniţilor. Tocmai pe 
acest om intenţiona signor La Farina să-l  arunce în primul 
rind peste bord, nădăjduind, fireşte în taină. că după aceea 
va reuşi să se descotorosească şi de dictator. Din consideraţie 
pentru Victor Emanuel şi sub puternica presiune a aristo
craţilor liberali, Garibaldi a consimţit. împotriva voinţei 
sale, să formeze un nou guvern şi să-l demită pe Crispi. 
pe care l-a reţinut de altfel în calitate de consilier personal 
şi prieten. Dar, de îndată ce a acceptat să facă acest sa
crificiu. Garibaldi şi-a dat seama că cererea insistentă de 
a demite guvernul Crispi nu avea alt scop decît acela de 
a i se impune un guvern care numai cu numele era al său. 
dar în realitate era un guvern La Farina sau Cavour. încu
rajat de prezenţa lui La Farina şi bizuindu-se pe protecţia 
lui Cavour, acest guvern ar fi redus foarte curînd la zero în
tregul plan de eliberare al lui Garibaldi şi ar fi făcut uz 
de întreaga sa influenţă în ţară împotriva intrusului de la 
Nisa. cum începuseră să-l şi numească pe Garibaldi. De 
aceea, expulzîndu-1 pe La Farina împreună cu cei doi frati 
corsicani. primind demisia guvernului înjghebat de La Fa
rina şi numind un guvern patriotic. printre membrii căruia 
putem menţiona pe senior Mario. Garibaldi a salvat atît 
propria sa cauză, cit şi cauza Siciliei şi a Italiei. 

Scris de K. Marx la 23 iulie 1860 

Publkat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 018  din 8 august 1860 
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Friedrich Engels 

Apărarea Angliei 

Planul pentru apărarea naţională a Angliei - recent 
prezentat parlamentului i2 - prevede ca toate fondurile să 
fie destinate lucrărilor de fortificare a instalaţiilor por
tuare, ca şi a unor construcţii de mai mică importanţă, care 
abia dacă sînt suficiente pentru apărarea porturilor mai 
mari ale ţării în cazul unui atac din partea unor escadre 
inamice mici, precum şi construirii unor forturi mari, pu
ternic întărite la Dover şi Portland, cu scopul de a asigura. 
atît flotelor cit şi vaselor izolate, locuri de ancorare sigure. 
Toate resursele urmează să fie folosite pentru apărarea 
regiunilor periferice ale ţării. a liniei de coastă accesibilă 
atacurilor unei flote inamice ; şi. cum linia de coastă nu 
poate fi apărată pe toată lungimea ei. au fost alese cîteva 
puncte importante, mai ales arsenalele navale şi instalatiile 
portuare. în ceea ce priveşte regiunile din interiorul ţării. 
ele sînt lăsate în voia soartei. 

Acum, cînd Anglia însăşi recunoaşte că zidurile ei de 
lemn, vasele de război nu o mai pot apăra şi că are nevoie 
de fortificaţii ca mijloc de apărare naţională. se înţelege de 
la sine că în primul rînd trebuie să apere împotriva unui 
atac arsenalele navale - leagănul flotei sale. Nu încape 
îndoială că Portsmouth, Plymouth, Pembroke, Sheerness şi 
Woolwich (sau oricare alt port în locul acestora) vor trebui 
să fie atît de bine fortificate, încît să poată respin9e orice 
atac de pe mare şi să reziste un anumit timp unui asediu în 
toată regula de pe uscat. Dar a numi măsurile preventive îm
potriva unui asemenea pericol plan de apărare naţională este 
absolut ridicol . De fapt, pentru ca acest plan să fie la înăl
ţimea denumirii sale, se pare că el ar trebui să fie mult 
mai complex şi mai costisitor decît ar fi necesar pentru 
simpla apărare a instalaţiilor portuare. 
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O tară ca Franţa sau Spania, care este tot atît de expusă 
invaziilor la graniţele ei terestre ca şi atacurilor dinspre 
mare şi debarcărilor de trupe inamice pe ţărmurile ei . este 
obligată să-şi transforme bazele maritime militare în for
tăreţe de prim rang. Toulonul. Cartagina, Genova şi chiar 
Cherbourgul pot fi supuse unui atac combinat de felul aceluia 
care a distrus arsenalele şi instalaţiile portuare ale Sevas
topolului 73• De aceea ele ar trebui să aibă un front terestru 
puternic întărit, cu forturi detaşate, care să nu permită 
bombardarea instalaţiilor portuare. Dar acest lucru nu este 
valabil pentru Anglia. Chiar dacă am presupune că o infrîn
gere pe mare ar pune pentru un moment sub semnul între
bării supremaţia maritimă a Angliei . nici chiar în acest caz 
o armată invadatoare debarcată pe teritoriul britanic n-ar 
putea conta pe libertatea comunicaţiilor ei şi de aceea ar 
fi silită să acţioneze rapid şi hotărît. Această armată invada
toare nu ar putea să întreprindă un asediu în toată regula 1 
dar, chiar dacă ar fi în stare de aşa ceva, nici un om cu ju
decată nu s-ar aştepta ca invadatorul să înainteze pînă la 
Portsmouth şi să se instaleze liniştit acolo, irosindu-şi re
sursele într-un asediu prelungit, în loc s -o pornească direct 
asupra Londrei, pentru a obţine imediat un deznodămînt 
hotărîtor atîta timp cît superioritatea lui morală şi materială 
se mai află încă în punctul culminant. Dacă lucrurile ar 
ajunge atît de departe încît duşmanul să poată debarca 
nestingherit în Anglia cu trupe şi material suficient pentru 
a ataca Londra şi a asedia în acelaşi timp Portsmouth, 
atunci Anglia ar fi la marginea prăpastiei. şi nici un fel de 
forturi de coastă în jurul Portsmouthului nu ar putea-o salva. 
Cele spuse despre Portsmouth sînt valabile şi pentru cele
lalte arsenale navale. Frontul maritim poate fi oricît de 
mult fortificat. pe frontul terestru însă tot ceea ce depăşeşte 
sarcina de a -l ţine pe inamic la o distanţă destul de mare 
pentru a nu permite bombardarea instalaţiilor portuare şi 
pentru a le apăra împotriva unui asediu în toată regula de 
două săptămîni este absolut de prisos. Dar, dacă e să jude
căm după devizele şi după unele planuri ale lucrărilor pre
văzute pentru apărarea Portsmouthului .  care au fost pu
blicate în ziarul londonez „Times " ,  rezultă că în ele se face 
o imensă risipă de cărămidă şi mortar, de şanţuri şi para
pete. de bani. iar în caz de război şi de oameni. Inginerii 
militari pur şi simplu parcă se desfată cu acest belşug de 
planuri de fortificaţii. o plăcere de care au fost atlta vreme 
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lipsiţi. Anglia este ameninţată cu o recoltă de forturi şi 
baterii. abundente ca ciupercile după ploaie şi luxuriante 
ca lianele într-o pădure tropicală. Guvernul, pare-se, vrea 
ta să se şi poată vedea pe ce a cheltuit banii : dar latura de 
paradă va fi principalul rezultat al tuturor acestor splendide 
construcţii. 

Atîta timp cit instalaţiile portuare nu sînt asigurate îm
potriva unui coup de main *. o invazie poate fi întreprinsă 
cu unicul scop de a distruge una din ele şi de a bate apoi 
în retragere. Astfel. ele servesc. ca să �unem aşa, ca supape 
de siguranţă pentru Londra. Dar, îndată ce sînt asigurate 
împotriva unui atac al forţelor principale şi chiar împotriva 
unui atac de 1 4  zile - ceea ce este evident necesar -. nu 
mai rămîne alt obiectiv pentru o invazie lecit Londra. Dacă 
toate punctele de importanţă mai mică sînt apărate, invaziile 
cu caracter local nu mai au nici un rost : o invazie este sor
tită să nimicească Anglia sau să fie ea însăşi nimicită. Ast
fel. însuşi faptul fortificării instalaţiilor portuare periclitează 
Londra. Aceasta sileşte puterea invadatoare să-şi concen
treze toate forţele pentru a cuceri imediat oraşul Londra. 
După cum susţine lordul Palmerston, Londra trebuie să fie 
apărată pe uscat. Să presupunem că va fi aşa : în acest caz. 
cu cit va fi mai puternică armata. cu atît Londra va fi mai 
în siguranţă. Dar de unde să iei această armată puternică, 
dacă Portsmouth. Plymouth. Chatham şi Sheerness şi, poate, 
şi Pembroke vor fi transformate in fortăreţe de prim rang. 
de tipul Cherbourgului, Genovei, Koblenzului sau Coloniei, 
pentru apărarea cărora este nevoie de garnizoane de 1 5  000-
20 OOO de oameni ? Aşadar. cu cit mai temeinic sînt fortifi
cate instalaţiile portuare. cu atît mai lipsite de apărare 
rămîn Londra şi restul tării. Şi asta se numeşte apărare 
naţională I 

In orice caz. o singură bătălie pierdută ar hotărî soarta 
Londrei şi, ţinînd seama de colosala centralizare a comer
ţului ţării şi de paralizarea întregului mecanism industrial 
şi comercial al Angliei pe care ar provoca-o ocuparea Lon
drei, nu încape îndoială că o singură bătălie ar hotărî şi 
soarta întregului regat. Prin urmare, în timp ce se proiec
tează cheltuieli de 12 OOO OOO pentru apărarea instalaţiilor 
portuare. însăşi inima ţării urmează să rămînă fără apărare 

* - lovitură îndrăzneaţă. - Nota trad. 
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şi soarta acesteia să depindă de rezultatul unei singure 
bătălii ! 

S-o spunem deschis : nu strică ca, pentru orice eventua
litate, instalaţiile portuare să fie în mod raţional fortificate, 
ceea ce s-ar putea realiza cu mai puţin de jumătate din 
suma care urmează să fie irosită în acest scop, dar, dacă se 
urw.reşte o apărare naţională, atunci trebuie întreprinsă 
fortificarea neîntîrziată a Londrei. N-are nici un rost să spui. 
ca Palmerston, că acest lucru ar fi cu neputinţă. Aceleaşi 
baliverne s-au debitat şi cînd a fost vorba de fortificarea 
Parisului. Suprafaţa cuprinsă înăuntrul centurei de forturi 
din jurul Parisului nu este cu mult mai mică decît cea a 
Londrei ; linia de forturi care înconjură Parisul are o lun
gime de 27 de mile. iar o asemenea linie care ar înconjura 
Londra, trecînd la 6 mile de Charing Cross. ar avea o lun
gime de 37 de mile. N-ar fi de loc greşit dacă această linie 
d: centură ar fi considerată drept distanţa medie dintre 
forturi şi centru, iar 1 0  mile în plus nu ar face-o prea lungă 
dacă un sistem corespunzător de comunicaţii feroviare ra
diale şi circulare ar uşura deplasarea rapidă a rezervelor. 
Desigur, Londra nu poate fi fortificată la întîmplare, cum 
propune „Cornhill Magazine" iJ, care este de părere că sînt 
suficiente 6 forturi mari ; numărul forturilor trebuie să fie 
de cel puţin 20, dar, pe de altă parte, nu este necesar ca 
Londra să fie fortificată în acelaşi stil pedant ca Parisul. 
căci ea nu va  fi niciodată pusă în situaţia de a face faţă 
unui asediu. Se impune doar ca ea să fie apărată împotriva 
unui coup de main, împotriva mijloacelor de care ar dispune 
o armată invadatoare timp de două săptămîni după o debar
care. Centura de forturi ar putea lipsi ; satele şi grupurile 
de case fortificate de la periferiile oraşului o pot înlocui cu 
deplin succes dacă planul de apărare este pregătit cu grijă 
dinainte. 

Fortificînd astfel Londra şi instalaţiile portuare şi apărîn
du-le atît dinspre mare cît şi pe uscat împotriva unui atac 
energic neregulat, ba chiar împotriva unui asediu nu prea 
îndelungat, Anglia ar putea face faţă oricărei invazii. şi 
totul n-ar costa decît aproximativ 15 OOO OOO 1. st. Pentru 
iistalaţiile portuare ar fi suficienţi în total vreo 70 OOO de 
oameni din trupele regulate şi 1 5  OOO de voluntari. în timp 
ce restul trupelor de linie, miliţia şi voluntarii - să spunem 
80 OOO de oameni din trupele de linie şi din miliţie şi 1 00 OOO 
de voluntari - ar putea să apere tabăra întărită de la Lon-
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ura sau să accepte lupta în faţa oraşului, creîndu-se totodată 
posibilitatea ca întreaga ţară la nord de Londra să poată 
organiza noi detaşamente de voluntari şi baze de aprovizio
nare pentru trupele de linie şi miliţie. În orice caz, inamicul 
ar fi obligat să acţioneze ; chiar dacă ar vrea, el nu s-ar putea 
sustrage puterii de atrncţie a marii tabere întărite de la 
Londra şi ar avea numai alternativa de a o ataca şi a suferi 
o înfrîngere sau de a aştepta şi a spori astfel zi de zi dificul
tăţile poziţiei sale. 

în loc de aceasta. potrivit planului pentru apărarea na
ţională întocmit de guvern, garnizoanele ar absorbi - ad
miţîncl că forţele militare ale Angliei ar număra 90 OOO de 
oameni din trupele de linie şi din miliţie şi 1 15 OOO de vo
luntari - cel puţin 25 OOO de oameni din trupele regulate şi 
35 OOO de voluntari, astfel incit pentru apărarea Londrei ar 
rămîne 65 OOO de oameni din trupele regulate şi 80 OOO de 
v oluntari, în timp ce 35 OOO de oameni , de care ar fi absolută 
nevoie în ziua bătăliei . ar sta liniştiţi şi în siguranţă deplină 
îndărătul unor ziduri de piatră pe care nimeni nu ar avea 
de gînd să le atace. Dar armata nu numai că ur fi slăbită 
prin faptul că ar număra cu 35 OOO de oameni mai puţin, dar 
ea ar fi lipsită şi de o poziţie întărită. din care numai un 
asediu în toată regula ar putea-o scoale ; ea ar trebui să 
arunce în luptă în cîmp deschis 80 OOO de voluntari. fără 
experienţă de luptă şi fără comandanţi destoinici, şi s-ar 
vedea nevoită să acţioneze în condiţii mult mai puţin favo
rabile decît o armată dispusă în felul arătat mai sus. 

Scris de F. Engels 
în jurul datei de 24 iulie 1 860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 020 din 10 august 1 860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englelă 
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Karl Marx 

[Evenimentele din Siria. 
Sesiunea parlamentului englez. 

Situaţia comerţului britanic] 

Londra, 28 iulie 1 860 

Intrucît Cartea albastră cu pnvue la dezordinile din 
Siria a apărut ciar acum, iar lordul Stratford de Redcliffe 
şi-a anunţat pentru marţea viitoare interpelarea în legătură 
cu situaţia din Siria 75, voi lăsa pentru altă dată discutarea 
acestei importante probleme. Aş vrea doar să-i previn pe 
cititorii dv. să nu se lase influenţaţi de declamaţiile senti
mentale ale presei bonapartiste, de sentimentul de oroare 
provocat de excesele cumplite ale triburilor sălbatice şi de 
simpatia firească pentru victimele lor. Există totuşi unele 
momente asupra cărora s-ar cuveni să ne oprim. In primul 
rînd trebuie să menţionăm că, datorită contradicţiilor interne 
ivite în legătură cu mişcarea în favoarea eliberării iobagilor 

· şi cu starea proastă a finanţelor, imperiul rus se află într-o  
situaţie dificilă. din care actualul guvern nu vede o altă 
ieşire în afara unui război de mari proporţii. Războiul i se 
pare a fi unicul mij loc de a preîntîmpina pericolul revoluţiei. 
prezisă în mod atît de confidenţial de către prinţul Dolgo
rukov în broşura sa „Adevărul despre Rusiau 76• Au trecut 
aproape trei luni de cînd prinţul Gorceakov a încercat din 
nou să pună pe tapet problema orientală, publicînd circu
lara sa în legătură cu plîngerile creştinilor din Turcia, dar 
apelul său, la care nu a răspuns decît o voce solitară de la 
Tuileries, a lăsat indiferentă opinia publică europeană. Toc
mai în acest moment agenţii ruşi şi francezi au început să 
se agite, căutînd să provoace o încăierare politică-religioasă 
- primii pe coasta Dalmaţiei, ceilalţi pe coasta siriană. 
Trebuie relevat că ambele mişcări s-au sprij init una pe cea
laltă, întrucît tulburările din Muntenegru şi Herţegovina au 
determinat Poarta să retragă aproape întreaga armată turcă 
staţionată în Siria, lăsînd astfel liberă arena pentru lupta 
extrem de ascuţită dintre triburile barbare din Liban. Ca şi 
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ţarul ortodox. împăratul francezilor s-a văzut nevoit să re
curgă la o nouă cruciadă senzaţională pentru ca halucinaţii 
belicoase să pună din nou stăpînire pe imperiu. Mişcarea din 
Italia, care i-a scăpat din mînă, luînd un curs contrar celui 
pe care dorise să i-l imprime, a început să plictisească opi
nia publică a Parisului. după cum lăsa să se înţeleagă în 
mod delicat „Constitutionnel " .  încercările împăratului de a-l 
atrage de partea sa pe prinţul regent al Prusiei prin formula 
„consolidarea Germaniei " prin violenţă. pentru care Franţa 
ar urma să primească drept „compensaţii morale" provinciile 
renane. s-au soldat cu un eşec total. punîndu-1 chiar într-o 
situaţie oarecum ridicolă pe acest entrepreneur * , care caută 
să speculeze mişcarea de eliberare naţională. Conflictul cu 
papa. în care Ludovic-Napol·�on s-a văzut atras 77, a submi 
nat sprij inul din partea clenlui catolic din Franţa, pe care 
se bazează influenţa lui in rîndurile ţărănimii. Visteria im
perială. secătuită de mai multă vreme, continuă să se afle 
in această stare. cu toate că s-au făcut încercări de a o re
media prin răspîndirea de zvonuri despre posibilitatea lan
sării unui emprunt de la paix ( împrumut al păcii) . Dar aceasta 
era prea din cale-afară chiar şi pentru Franţa bonapartistă. 
A adăuga la un împrumut contractat sub pretextul războiului 
un alt împrumut care să fie contractat sub pretextul apărării 
păcii era un proiect inacceptabil chiar pentru speculanţii de 
bursă parizieni. Unele glasuri timide ale presei pariziene 
castrate s-au încumetat să spună că binefacerile celui de-al 
doilea Imperiu ar fi pe cît de mari, pe atît de costisitoare, 
căci naţiunea a plătit pentru ele prin creşterea datoriei pu
blice cu 50 % . Pînă la urmă, proiectul unui împrumut al păcii 
de 500 OOO OOO de franci a fost abandonat. ceea ce n-a făcut 
decît să-i dea curaj d-lui Favre pentru a rosti în Corps le
gislatif un amplu discurs asupra iminentului „crah financiar" 
şi a smulge vălul inflorit pe care maiestrul imperial al bu
getului îl aruncase asupra visteriei statului. Observaţiile 
critice privind trăsăturile caracteristice ale regimului lovi 
turii de stat din decembrie, la care s-au hazardat d-l  Favre 
şi d-l Olliver in Corps legislatif în mijlocul „chiens savants" 
(cîinilor dresaţi) din această pseudoreprezentanţă a poporu
lui, precum şi atacurile furibunde împotriva intrigilor „ve
chilor partide" 78• atacuri în care abundă presa pariziană 
oficială, semioficială şi oficioasă, au fost totodată o mărtu
rie a faptului implacabil că spiritul galic al răzvrătirii re-

* - antreprenor. - Nota trad. 
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naşte din cenuşă şi că prelungirea domniei uzurpatorului 
depinde din nou de organizarea unui mare spectacol de 
război. aşa cum s-a întîmplat la doi ani după coup d'etat * 
şi după alţi doi ani de la încheierea episodului Crimeii. Este 
l impede că sub presiunea aceleiaşi necesităţi imperioase de 
a face să răsune trîmbiţele războiului. autocratul Franţei 
şi autocratul Rusiei acţionează de comun acord. In timp ce 
pamfletele bonapartiste semioficiale ii propuneau prinţului 
regent al Prusiei crearea „Uniunii germane" în schimbul 
unor „compensaţii morale"  în favoarea Franţei. împăratul 
Alexandru. potrivit relatărilor recente ale publicaţiilor 
„Uniunii naţionale" 79 germane, nedezminţite de presa ber 
lineză guvernamentală. îi  propunea deschis unchiului să1 
anexarea la Prusia a întregii G„'rmanii de nord pînă la marE 
cu condiţia de a ceda Franţei provinciile renane şi de 
adopta o atitudine de înţelegere faţă de înaintarea Rusie 
pe Dunăre. Tocmai această împrejurare - declaraţiile si t 
multane ale celor doi autocraţi - a provocat întîlnirea d� 
la Teplitz a împăratului austriac cu prinţul regent 80• Totuş' 
pentru cazul în care încercarea lor de a ispiti Prusia nu ai 
fi reuşit. conspiratorii de la Petersburg şi Paris păstraser. 
în rezervă incidentul senzaţional al masacrelor siriene ; 
acest incident trebuia să servească drept pretext pentru 
o intervenţie franceză, care ar fi permis unui război european 
yeneral să se strecoare prin uşa din dos în cazul în care n-ar 
fi reuşit să pătrundă prin intrarea principală. în ceea ce 
priveşte Anglia. voi adăuga doar că în 1 841 lordul Palmer
ston a furnizat druzilor armele pe care le deţin şi acum ş1 
că în 1 846. printr-o convenţie cu ţarul Nicolaie, el a lichidat 
de fapt doninaţia turcă care ţin.a în frîu triburile sălbatice 
din Liban şi a stipulat pentru ele o pseudoindependenţă st , 
care, cu vremea şi sub conducerea pricepută a complotiştilor 
străini, nu putea duce decît la vărsare de sînge. 

După cum ştiţi. actuala sesiune a parlamentului nu cu
noaşte un precedent în ceea ce priveşte numărul de eşecuri. 
care au urmat unul după altul. suferite de guvern. În afară 
de măsurile sterile ale d-lui Gladstone referitoare la taxele 
vamale protecţioniste n-a  fost adoptată nici o singură măsură 
importantă. Dar în timp ce retrăgea bill după bill, guvernul 
a izbutit să strecoare prin contrabandă. la a doua citire. o 
mică rezoluţie cuprinzînd n singur mic articol care, dacă 

• - Io\ itura de stat. - Nota trad. 
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ar fi fost adoptată, ar fi provocat cea mai mare schimbare 
structurală cunoscută de Anglia de la 1 689 încoace 82• Această 
rezoluţie propunea, nici mai mult nici mai puţin, lichidarea 
armatei engleze locale din India, absorbirea ei de către ar
mata britanică şi, în consecinţă, trecerea conducerii ei su
preme din mîinile guvernatorului general de la Calcutta în 
cele ale marelui stat-major de la Londra, cu alte cuvinte în 
cele ale ducelui de Cambridge. Fără să mai vorbim de alte 
urmari serioase, o asemenea schimbare ar scoate o parte din 
armată de sub controlul parlamentului şi ar întări în cel mai 

_ înalt grad prerogativele coroanei. Se pare că unii membri 
L ai Consiliului pentru problemele Indiei au ridicat în mod una

nim obiecţii împotriva proiectului guvernului. Lipsiţi însă prin 
bill-ul cu privire la India din 1 858 83 de dreptul de a fi membri ·

· a i  Camerei comunelor. se pare că au reuşit să obţină ca cîţiva 
membri ai parlamentului să sprijine protestul lor ; dar toc
mai în momentul cînd guvernul considera că şiretlicul i -a  

•1reuşit, a izbucnit o bruscă emeute * parlamentară condusă de 
d-l Horsman, care a pus capăt la timp intrigilor guvernului. 
Încurcătura în care s -a  pomenit guvernul demascat pe neaş
teptate şi deruta Camerei comunelor, care a căzut în cursă 
datorită profundei sale ignoranţe, au constituit un spectacol 
cu adevărat amuzant. 

Valoarea declarată a exportului pe ultima lună reflectă 
. procesul de restrîngere a comerţului britanic. In comparaţie 

cu exportul din iunie 1 859, despre care am vorbit într-o co
respondenţă anterioară **, în iunie 1 860 se observă o scă
dere a exportului cu aproape 1 12 milioane de lire sterline. 

Dările de seamă pe luna iunie pentru ultimii trei ani pre
zintă următoarele cifre : 

(in lire sterline) 
1 s;s 1 s;9 18GO 

10 21 433 10 665 891 9 236 454 

Pe semestrul încheiat la 30 iunie 1 860, valoarea declarată 
a exportului este cu un milion mai mică decît în aceeaşi pe
rioadă a anului 1 859 . 

. - revoltă. - Nota trad . 
.. Vezi volumul de fată, pag. 79-83. - Nota red. 

9 - Marx-Engel� - Opere, voi. 15 
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1 858 
53 467 804 

Krl Marx 

(ln lire sterline) 
1859 

63 003 159 

1860 
62 019 989 

Astfel, în cursul lunii iunie a scăzut exportul de ţesă
turi de bumbac, de fire de bumbac, de pînză, de articole de 
fierărie şi cuţitărie, de fier şi de ţesături de lină pieptănată. 
Pînă şi la exportul de produse industriale din lină, domeniu 
în care s-a observat tot timpul, cu excepţia lunii curente, o 
creştere necontenită, se înregistrează o scădere a lui la arti
colul „fire de lină şi de lină pieptănată" .  Exportul de articole 
de bumbac în India Britanică a scăzut în şase luni de la 
6 094 430 I.st. în prima jumătate a anului 1 859 la 4 738 440 I .st. 
în prima jumătate a anului 1 860, adică cu aproximativ 
1 360 OOO 1.st. 

In ceea ce priveşte importul, lucrul cel mai izbitor este 
cantitatea imensă de bumbac importat. In iunie 1 860 au fost 
primite 2 102 048 de chintale faţă de 1 665 306 chintale în iunie 
1 859 şi de 1 339 108 chintale în iunie 1 858. In decurs de 6 luni 
livrările au crescut cu nu mai puţin de 3 OOO OOO de chintale, 
sau cu peste 600/o. Valoarea bumbacului importat în mai 
1 860 este cu 1 800 OOO I.st. mai mare decît valoarea bumba
cului importat în mai 1 859. In primele 5 luni ale anului 1 860 
s-au cheltuit pentru cumpărarea de bumbac brut cu cel 
puţin 6 500 OOO I .st. mai mult decît în aceeaşi perioadă a 
anului 1 859. 

Dacă vom compara scăderea rapidă a exportului de arti
cole de bumbac şi fire de bumbac cu creşterea şi mai con
siderabilă a importului de bumbac, ne vom da seama că se 
apropie o criză în industria bumbacului, cu atît mai mult 
cu cit noile intrări de bumbac brut se adaugă la rezervele 
extrem de mari dej a existente. 

Scris de K. Mnrx 
la 28 iulie 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
m. 6 021 din 1 1  august 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limbu engleză 
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Friedrich Engels 

Ar putea oare francezii să invadeze Londra ? 

în raportul comisiei britanice pentru apărarea naţio
nală, publicat de curînd la Londra, se afirmă că, dacă îm
păratul francezilor ar lua hotărîrea de a trimite în Anglia o 
armată ostilă, „ toate vasele apte de luptă ale flotei regaleu 
ar fi incapabile s-o împiedice să debarce în vreun sector al 
celor 2 147 de mile ale liniei de coastă a Angliei şi Ţării Ga
lilor, fără a mai vorbi de coasta Irlandei. întrucît în repetate 
rînduri, atît înainte cit şi după apariţia faimoasei broşuri a 
lui de Joinville 84, s-a recunoscut de asemenea că, sub o 
conducere pricepută, debarcarea în Insulele britanice a 
100 OOO de francezi şi mai mult este realizabilă, singura ches
tiune importantă demnă de a fi examinată este aceea a mij 
loacelor de care dispune Marea Britanie pentru a face faţă 
unei asemenea invazii. 

Ca urmare a hotărîrii Camerei comunelor, în mai anul 
curent au fost publicate date cu privire la efectivul trupelor 
terestre britanice. Iată aceste date : întregul efectiv al uni
tăţilor militare reprezintă 144 1 48 ; militarii activi de toate 
gradele, la data de 1 mai, reprezintă 133 962 ; efectivul for
maţiilor trupelor de miliţie - 19 333. Cînd datele de mai 
sus au devenit publice, din toate colţurile celor trei regate a 
răsunat un strigăt de protest aproape general împotriva mo
dului în care a fost cheltuită suma de 75 OOO OOO de dolari 
alocată în cadrul bugetului militar. O analiză a adevăratului 
efectiv al trupelor de linie, exprimat prin cifra de 1 44 148 de 
oameni, „a dat la iveală un fapt uluitor, şi anume că s-ar 
putea cu greu aduna într-un punct dat 30 OOO de infanterişti 
în scopuri ofensive sau de apărareu. 

9* 
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D-l Sidney Herbert şi colegii săi de la marele stat-major 
au organizat de îndată o consfătuire, iar ziarul londonez 
„Times" s-a străduit să liniştească populaţia îngrijorată, 
scriind următoarele : 

„Am avut prilejul să examinăm cifrele pe baza cărora au fost făcute 
aceste afirmaţii şi am lămurit, sub toate a1pectele, adevărata stare de 
lucruri". 

Ziarul „Times" încerca 

„să irate că, dacă prin termenul «trupe» se intenţiona să se desemneze 
numai infanteria de linie, situaţia era oglindită destul de exact, dar în 
realitate armata aflată în interiorul ţării cuprinde formaţii puternice apar
ţinînd şi altor genuri de arme, astfel îndt efectivul total nu este de loc 
atît de mic cum ar fi putut să pară". 

Ca urmare a acestei nervozităţi a publicului şi a consfă
tuirii de la marele stat-major a apărut un tabel statistic ab
solut nou, potrivit căruia efectivul forţelor armate ale Marii 
Britanii în metropolă se ridică la 323 259 de oameni, adică 
cu 179 1 1 1  mai mult decît a reieşit din datele citate cu două 
luni în urmă. Această discrepanţă nu este greu de explicat. 
Prima cifră a fost pusă în circulaţie cu intenţia de a se arăta 
numărul de oameni care, în împrejurări favorabile şi cu 
condiţia să fie înştiinţaţi la timp, ar putea fi înrolaţi imediat 
în armată ; a doua cifră avea menirea să arate numărul total 
de bărbaţi şi tineri care figurează în listele de plată a sol
delor şi primesc ca atare o parte din cei 75 OOO OOO de dolari 
menţionaţi mai sus, precum şi cei 227 179 de voluntari şi 
trupe de miliţie, dintre care 200 OOO nu există de fapt ca sol
daţi. Aceeaşi cifră de 323 259 cuprinde şi 33 302 oameni apar
ţinînd „centrelor de constituire".  Pentru a nu fi învinuiţi de 
părtinire în descrierea acestor „cen tre de constituire" ,  vom 
cita ziarul londonez „Times",  care se bucură de autoritate în 
această privinţă : 

,,Trupele din centrele de constituire sLnt destinate de fapt nu servi
ciului în patrie, ci serviciului dincolo de hotarele ei. Ele intră în com
ponenţa batalioanelor aflate în străinătate, şi nu este de loc de mirare 
că sînt irelativ inapte pentru serviciul în patrie". 

Pe scurt, este vorba pur şi simplu de unităţi inutilizabile. 
alcătuite din recruţi cu un stagiu de cel mult trei luni, dup. 
care sînt trimişi în fiecare trei luni sau mai des în unităţi 
aflate în străinătate, şi din persoane mai în vîrstă inapte 
pentru serviciu. lăsate în ţară din cauză că nu pot fi folo-
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site, „astfel încît aceste detaşamente, formate din oamem m 
vîrstă şi tineri neinstruiţi, nu pot în nici un caz fi asimilate 
cu batalioane de trupe regulate" .  

Atît despre centrele de consti tuire. S ă  trecem acum l a  tru
pele de voluntari şi la cele de miliţie. Este suficient să 
repetăm că cel puţin 200 OOO de oameni există în prezent 
doar pe hîrtie. D-l Maguire a demonstrat recent în parla
ment că, potrivit listelor marelui stat-major, aproape în fie
care regiment de miliţie sînt înregistraţi cu 200-300 de 
oameni mai mult decît ar putea fi adunaţi vreodată la o pa
radă. D-l Sidney Herbert a declarat acelaşi lucru. In trupele 
de miliţie din Irlanda, unde, din cauza lipsurilor şi sărăciei, 
soldaţii sînt nevoiţi să se prezinte la unităţi cu mai multă 
punctualitate decît tovarăşii lor englezi, numeroase regi
mente în care oficial figurează cîte 800 de oameni - de 
exemplu cel din Waterford - numără doar cîte 400 de oa
meni. Evaluarea efectivului trupelor de miliţie şi de voluntari 
ale Angliei la 1 38 560 de oameni este probabil aproape de 
adevăr în măsura în care în genere un statistician imparţial 
poate realiza un asemenea calcul. 

Potrivit recentului comunicat al ministerului de război, 
efectivul armatei regulate din metropolă este de 68 778 de 
oameni. Aici intră : cavaleria de gardă ( 1  317 oameni) , tru
pele de geniu (2 089 de oameni) , corpul de armată sanitar, 
format din persoane inapte pentru serviciul de front, trenul 
regimentar şi alte trupe într-o anumită măsură inutilizabile 
în luptă. Pentru a evita discuţiile, să admitem că toţi C'Î 
68 OOO de oameni sînt apţi de luptă. Presupunînd că trupele 
de miliţie şi de voluntari s-ar afla în întregime sub arme, am 
ajunge la un total general de 206 560 de oameni. Putem· 
adăuga aici chiar şi poliţia irlandeză, ceea ce va ridica efec
tivul la aproximativ 237 OOO. Recent s-a stabilit că efectivul 
nominal al armatei regulate şi al formaţiilor de miliţie este 
de 100 OOO de oameni, adică cu aproape 1 6  OOO peste cifra 
reală, dar vom lua drept bune aceste date. Admiţînd că 
15 OOO de voluntari ar putea fi adunaţi într-un punct dat în 
curs de trei zile de la debarcarea francezilor, Anglia ar 
avea pînă la urmă la dispoziţie o armată de 1 15 OOO de 
oameni. Nu trebuie să uităm că dintre aceştia nu mai puţin 
de 25 OOO sîn t novici în mînuirea armelor. Pe de altă parte, 
toate şantierele navale militare, arsenalele şi obiectivele de 
importanţă naţională ar necesita întărirea garnizoanelor, dat 
fiind că în porturile maritime militare nu se află niciodatt 
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mai mult de 8 OOO de soldaţi din infanteria marină. In Irlanda 
va fi de asemenea nevoie să se trimită armată, indiferent 
dacă „petiţia naţională " va avea sau nu o anumită influentă 
în sensul de a insufla irlandezilor sentimente de prietenie 
faţă de soldaţii lui MacMahon. Toate trupele de voluntari 
şi de miliţie ar fi insuficiente pentru a menţine ordinea in 
Insula Smaragdelor, mai ales în perspectiva bătăliei imi
nente. Guvernul maiestăţii sale ar fi nevoit să trimită în 
această ţară cel puţin 1 0  OOO de ostaşi din trupele regulate 
şi 25 OOO din trupele neregulate, în afară de poliţie. Aceasta 
ar reprezenta în total aproximativ 55 OOO de oameni, astfel 
incit în Anglia şi Ţara Galilor ar rămîne numai 80 OOO de 
soldaţi pentru paza arsenalelor, fabricilor de armament şi a 
şantierelor navale militare. Ar fi o nechibzuinţă să se pre
supună că mai puţin de 20 OOO de ostaşi apţi pentru serviciu 
ar fi suficienţi pentru îndeplinirea acestei sarcini importante, 
chiar dacă s-ar admite că persoanele inapte sau soldaţii lip
siţi de experienţă din centrele de constituire ar fi în stare 
să se apere fără alt ajutor. Prin urmare, celor 1 00 OOO de 
francezi, zuavi etc. din armata lui Napoleon li s-ar opune 
60 OOO de tunici roşii, dintre care ceva mai mult de 45 OOO ar 
aparţine unităţilor de linie. Cu greu ar putea exista îndoieli 
asupra rezultatului unei ciocniri dintre cele două armate puse 
astfel fată în faţă. 

La aceasta s-ar putea obiecta că Franţa n-ar fi în starP 
Sd echipeze şi să trimită peste Canalul Mînecii 1 00 OOO de 
oameni fără ca acest lucru să devină cunoscut. Se prea 
poate ; dar Anglia n-ar şti de unde să aştepte lovitura şi, 
fiind îngrijorată, fireşte, de soarta posesiunilor sale de pe 
coasta Mării Mediterane, ar încerca să-şi întărească acolo 
garnizoanele pentru cazul în care pregătirea unui atac îm
potriva Londrei ar fi menită doar să mascheze planurile 
finale de agresiune împotriva Maltei şi Gibraltarului. Ea ar 
trimite în aceste puncte cîteva vase ale flotei sale din Ca
nalul Mînecii cu 20 000-30 OOO de soldaţi, desigur nu „vo
luntari " ,  aruncînd astfel asupra acestora din urmă întreaga 
povară a luptei împotriva duşmanului în interiorul ţării. 
Unii autori bine cunoscuţi afirmă că, în ultimă instanţă. 
pină şi invadarea Londrei ar aduce Angliei mai puţine pre
judicii decît izgonirea ei din Malta şi Gibraltar. 

Ni se va spune însă că va fi de ajuns să se declare că 
naţiunea este în pericol, pentru ca toţi britanicii din ţară, 
de la Cheviot Hills pînă în Cornwall, să se ridice ca un 
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singur om şi să-l zvîrle în mare pe agresor. Acest lucru 
este plauzibil, dar experienţa ne învaţă că, independent de 
forţa patriotismului maselor, faptul că de obicei populaţia 
nu dispune de arme, iar cînd le are nu ştie să le mînuiască, 
face ca în caz de război atitudinea ei combativă să fie foarte 
puţin eficientă. Bastoanele cu pumnale montate şi furcile 
pot fi arme foarte periculoase pentru viaţa omului în Seven 
Dials * sau în provincie, dar ar fi absurd să ne închipuim 
că ele ar fi invincibile în luptele cu zuavii. Este tot atît 
de îndoielnic că burghezia, din ale cărei rînduri se recru
tează aproape exclusiv trupele de voluntari, va răspunde la 
apel în clipa în care francezii se vor afla pe insula lor natală 
cu aceeaşi promptitudine cu care se prezintă atunci cînd e 
invitată pentru a primi felicitările maiestăţii sale. In orice 
caz, a admite posibilitatea invaziei unei armate de 1 50 OOO de 
oameni nu este mai absurd decît a presupune că voluntarii 
s -ar putea prezenta cu 1 20 OOO de oameni atunci cînd, în 
urma unei invitaţii cordiale venite de la palatul Buckingham, 
nu se poate aduna la sfîrşitul unei campanii de recrutare de 
douăsprezece luni mai mult de 18 300 de oameni. 

Intrucît s-au exprimat unele îndoieli cu privire la efec
tivul trupelor care au fost într-adevăr trecute în revistă n 
Hyde Park, cităm un fragment din „Manchester Guardian" 
despre a doua zi a parăzii. „Corespondentul particular" des
pre care se pomeneşte în ziar este d-l Tom Taylor, prieten 
apropiat şi de încredere al colonelului McMurdo : 

„După cum îşi amintesc probabil cititorii noştri, corespondntul 
nstru, bazîndu-se pe datele oficiale fumizate de colonelul McMurdo, 
a declarat că numărul lor este de 18 300, adică ceva mai puţin dcît 
cifra stabilită de sir John Brgoyne. Dar ţinuta marţială a voluntarilor 
l-a preocupat, 5e pare, pe sir John mai mult deeît numărul lor", 

La aprecierea efectivului trupelor care ar putea fi con
centrate pentru a opune rezistenţă invadatorilor am pornit 
în mod intenţionat de la calculul cel mai favorabil Marii 
Britanii. Raportul nostru despre armata permanentă consideră 
apt de luptă pe fiecare soldat înregistrat în controalele ar
matei, independent de faptul dacă este bolnav sau sănătos. 
Am stabilit că efectivul miliţiei şi voluntarilor este de 
1 15 OOO de oameni, cifră care poate părea exagerată acelora 
care cunosc bine adevărata stare de lucruri. In afară de 
aceasta, am omis cu desăvirşire următoarele elemente extrem 

* - cartier muncitoresc în centrul Londrei. - Nota red. 
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de importante ale problemei în discuţie : capacitatea unanim 
recunoscută a corpului de ofiţeri superiori francez, perfecta 
disciplină a armatei franceze, superioritatea tacticii franceze 
în general, iar pe de altă parte, incontestabila obtuzitate a 
multor ofiţeri superiori din armata engleză, conducerea ne
glijentă a armatei regulate şi a voluntarilor (la o comunicare 
primită cu cinci săptămîni înainte, un regiment de miliţie s-a 
prezentat la trecerea în revistă din mai anul curent cu 1 35 de 
oameni desculţi) , în sfîrşit, inferioritatea notorie a armatei 
britanice în ansamblu faţă de armata franceză în ceea ce pri
veşte calităţile de luptă ale soldaţilor. 

Ţinînd seama de aceste împrejurări, este neîndoielnic Cd, 
dacă Napoleon ar debarca mîine cu o armată de 150 OOO san 
chiar de 1 00 OOO de oameni într-un port bine ales al Angliei ,  
el ar izbuti , ,să invadeze Londra " şi  să evite „nimicirea" care, 
după afirmaţiile recente ale unui ziar londonez, l -ar aştepta 
inevitabil „ în cazul cînd ar păşi cu intenţii duşmănoase pe 
pămîntul saxon" .  

Scris d e  F .  Engels 
la sfirşitul lunii iulie 1860 

Publicat ca aticol de fond 
în „New York Daily TrJbune" 
nr. 6 021 lin 1 1  august 1860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Alianţa franco-rusă 

Londra, 3 augst 1860 

Unele considerente expuse de mine în ultima corespon
denţă * cu privire la existenţa unei legături ascunse între ma
sacrele din Siria şi alianţa franco-rusă au fost confirmate pe 
neaşteptate dincolo de Canalul Mînecii de o broşură publi
cată marţea trecută de d-l Dentu sub titlul „Siria şi alianţa 
cu Rusia" şi atribuită penei d-lui Edmond About 85, După 
cum ştiţi, d-l  Dentu, în calitatea sa de editor al guvernului 
francez, publică toate broşurile semioficiale care iniţiază din 
cînd în cînd Europa în „studiile " întreprinse în ultima vreme 
la Tuileries. Broşura sus-menţionată prezintă un deosebit in
eres prin faptul că a apărut imediat după ce eroul loviturii 
de stat din decembrie a trimis o scrisoare de dragoste lui 
Persigny 86, cu scopul vădit de a -l hipnotiza pe John Bull. 
Se ştie că lordul John Russell a trimis un exemplar al acestui 
mesaj ziarului londonez „Times" , refuzînd totodată să-l pre
zinte parlamentului. Fragmentele de mai j os redau ideile 
esenţiale din broşura „Siria şi alianţa cu Rusia"  : 

„Ca şi pe vremea cruciadelor, Europa creştină este zguduită de 
crimele odioase care au avut loc recent în Siria. Şapte sute de mii de 
creştini sint lăsaţi pradă fanatismului necruţător a două milioane de mu
sulmani, iar guvenul turc, prin pasivitatea lui inexplicabilă, nu face decît 
să.şi mărturisească complicitatea. Desigur, Franţa şi-ar renega toate tra
diţiile dacă nu şi-ar asuma de îndată rolul de onoare de a ocroti vieţile 
şi bunurile acelora care, in vremurile de dmult, au fost soldaţii lui 
Petru Ermitul şi ai lui Filip August„. De aceea a venit timpul să ne 
gîndim Ia o ieşire din această situaţie, care, în •caz că se va prelungi, 
va .duce in mod inevitabil la o mare calamitate - la exterminarea totală 
a supuşilor creştini ai Porţii. Expediţia despre care vorbeşte atit de 
mult guvernul turc este absolut insuficientă pentru a restabili ordinea. 
Puterile care au coreligionari în Siria şi care pe drept cuvtnt sînt alar
mate n legătură cu scuritatea lor trebuie să fie pregătite pentru o in-

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 04-108. - Nota red. 
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tevnţie fizică. Dacă vor tărăgăna lucrurile va i prea tîrziu pentu a 
apăra victimele ; unica lor datorie va fi atunci de a-i răzbuna pe 
martiri. 

Două naţiuni sînt în mod pecial interesate în apărarea crucii pe 
ţămurile acelea îndepărtate : Franţa şi Rusia. Care ar putea fi conse
:inţele unirii amelor lor şi cum s-ar reflcta această aliantă asupra or
.gnizării ulterioare a Europei ? Iată rproblemele pe care ne propunem 
să le analizăm. 

In anmite perioade ale istoriei şi sub impulsul anumitor legi ale 
-gravitaţiei, popoarele fac combinaţii politice necunoscute în 'trecut. 
cAsistăm» la un astfel de moment critic din viaţa omnirii. Problema 
siriană nu este decît unul dintre nodurile unei situaţii forte complexe. 
Intreaga Europă se află într-o stare de e:pectativă şi de nelinişte ; ea 
aşteaptă o rezolvare atotcuprinzătoare a rproblemelor, care să pună bazele 
unei păci trainice atît în Europa cit şi în Orient. Scopul acesta poate 
fi îsă atins numai în cazul cînd organizarea continentului nostru va 
corspunde dorinţelor şi nevoilor naţionalităţilor contemporane care luptă 
sub jugul robiei, Aspiraţiile religioase ostile, nepotrivirea de tempera
mente, limbile radical diferie una de alta - toate acestea contribuie 
la menţinerea n anumite state europene ·a unei stări d e efevescentă 
latentă, care împiedică restabilirea încrederii şi progresul civilizaţiei. 
Pacea, acest ţel final spre care năzuiesc toate guvernele, poate fi asigu
rată în mod trainic numai atunci oind vor dispărea cauzele permanente 
de tulburări pe care le-am arătat mai sus. In legătură cu aceasta am 
vrea să tragem două concluzii : 

1 .  Oriunde este cu putinţă, trebuie să se favorizeze crearea unor 
state omogene şi naţionale, a căror menire ar fi să absoarbă şi să co1-
centreze într-o unitate puternică populaţia avînd idei şi năzuinţe comune. 

2. Acest principiu trebuie promovat şi susţinut fără a se recurge 
la forţa armelor. 

Chiar de la prima vedere se obsevă că Franţa şi Rusia au realizat 
idealul monarhiei. Deşi despărţite una de cealaltă ,prin 400 de leghe, 
aceste două puteri au realizat pe căile cele mai diferite unitatea, singura 
în măsură să creeze state trainice, şi nu ţinuturi efemere, ale căror 
graniţe se pot schimba în fiecare zi datorită hazardului războaielor„. Me
ditînd în ultimii 1 35 de ani asupra testamentului lui Petru cel Mare, 
tarii n-au încetat să arunce priviri lacome asupra Turciei europene .. .  
Trebuie oare Franţa să protesteze şi de acum înainte împotriva preten
ţiilor ţarilor asura şubredului imperiu al isultanului ? Noi redem că nu. 
Dacă Rusia ne-ar propune sprijinu/ ei pentru restabilirea frontierei de la 
Rin, nici un stat n-ar fi, după părerea noastri, n pret prea mare al 
acestei alianţe, Datorită unei astfel de combina/ii, Fran/a şi-ar putea re
stabili graniţele reale, trasate de geograful Strabon cu optsprezece secole 

in urmă". 

(Urmează un citat din Strabon, care enumeră avantajele 
Galiei ca teritoriu al unui imperiu puternic.) 

„Este uşor de înţeles că Franţa trebuie să năzuiască b reconstitu!
ea acestei opere divine" (autorul se referă, desigur, la frontierele Galiei), 
„acţiune zădărnicită timp de atîtea secole de viclenia oamenilor. Acest 
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luru este cu atit mai firesc, icu cit într-o perioadă cînd noi mc1 nu ne 
gîndeam la expansiune teritorială, Germania dădea totuşi periodic do
vadă de nelinişte, sfidîndu-ne cu cintecul patriotic al lui Becker„. Ştim 
că nu sîntem singurii ,care facem planuri de extinde1e a frontierelor. 
Iar dacă Rusia priveşte spre Constantinopol cu aceleaşi intenţii cu care 
noi ne ui tăm la Rin, nu s•ar putea oare trage vreun folos din aceste 
aspiraţii analoge, silind Europa să acepte o combinaţie care ar da Rusiei 
Turcia, i ar Frantei frontiera la Rin pe care Napoleon I o considera în 
1 8 1 4  ca o condiţie sine qua non * a existenţei sale ca suveran î 

n Europa sînt numai două milioane de turci fată de treisprezece 
milioane de greci, al căror conducător spiritual esle ţarul... Răscoala 
greacă, care a durat timp de nouă ani, n-a fost decît preludiul unei 
mişcări pentru a cărei apariţie masacrele din Siria ar putea servi drept 
smnal. Creştinii greci aşteaptă doar un ordin din partea conducătorulu� 
lor spiritual de la Petersburg sau a p atriarhului de la Constantinopol 
pentru a se ridica împotriva necredincioşilor, şi sînt putini la număr 
omenii politici clarvăzători ·care nu prevăd rezolvarea problemei orien
tale într-un sens favorabil Rusiei, şi aceasta într-un viitor apropiat. 
Iată de ce nu ar fi surprinzător dacă, la chemarea 1coreligionarilor lor 
şi încuraj aţi de previziunile lui Stalezanov, ruşii ar fi gata în orice clipă 
să trecă Prutul. 

Dacă vom a runca o privire asupra frontierelor noastre, vom con
staa că considerentele care j ustifică năzuinţele noastre sînt la fel de 
întemeiate ca şi cele după care se călăuzeşte Rusia. Să lăsăm deoparte 
toate amintirile istorice şi toate motivele geografice şi să luăm una cite 
ua provinciile de pe Rin şi să analizăm cauzele care pledează în fa
voarea anexării lor. 

In primul rînd avem în faţă Belgia. Ca să vorbim cinstit, este greu 
de contestat asemănarea izbitoare care i-a determinat pe unii istIici 
să-i numescă 1pe belgieni francezii din nord. Intr-adevăr, pretutindeni 
n această ţară clasele instruite folosesc etelusiv limba franceză, în timp 
ce dialctul flamand nu este înţeles decit de clasele de jos ale ;populaţiei 
dn unele regiuni. In afară de aceasta, întreaga Belgie ste fidelă catoli
cimului şi işi datoreşte independenţa tocmai Franţei, sora ei intru ori
gne, limbă şi religie. Nu vom mai reaminti faptul că Belgia, cucerită 
de amatele noatre în 1795, a reprezentat pînă în 1 8 1 4  nouă departa
mente francze. S-ar părea totuşi că jugul nostru n-a fost prea împovă
rător, de vreme ce în 1 831 , nereuşind să obţină din partea marilor puteri 
pemisiunea de a se alipi Franţei, Belgia a propus, printr-o hotărîre a 
celor două Camere, coroana belgiană ducelui de Nemours, fiul regelui
Franţei. Numai refuzul acestuia din urmă a determinat-o să se adresez
dcelui de Saxa-Coburg, actualmente Leopold I, dar precedentul la care 
ne referim i se pare extrem de important. l ne îndreptăţeşte să pre
supnem că, dacă Belgia ar fi consultată, ea nu ar fi mai puţin generoasă 
decit Savoia şi ar dovedi o dată mai mult cit de mari sînt simpatia şi 
repectul pe care i le inspiră măreţia Frnţei. Opoziţia citova rpre
zentanţi i claselor de sus ar fi foarte repede înăbuşită de aclamaUile
porului. 

* - obligatorie. - Nota trad. 
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Inainte de a se vărsa n mare, Rinul se ramifică în trei brate, din
tre care două cug în direcţie nardică - ljssel, c.re se varsă în Zuidersee, 
�i Waal, un afluent al Meusei. Dacă Franţa ar fi 1pusă în situaţia de a-şi 
fixa din nou frntierele, nu ar putea oare adopta linia propriu-zisă a 
Rinului în locul liniei Waalului sau a ljsselei pentru a tăia o parte cit 
mai mică din Olanda de sud ? Desigur că ea ar proceda tocmai în acest 
1el. Mai mult dcît atît, dacă luăm ca bază linia Rinului, nu este cîtuşi 
de puţin necsar să ne rectificăm frontiera pe socoteala Olandei. Belqia 
în frontierele ei actuale ar fi suficientă pentru a isatisface nevoia de ex
pansiune, expansiune cerută de multă vreme cu atîta tărie de opinia pu
blică. De altfel, linia Bscaut reprezintă fontiera acordată Franţei prin 
tratatul de la Luneville din 1801 ". 

Urmează un scurt pasaj care încearcă să demonstreze cu 
ajutorul unor argumente similare necesitatea anexării mare
lui ducat de Luxemburg, „care în timpul imperiului a alcătuit 
Department des Forets * " .  In continuare, autorul broşurii îşi 
propune să demonstreze necesitatea anexării Prusiei renane : 

„Dar cu trecerea Belgiei şi Luxemburgului în stăpînirea noastră, nu 
ne-am îndeplinit încă sarcina „ .  Pentru a ne întregi frontierele trebme 
să anexăm nu mai puţin de două treimi din Prusia rnană, întreaga Ba
varie renană şi aproximativ o treime din marele ducat de Hessen. Tate 
aceste eritorii au format în timpul imperiului departamentele Ruhr, Rin 
şi Moselle, Saar, Mont - Tonnerre şi marele ducat de Berg. In 1815 ele 
au fst împrţite între mai mulţi posesori, pentru a îngreuia întoar
cerea lor Ln stăpînirea nostră. Este semnificativ faptul că aceste pro· 
vincii unite cu monarhia franceză au avut doar cîţiva ani relaţii directe 
cu noi şi totuşi existenta noastră temporară pe acele meleaguri a lăsat 
urme de neşters. Despre simpatia cu care este întimpinat că.lătorul fran
cez în aceste regiuni ne-ar putea vorbi toţi cei care au umblat pe acolo. 
In ultimii 45 de ani, nici un singur soldat fracez nu a făcut seviciu 
de ganizoană în oraşele situate pe malurile Rinului, şi totuşi este de-a 
drptul uimitor să vezi ce primire caldă se face aici uniformei noastre. 
Ei sînt catolici ca şi noi ; ca şi noi ei sînt francezi. Oare nu Ia Aix la Cha
pelle şi-a avu t  curtea împăratul nostru Carol cel Mare ?„. Invecinate u 
Franţa, provinciile renane trebuie să devină dependente din punct de 
vedere politic de Franţa, aşa cum sint dependente de ea din punct de 
vedere natural • .  

Autorul revine apoi la Rusia şi ,  după ce arată că războiul 
Crimeii nu constituie o barieră în calea alianţei dintre Franţa 
şi Rusia, leşi pe atunci ele încă nu ajunseseră la o înţele
gere, expune în felul următor unul din motivele pe baza 
cărora Franţa consideră că are dreptul la recunoştinţa 
Rusiei : 

" - Departamentul silvic. - Nota trad. 
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„Nu trebuie să uităm că Franţa lU a susţinut planurile Angliei m 
Marea Baltică, Nu ştim dacă un atac împotriva Kronstadtului ar fi fost 
inciunat de suces în orice situaţie ; avem î;ă motive să cred�m că 
el nu a fost întreprins datorită poziţiei Franţei". 

După o incursiune în problema războiului din Italia, auto
rul îşi exprimă convingerea că în cele din urmă Prusia se 
va alătura alianţei franco-ruse : 

„Pentru a detennina însă guvernul de la Berlin să se alăture p.,
litkii noastre, el trebuie scos de sub influnţa Angliei, Cum se poate 
realiza acest lucru ? Manevrind în aşa fel incit Prusia să înceteze de d 
mai i vecina noastră la Rin şi promiţindu-i sprij inul în pretenţiile ei 
legitime la supremaţia în Germania. Cedarea provinciilor renane va 
obliga Bavaria şi Prusia să caute compnsaţii pe seama Austriei. Alianta 
cu Anglia poate oferi Prusiei doar statu-quo, alianţa cu Franţa îi des
chide orizonturi fără margini I 

Cînd între Franţa, Rusia şi lsia se va încheia o alianţă sinceră 
- şi avem temeiuri să nădăj duim că ea va fi încheiată -, consecinţele 
vor fi dintre cele mai fireşti.., Aşa cm am arătat mai sus - lucru con
siderat acum 1 800 de ani de Strabon drept incontestabil -, Rinul ste 
frontiera naturală a Franţei în nord. Prusia suferă mai mult decît d e  
orice d e  1pe urma acstei expansiuni teritoriale, I n  cursul ultimilor 45 d e  
ani ea a păzit Rinul asemenea dragonului care străj uia grădina Hespe
ridelor. lndepărtaţi acestă cauză de duşmănie dintre Franţa şi Prusia ; 
malul stîng al Rinului să devină din nou francez, iar ca răsplată pentru 
bunele ei oficii, Prusia va căpăta o compensaţie pe seama Austriei, care 
va fi pdesită astfel pentru perfidia şi indolenţa ei. Trebuie făcut totul 
pntru ca pacea să fie durabilă. 

Ca să nu aibă loc anexiuni prin violenţă ar trebui consultată popu
laţia, Dacă Rusia va fi la Constantinopol, iar Franţa pe Rin, dacă terito
riul Austriei va fi redus, iar Prusia va obţine supremaţia în Germania, 
cum ar mai putea avea loc tulburări sau revoluţii în Europa ? Ar în
drăzni oare Anglia să se ridice singură împotriva Rusiei, Prusiei şi Fran
ţei ? O asemenea posibilitate este exclusă. Iar dacă totuşi s-ar întîmpla 
aşa ceva, dacă Marea Britanie s-ar aventura să comită o faptă atit de 
nesocotită, ea ar primi o lecţie aspră, Gibraltarul, Malta, Insulele Ionice 
sînt o garanţie că va sta liniştită, căci ele sînt punctele vulnerabile ale 
armurii ei. Cu toate că va ii redusă la o agitaţie sterilă pe insula ei, 
find nevoită să rămîn ă  un spectator pasiv al evenimentelor care vor 
avea lc pe continent, Angliei i se va permite totuşi Să-şi exprime pă
rerea, datorită celr cinci-şase mii de oameni pe care-i va tri
mite în Siria, 

A sosit mmentul cî.nd politica noastră trebuie să fie definită cu 
toată claritatea, Tocmai în Siria Franţa trebuie să-şi cucerească pe cale 
paşnică frontiera de la Rin, cimentînd alianţa cu Rusia. Este necesar 
însă să avem grij ă să nu lăsăm Rusia să se extindă nelimitat. Provin
ciile de la nord de Bosfor trebuie să s atisfacă pretenţiile ei. Asia Mică 
trebuie să rămînă teritoriu neutru. Dacă o problemă practică ar putea 
fi •examinată în acelaşi timp într-o lumină poetică şi practică, al spune 
că alegerea noastră este făcută. Pe scnă şi-a făcut apariţia omul ce 
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pare a fi întruchiparea ideii pe care am dori s-o vedem înfăptuită fn 
Siria. Acesta este Abd-el-Kader. El este un musulman suficient de orto
dox pentru a-şi cîştiga încrederea populaţiei musulmane, suficient de 
civilizat pentru a i la fel de nepărtinitor cu toţii. Legat de Franţa prin 
sentimente de recunoştinţă, el îi va apăra �e creştini şi va reuşi să su
pună triburile în fierbere, gata întotdeauna să tulbure liniştea în Asia 
Mică. Numirea lui Abd-el-Kader ca emir al Siriei ar fi o răsplată demnă 
pentru serviciile aduse de prizonierul nostru". 

Notele critice pe marginea broşurii 
lui About au fost scrise de K. Marx 
la 3 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 6 025 din 1 6  august 186) 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Txele vamale la hîrtie. - Scrisoarea împăratului 

Londra, 7 august 1860 

Marea luptă fracţionistă desfăşurată în şedinţa de aseară 
a Camerei comunelor în prezenţa a aproape tuturor membri
lor ei a constituit un eşec din punctul de vedere al efectului 
teatral, deşi a fost un triumf din punctul de vedere al guver
nului. Rezoluţiile propuse de d-l Gladstone de a se reduce 
taxele vamale la hîrtie pînă la nivelul accizelor - prevăzîn
du-se o mică majorare a taxei vamale pentru compensarea 
eventualelor inconveniente ale accizelor - au fost adoptate 
cu o majoritate de 33 de voturi. Camera comunelor a recurs 
şi de astă dată la vechile ei metode. N-a lipsit nici arena, 
n-au lipsit nici gladiatorii urmaţi de suporterii lor, a lipsit 
doar un public demn de a fi menţionat. încă înainte de înce
perea luptei, rezultatul ei era cunoscut şi buletinul anunţat. 
Aşa se explică indiferenţa publicului. Se ştie că partidele 
coaliţiei, care constituie aşa-numitul „mare partid liberalu 87, 
deţin majoritatea în parlament, aşa că numai o sciziune în 
rîndurile majorităţii ar fi putut duce la o înfrîngere a guver
nului. Acest punct fusese însă aranj at la reşedinţa oficială a 
lordului Palmerston, unde acesta îi invitase în prealabil pe 
membrii liberali de toate culorile şi nuanţele din Cameră. 
Rezoluţia însăşi pornea de la fracţiunea manchesteriană a 
guvernului, şi lordul Palmerston a reuşit să-şi păstreze spri
j inul d-lor Gladstone şi Milner Gibson numai angajîndu-se 
să facă din rezoluţia propusă de d-l Gladstone o problemă 
de guvern. El le înşelase încrederea prin atitudinea adoptată 
în legătură cu proiectul de lege pentru desfiinţarea taxelor 
vamale la hîrtie. De astă dată ei i-au impus o anumită linie 
de conduită. Whigii propriu-zişi erau singura fracţiune a 
majorităţii suspectate că nutreşte intenţii trădătoare ; dar 
tonul sever al şefului lor şi ameninţarea care plana deasupra 
capetelor lor că parlamentul va fi din nou dizolvat au fost 
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suficiente pentru a reîntrona o disciplină riguroasa m rîn
durile lor. Astfel, cu multe ore înainte de începerea repre
zentaţiei, întreaga Londră cunoştea exact rezultatul luptei 
dintre partide, şi, în afară de obişnuiţii galeriei pentru pu
blic, nimeni n-a ţinut să asiste la simulacrul de luptă de la 
St. Stephen 88• Intr-adevăr, a fost un spectacol destul de anost, 
înviorat numai de elocinţa captivantă a d-lui Gladstone şi 
de pledoaria iscusită a lui sir Hugh Cairns. D-l Gladstone a 
încercat să prezinte opoziţia făcută proiectului său de lege 
drept o ultimă încercare desperată a sistemului protecţionist 
de a se împotrivi libertăţii comerţului. Cînd s-a aşezat, 
aplauzele care au acoperit ultimele sale cuvinte păreau să-l 
aclame drept adevăratul şef al partidului liberal, al cărui 
despot neagreat de nimeni este lordul Palmerston. Sir Hugh 
Cairns, din partea conservatorilor, a demonstrat, printr-o 
argumentare logică şi cu o mare putere de analiză, că redu
cerea taxelor vamale la hîrtie pînă la nivelul accizelor nu 
este nicidecum condiţionată de tratatul comercial cu Franţa. 
Adversarul său, sir Richard Bethell, procurorul general al 
whigilor, s-a dovedit destul de lipsit de tact atunci cînd şi-a 
manifestat nemulţumirea faţă de succesul repurtat de rivalul 
său şi a persiflat „elocinţa avocăţească" a lui sir Hugh, 
atrăgînd astfel asupra bietei sale persoane un adevărat potop 
le exclamaţii de dezaprobare din partea torylor, ceea ce l-a 
silit să-şi întrerupă în repetate rînduri cuvîntarea. 

Acum, cînd marea luptă fracţionistă a sesiunii a luat sfîr
şit, fără îndoială că onorabilii membri ai parlamentului vor 
părăsi în masă Camera, aşa că lordul Palmerston poate reuşi, 
datorită unui simplu proces de epuizare, să treacă prin parla
ment toate micile proiecte de lege care îi stau la inimă, ca, 
le pildă, monstruosul proiect de lege cu privire la conto
pirea armatei europene din India cu armata britanică 89• In
tr-adevăr, nu poate fi dovadă mai elocventă a degradării 
profunde a parlamentarismului în Anglia decît acest proiect 
le lege şi felul în care a fost întimpinat în Camera comunelor. 
Toţi membrii Camerei comunelor cu oarecare competenţă şi 
experienţă în problemele indiene s-au opus acestui bill. 
Majoritatea membrilor Camerei comunelor nu numai că au re
cunoscut completa lor lipsă de informare, dar şi-au exprimat 
şi suspiciunile sumbre cu privire la intenţiile ulterioare ale 
autorilor acestui proiect. Ei s-au văzut nevoiţi să recu
noască că proiectul de lege a fost strecurat în Cameră sub 
pretexte false ; că s-au tăinuit în mod fraudulos cele mai im-
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portante documente, indispensabile pentru o apreciere justă 
a situaţiei, că ministrul pentru problemele Indiei * a prezentat 
proiectul de lege, în pofida protestului unanim al membrilor 
Consiliului pentru problemele Indiei - protest pe care, în
călcînd în mod flagrant noua constituţie acordată Indiei 
în 1858 90, el n-a considerat necesar să-l aducă la cunoştinţa 
Camerei ; şi, în sfîrşit, că guvernul nici n-a încercat măcar 
să arate motivul pentru care a fost trecut prin Camera 
comunelor, cu o grabă atît de sfruntată, la sfîrşitul şedinţei 
- după ce toate problemele cît de cît importante au fost 
scoase de pe ordinea de zi -, un proiect de lege care, de 
fapt, schimba în mod radical constituţia britanică prin spo
rirea colosală a puterii coroanei şi prin crearea unei armate 
care, în ceea ce priveşte votarea alocaţiilor, în practică de
venea în toate privinţele independentă de parlament. Şi to
tuşi, acest bill poate fi acum trecut prin parlament, dat fiind 
că şefii ambelor fracţiuni au ajuns, după cît se pare, la o 
înţelegere secretă cu curtea. 

Scrisoarea adresată de Ludovic-Napoleon iubitului său 
Persigny continuă să rămînă principalul subiect de discuţie 
atît în Anglia cît şi dincolo de Canalul Mînecii. Se pare, în 
primul rînd, că protestul Porţii împotriva expediţiei în Siria, 
în forma proiectată iniţial de Franţa şi Rusia 91, a găsit un 
sprijin puternic din partea Austriei şi Prusiei, în timp ce lor
dul Palmerston, care, cu prilejul dezbaterilor cu privire la 
fortificaţii îl alesese tocmai pe Ludovic-Napoleon ca prin
cipalul obiect al suspiciunilor britanice, a trebuit să arunce 
în balanţă toată autoritatea sa în favoarea Turciei şi a sta 
telor germane. Se pare, de asemenea, că eroul loviturii de 
stat din decembrie s-a cam speriat nu numai de tonul dicta
torial adoptat de Rusia, cît mai ales de ironiile la adresa lui 
care circulă în saloane printre „anciens partisu ** şi de mur
murul înăbuşit care se aude în mahalalele pariziene cu privire 
la „alliance cosacque" *** .  

Pentru ca Parisul să accepte această alianţă, trebuie să 
intervină complicaţii mult mai mari. In această situaţie depri
mantă şi într-o stare de evidentă neliniş te sufletească, Ludo
vic-Napoleon şi-a compus scrisoarea, care cuprinde cîteva 
pasaje savuroase. 

1 0  

* - sir Charles Wood. - Nota red. 
** - „vechile partide " .  - Nota trad. 

*** - „alianţa cu cazacii " .  - Nota trad. 
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Pe un englez îl va pufni, desigur, rîsul citind următoarea 
frază adresată de Ludovic-Napoleon lordului Palmerston : 
„De ce n-am ajunge la  o înţelegere sinceră, ca nişte oa
meni cinstiţi ce sîntem, şi nu ca hoţii, care vor să se tragă 
pe sfoară unul pe celălalt" ; dar numai urechea unui francez 
poate aprecia la justa valoare rarisima lipsă de gust îmbi
nată cu efectul grotesc al originalului francez : „Entendons 
nous loyalement comme d'honnetes gens, que nous sommes. 
et non comme des larrons, qui veulent se duper muuelle
ment " .  Nici un francez nu poate citi această frază fără să-şi . 
amintească de o propoziţie similară din celebra piesă „Robert 
Macaire" 92• 

Iată cîteva date pe baza cărora putem compara bugetele 
de stat ale Franţei şi Angliei. Potrivit bugetului provizoriu 
sau previzibil, venitul total al Franţei pe anul 1860 este 
evaluat la 1 825 OOO OOO de franci sau 73 OOO OOO I.st., proveiit 
din următoarele surse : 

I. Impozite direct e :  pămînt , clădiri, patente 
II. Venituri din taxe de înregistrări (taxe de 

t imbru, domenii) , . . . .  , , . . . . .  , , . .  , . . . . . 
III. Păduri, rezervaţii de vînătoare şi eleştee 
IV. Taxe vamale şi  impozit pe sare , , , , , . , , 

V. Impozite indirecte (accize etc.) . . . .  , . . . .  . 
VI.  Poştă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

V I I .  D iverse venituri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

I.st. 
18 800 OOO 

H 300 OOO 
1 500 OOO 
9 1 00 OOO 

19 500 OOO 
2 300 OOO 
7 500 OOO 

Veniturile Angliei pe anul 1859 (darea de seamă finan
ciară pe anul 1 860 încă n-a fost publicată) au fost următoa
rele ( în ambele cazuri s-au dat numai cifre rotunde) : 

I. Impozite ( inclusiv impozitul pe venit) , , , , 
I I .  Taxe de timbru , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , 

III.  D omeniile statului „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
IV, Taxe vamale , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V. Accize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VI.  Poştă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VII.  D iverse venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.st. 
1 0  OOO OOO 

8 250 OOO 
420 OOO 

2� 380 OOO 
18 500 OOO 

3 200 OOO 
2 1 00 OOO 

Din compararea cheltuielilor de stat ale ambelor ţări re
zultă următoarele : 



Taxele vamale la hîrtie. - Scrisoarea împăratului 1 -

Dobînzi la  datoria publică • • • • • • • •  
Armata şi flota • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lista cjvilă a coroanei • • • • • • • • • • • • 
Cheltuieli pentru încasarea venitu-

rilor • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Alte cheltuieli • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Fran ta Anglia 
( ln I.st.) 

22 400 OOO . 28 500 OOO 
18 600 OOO 22 500 OOO 

1 OOO OOO 400 OOO 

8 OOO OOO 
23 OOO OOO 

4 500 OOO 
9 OOO OOO 

Total • • • • • • • • • • • • 73 OOO OOO 65 OOO OOO 

Din ultimul tabel se poate vedea că dobînzile la datoria 
publică se ridică rapid în Franţa bonapartistă pînă la nivelul 
celor din Anglia ; că monarhia continentală centralizată chel
tuieşte mai puţin pentru armată şi flotă decît oligarhia insu
lară ; că un Ludovic-Napoleon are nevoie pentru cheltuielile 
sale personale de o sumă de două ori şi jumătate mai mare 
decît un suveran britanic şi, în sfîrşit, că, într-o ţară biro
cratică ca Franţa, cheltuielile pentru încasarea veniturilor se 
ridică la o sumă în disproporţie cu înseşi veniturile. 

Scris de K. Max la 1 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 6 030 dio 22 august 1860 

e tipăreşte după textl 
.părut în ziar 

Tradus din limba englez. 
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Friedrich Engels 

Manevrele forţelor lui Garibaldi 

Londra, 8 august 1 86) 

In Italia de sud, evenimentele se apropie de deznodămîn
tul lor final. Potrivit ştirilor apărute în ziarele franceze şi 
sarde, 1 500 de garibaldişti au debarcat pe coasta Calabriei, 
şi dintr-un moment în altul se aşteaptă sosirea lui Garibaldi. 
Chiar dacă aceste ştiri sînt premature, nu încape îndoială că 
pînă la mijlocul lunii august Garibaldi va muta teatrul de 
război în Peninsula Italică. 

Pentru a putea înţelege mişcările armatei napolitane tre 
buie să avem în vedere că în rîndurile ei acţionează două 
curente opuse : partidul liberal moderat, care se află oficial 
la putere şi care este reprezentat prin guvern, şi camarila 
absolutistă, din care fac parte maj oritatea ofiţerilor superiori 
ai armatei. Ordinele guvernului sînt paralizate de ordinele 
secrete ale curţii şi de intrigile generalilor. Aşa se explică 
caracterul contradictoriu al mişcărilor de trupe şi al comuni
catelor. Astăzi ni se spune că toate trupele regale urmează 
să părăsească Sicilia, iar mîine aflăm că ele pregătesc o nouJ 
bază de operaţii la Milazzo. Această stare de lucruri este 
inerentă tuturor revoluţiilor şovăielnice : în 1 848 asemenea 
situaţii s-au ivit în toată Europa. 

ln timp ce guvernul napolitan a propus să fie evacuată 
insula, Bosco - care, după cît se pare, este singurul om 
hotărît în această adunătură de muieri bătrîne cu epoleţi de 
general napolitan - s-a apucat foarte liniştit să facă din 
colţul de nord-est al insulei o bază întărită, de unde să se 
poată întreprinde recucerirea insulei ; în acest scop a plecat 
la Milazzo în fruntea unui detaşament de elită, format din 
cei mai buni soldaţi pe care i-a putut găsi la Messina. Aici 
a dat peste o brigadă de garibaldişti, comandată de Medici , 
dar nu s-a încumetat să întreprindă împotriva lor un atac cît 
de cît serios ; între timp a fost anunţat Garibaldi, care a sosit 
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cu întăriri. Atunci, conducătorul răsculaţilor a atacat tru
pele regale şi, într-o bătălie îndîrj ită, care a durat mai 
bine de douăsprezece ore, le-a zdrobit complet. Forţele celor 
două părţi angajate în luptă erau aproximativ egale, dar 
napolitanii ocupau o poziţie foarte puternică. Totuşi, nici po
ziţia şi nici soldaţii nu au putut rezista iureşului vijelios al 
răsculaţilor, care i-au gonit pe napolitani prin oraş direct în 

·citadelă. Atunci napolitanilor nu le-a mai rămas altceva de 
făcut decît să se predea, şi Garibaldi le-a permis să se îm
barce pe vase, dar fără arme. După această victorie, Gari
baldi s-a îndreptat numaidecit spre Messina, unde generalul 
napolitan a consimţit să predea forturile exterioare ale ora
şului, cu condiţia să fie lăsat în pace în citadelă. Citadela 
din Messina, în care nu pot să încapă mai mult de citeva 
mii de oameni, nu va deveni niciodată un obstacol serios în 
calea înaintării lui Garibaldi ; de aceea el a procedat foarte 
just scutind oraşul de un bombardament, care ar fi fost con
secinţa inevitabilă a oricărui asediu. In orice caz, această 
serie de capitulări - Palermo, Milazzo şi Messina - va 
zdruncina încrederea trupelor regale în propriile lor forţe şi 
în comandanţii lor într-o măsură mult mai mare decit un 
număr îndoit de victorii. Capitularea napolitanilor în faţa 
lui Garibaldi a devenit ceva de la sine înţeles. 

Din acest moment, dictatorul din Sicilia se putea gindi la  
o debarcare pe continent. Pe ci t  se  pare, el  nu are încă un 
număr suficient de vapoare cu care să poată efectua o de
barcare mai la  nord, undeva la şase sau opt etape de marş 
de Neapole, de pildă în Golful Policastro. De aceea el a ho
tărît, după cit se pare, să treacă strîmtoarea prin locul cel 
mai îngust, adică la extremitatea de nord-est a insulei, la 
nord de Messina. După cit se aude, el a concentrat în acest 
punct vreo 1 OOO de ambarcaţii, în mare parte, probabil, 
feluci pescăreşti şi de cabotaj - tipul de ambarcaţii obişnuit 
pe aceste meleaguri -, şi, dacă ştirea debarcării a 1 500 de 
oameni sub comanda lui Sacchi se va confirma, ei vor forma 
avangarda lui Garibaldi. Acesta nu este cel mai potrivit 
punct pentru o expediţie împotriva Neapolului, deoarece se 
află în partea cea mai îndepărtată de capitală a peninsulei ; 
dacă vapoarele lui Garibaldi nu pot transporta dintr-o dată 
vreo 10 OOO de oameni, el nu poate să aleagă un alt loc, şi 
are cel puţin avantajul că aici i se vor alătura neîntîrziat 
calabrezii. Dar, dacă Garibaldi va reuşi să îmbarce pe va
poarele sale vreo 10 OOO de oameni şi dacă va putea să se 
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bizuie pe neutralitatea flotei regale (care, după cît se pare, 
a hotărît să nu lupte împotriva italienilor) , e posibil să 
simuleze cu un mic detaşament o debarcare în Calabria, iar 
el să se îndrepte cu forţele principale spre Golful Policastro 
sau chiar spre Golful Salerno. 

Forţele de care dispune în prezent Garibaldi numără cinci 
brigăzi de infanterie regulată a cite patru batalioane fiecare, 
zece batalioane de cacciatori dell'Etna *, două batalioane d' 
cacciatori delle Alpi **,  care reprezintă detaşamentul de elită 
al trupelor sale, un batalion străin ( în prezent italian) su. 
comanda unui englez, colonelul Dunne, un batalion de pio
nieri, un regiment şi un escadron de cavalerie şi 4 divizioane 
de artilerie de cîmp ; în total 34 de batalioane, 4 escadroane 
şi 32 de tunuri ; efectivul total se ridică la vreo 25 OOO de 
oameni, dintre care mai mult de jumătate sînt originari din 
nordul Italiei, iar ceilalţi din alte regiuni ale ţării. Aproape 
toate aceste forţe ar putea fi folosite pentru o ofensivă îm
potriva Neapolului, deoarece noile formaţii în curs de orga
nizare se vor dovedi curînd suficiente pentru a supraveghea 
citadela din Messina şi a apăra de atacuri Palermo şi cele
lalte oraşe. Totuşi, dacă ar fi  să le comparăm cu efectivul 
trupelor de care dispune pe hîrtie guvernul Neapolului, ele 
sin t foarte reduse . 

Armata napolitană e formată din 3 regimente de gardă, 
15 regimente de linie, 4 regimente străine a cite două bata
lioane fiecare, ceea ce fac 44 de batalioane ; 13 batalioane 
de vînători, 9 regimente de cavalerie şi două de artilerie .
în total 57 de batalioane şi 45 de escadroane cu efectivul 
din timp de pace. Dacă adăugăm pe cei 9 OOO de j andarmi, 
organizaţi şi ei absolut milităreşte, rezultă că în timp de 
pace efectivul acestei armate se ridică la 90 OOO de oameni. 
Dar în cursul ultimilor doi ani, ea a fost încadrată cu efec
tivul de război complet ; la regimente au fost constituite 
batalioanele trei, în escadroanele de rezervă a fost introdus 
serviciul activ, garnizoanele au fost încadrate cu efectivul 
complet, astfel că în prezent această armată numără pe hîrtie 
peste 1 50 OOO de oameni. 

Dar ce fel de armată este aceasta ? !n aparenţă, din 
punctul de vedere al unui pedant oarecare, ea se prezintă 
admirabil ; în fapt însă este lipsită de viaţă şi însufleţire, de 
patriotism şi devotament. Ea nu are tradiţii militare na-

• - vinători d i n  Etna. Nota trad. 
„ - vinători din Alpi, - Nota trad. 
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ţionale. Ori de cite ori napolitanii s-au luptat ca atare, ei 
au fost bătuţi ; numai atunci cînd l -au urmat pe Napoleon, 
ei au fost întotdeauna părtaşi la victorii. Aceasta nu este o 
armată naţională, ci o armată pur regală. Ea a fost recrutată 
şi organizată cu scopul special şi exclusiv de a ţine poporul 
subjugat. Dar, pe cît se vede, nu-i bună nici pentru asta ; ea 
cuprinde în rîndurile ei numeroase elemente antiregaliste, 
care acum se afirmă pretutindeni. îndeosebi şi sergenţii, şi 
caporalii sînt liberali. Regimente întregi strigă : „Viva Ga
ribaldi ! " *. lnfrîngeri ca acelea suferite de această armată, 
începînd cu cea de la Calatafimi şi terminînd cu cea de la 
P alermo, nu a suferit încă nici o armată din lume ; şi dacă 
unităţile străine şi unele unităţi napolitane au luptat bine 
la Milazzo, nu trebuie să uităm că aceste detaşamente de 
eliti formează doar o infimă minoritate a armatei. 

Aşadar, este aproape neîndoielnic că, dacă Garibaldi va 
debarca cu forţe suficiente pentru a obţine cîteva succese 
pe continent, nici o concentrare masivă de trupe napolitane 
nu va putea să-i opună rezistenţă cu şanse de succes ; şi se 
prea poate ca într-un viitor apropiat să auzim că el îşi 
continuă marşul său triumfal de la Scilla la Neapole, n 
fruntea a 15  OOO de oameni, împotriva unui inamic de zece 
ori mai puternic. 

Scris de F. Engels 
la 8 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 031 din 23 august 1 860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* - „Trăiască Garibaldi I". - Nota trad. 
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[Noul împrumut sard. 
Apropiatul împrumut francez şi indian} 

Londra, 14 auqust 1 860 

Noul împrumut de 6 OOO OOO I.st. lansat de Sardinia s-a 
încheiat, şi, după cum se spune, suma subscrisă este de trei 
ori mai mare decît cea cerută. Se pare, aşadar, c. obligaţiile 
noului regat italian se urcă pe piaţă, în timp ce Austria se 
zbate în zadar să facă faţă unei datorii ale cărei proporţii 
trebuie apreciate nu în raport cu resursele ţării, ci cu slăbi
ciunea guvernului ei, iar Rusia, puternica Rusie, izgonită de 
pe piaţa de credit europeană, a fost silită să recurgă din nou 
la tiparniţa ei de bani de hîrtie. De altfel, chiar şi în ceea 
ce priveşte Sardinia, noul împrumut ne aminteşte faptul de
plorabil că, în timpurile noastre, parcă sub imperiul unei 
monstruoase fatalităţi, adesea primul pas pe care-l face un 
popor care luptă pentru libertae şi independenţă constă, 
pare-se, în acceptarea unei noi înrobiri. Nu reprezintă oare 
orice datorie publică o ipotecă care grevează economia na
ţională şi ştirbeşte libertatea poporului ? Nu generează ea 
oare o nouă categorie de tirani invizibili, cunoscuţi sub nu
mele de creditori ai statului ? Oricum ar fi , clacă în mai puţin 
de un deceniu francezii şi-au dublat aproape datoria publică, 
pentru a rămîne sclavi, de ce nu s-ar permite italienilor să 
contracteze aceleaşi obligaţii, pentru a deveni oameni liberi ? 
Impozitele plătite în 1847 de Piemontul propriu-zis, fără pro
vinciile de curînd alipite 93, au însumat 3 813  452 I.st., iar anul 
acesta va trebui să plătească 6 829 OOO I.st. Ziarele engleze, 
de pildă „Economist" ,  au arătat că, în urma unor modiiicări 
cu caracter liberal introduse în sistemul tarifar, comerţul 
Piemontului a crescut considerabil, şi, pentru a ilustra aceast. 
creştere, ni se dau următoarele cifre : 
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l n  1 85'• importu l  era de numai 12 497 1 GO l . s t .  

„ 1 857 el s-a dlicat la 19 123 040 " 
„ 1 8. exportul era le 8 595 280 

„ 1 8>7 el s-a rid icat la 19 o;o o.o " 

lmi permit totuşi să menţionez că această creştere este 
mai mult aparentă decît reală. Principalele articole de export 
ale Sardiniei sînt : mătase, produse de mătase, sfoară, bău
turi spirtoase şi untdelemn ; se ştie însă că, în cursul primelor 
trei trimestre ale anului 1 857, preţurile tuturor acestor măr
furi au crescut excesiv de mult, ceea ce a făcut să sporească 
considerabil şi suma totală a veniturilor Sardiniei provenite 
din comerţ. Pe de altă parte, statisticile oficiale ale regatului 
indică numai valorile, nu însă şi cantităţile articolelor ex
portate şi importate, încît se prea poate ca cifrele pe anul 
1 857 să constituie mai curînd o excepţie. Cum pînă în prezent 
nu s-a publicat încă nici o dare de seamă oficială pentru 
anii 1 858-1860, rămîne de văzut dacă criza comercială din 
1 858 şi războiul din Italia din 1 859 au frînat sau nu dezvol
tarea industrială a ţării. Din tabelele de mai jos, în care sîn t 
indicate evaluările oficiale ale veniturilor şi cheltuielilor 
Sardiniei propriu-zise pe anul curent ( 1 860) , reiese că o parte 
a noului împrumut va fi folosită pentru acoperirea defici 
tului, iar o altă parte va fi destinată noilor preg.tiri de 
război. 

Veniturile Sardiniei pe anul 1860 

Taxe vamale 
Impozit p e  terenuri şi clr1diri, taxe de timbru ele . . . . . . . . . .  . 
Căi ferate şi telegraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Poştă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Taxe încasate de ministerul nfncerilor externe . . . . . . . . . . . . . . 
Taxe încasate de min isterul afacerilor interne . . . . . . . . . . . . . . 
Venituri realizate în cîteva ramuri ale instrucţiunii publice 
Veniturile monetăriei . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diferite venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.esurse extraordinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total . . . . . . . . 

l .st . 
2 " 1 1  8 2 '. 
2 90 28'· 

G99 t,0} 
2'12 OOO 

12 t,O) 
21 1 3> 

580 
6 SiG 

1 93 SSb 
301 t, rn 

G 829 73� 
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Cheltuielile Sardiniei pe anul 1860 

Departamentul Iinanţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Justiţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:Ministerul afacerilor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Instrucţiunea publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
:Ministerul afacerilor interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lucrări publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cheltuieli pentru armată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cheltuieli pentru flotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cheltuieli extraordinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

I.st. 
4 331 676 

243 816 

70 02 8 

1 1 7  744 

.07 152 

854 080 

2 229 464 

310 3GO 

1 453 268 

1 0  017 588 

Comparînd cheltuielile, care se ridică la 1 O O 17 588 I.st., 
cu veniturile, în sumă de 6 829 738 I.st., rezultă un deficit 
de 3 1 87 850 I.st. Pe de altă parte, se apreciază că provinciile 
recent dobîndite vor aduce un venit anual de 3 435 552 I.st., 
iar cheltuielile lor anuale se vor ridica la 1 855 984 I.st., astfel 
încît va rămîne un excedent net de 1 600 OOO I.st. Potrivit 
acestor calcule, deficitul întregului regat al Sardiniei, inclu
siv provinciile recent dobîndite, s-ar reduce la 1 608 282 I.st. 
Ar fi, desigur, just ca Lombardia şi ducatele să plătească o 
parte din cheltuielile făcute de Piemont în timpul războiului 
din Italia ; cu timpul însă, impunerea noilor provincii cu 
impozite aproape de două ori mai mari decît costul adminis
trării lor, cu unicul scop de a înlesni situaţia financiară a 
vechilor provincii, s-ar putea dovedi o experienţă extrem de 
periculoasă. 

Persoanele iniţiate în tainele culiselor pieţei financiare 
pariziene continuă să afirme că Franţa urmează să contrac
teze un nou împrumut într-un viitor nu prea îndepărtat. Se 
mai aşteaptă doar să se ivească un prilej favorabil pentru 
a perfecta împrumutul. După cum se ştie, emprunt de la paix * 
s-a dovedit a fi un eşec. Prea puţin s-a repetat pînă acum 
Partant pour la Syrie 94, pentru ca un nou apel Ia entuziasmul 
de la grande nation ** să fie îndreptăţit. De aceea se pre
supune că, dacă nu va interveni nimic nou şi preţurile ce
realelor vor continua să crească, se va lansa un împrumut 
sub pretextul preîntîmpinării unor eventuale calamităţi pro
vocate de o foamete. In legătură cu situaţia finanţelor fran-

* - imprnutul păcii. - Nota trad. 
** - marii natini. - Nota trad. 
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ceze poate fi menţionat ca o curiozitate faptul că d-l Jules 
Favre, care a cutezat să prezică, în plin Corps legislatif *, 
falimentul iminent al vistieriei imperiale, a fost ales bâton
nier at baroului din Paris. După cum ştiţi, avocaţii francezi 
au păstrat încă din timpul vechii monarhii cîteva rămăşiţe 
ale vechii lor organizări feudale. Ei mai formează şi astăzi 
un corp aparte, numit barreau, al cărui decan, ales anual, 
bâtonnierul, îl reprezintă atît în relaţiile lui cu tribunalele 
cit şi cu guvernul şi în acelaşi timp supraveghează respec
tarea disciplinei membrilor baroului. în timpul Restauraţiei 
şi al regimului imediat următor, al regelui-cetăţean **,  ale
gerea bâtonnierului din Paris era considerată întotdeauna un 
mare eveniment politic, avînd semnificaţia unei demonstraţii 
pentru sau împotriva guvernului aflat  la cîrmă. Cred că ale
gerea d-lui Jules Favre trebuie considerată prima demonstra
ţie antibonapartistă, pe care şi-a permis-o colegiul avocaţilor 
din Paris, şi de aceea merită să fie consemnată în cronica 
evenimentelor zilei. 

La şedinţa de ieri a Camerei comunelor, sir Charles Wood, 
acest prototip al adevăratului whig carierist, a prezentat în 
faţa unei asistenţe care abia dacă alcătuia un quorum *** o 
rezoluţie care-l împuternicea să contracteze un nou împrumut 
de 3 OOO OOO I.st. în folosul trezoreriei indiene. Potrivit afirma
ţiilor sale, deficitul indian a fost în 1858-1859 ( în India, anul 
financiar începe şi se termină întotdeauna în aprilie) de 
1 4  187 OOO I.st., în 1859-1860 de 9 981 OOO I.st., iar pentru anii 
1 860-1 861 este evaluat la 7 400 OOO I.st. O parte a acestui 
deficit, el a promis că o va acoperi din venitul realizat de 
pe urma impozitelor recent introduse de d-l Wilson - ceea 
ce, de altfel, pare foarte problematic -, cealaltă parte urmînd 
să fie acoperită cu ajutorul noului împrumut de 3 OOO OOO. 
Datoria de stat, care în 1856-1857, anul dinaintea răscoalei, 
era de 59 442 OOO I.st., a crescut în prezent la 97 851 OOO I.st. 
Şi mai rapid au crescut dobînzile la această datorie. De la 
2 525 OOO I.st. în 1856-1 857, ele au sporit la 4 461 OOO I.st. în 
1859-1860. Deşi veniturile statului au crescut în mod forţat 
prin instituirea unor noi impozite, ele n-au putut totuşi să 
ţină pasul cu cheltuielile care, după cum afirmă d-l Charles 
Wood însuşi, sînt cu mult mai mari în toate departamentele, 
în afară de cel al lucrărilor publice. In vederea asigurării 

• - co rpurile legiuitoare. - Nota trad. 
** - Ludovc-Fip. - Nota red. 

„. Vzi volumul de fată, pag. 546. - Nota red. 
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sumei de 3 OOO OOO I.st., necesară pentru construirea de ca
zarmi fortificate, atît în anul curent cit şi în cel următor „vor 
fi aproape complet sistate lucrările publice şi construirea de 
edificii publice cu caracter civil " .  Şi sir Charles Wood con
sideră, pare-se, această „completă sistare a lucrărilor" drept 
partea cea mai frumoasă a întregului sistem. Acum nu se 
mai află 40 OOO de soldaţi europeni în India ca în 1856-1857, 
ci 80 000, iar în locul unei armate indigene de aproximativ 
200 OOO de o ameni există o armată de peste 300 OOO de 
oameni. 

Scr�s de K. Marx 
la 1 4 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 035 din 28 august 1 860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limb a ngleză 
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Friedrich Engels 

Omul bolnav din Austria 

S-ar părea că împăratului Franz Joseph al Austriei i-a fost 
dat să trăiască numai ca să se adeverească justeţea vechiului 
dicton latin că, „atunci cînd zeii vor să piardă pe cineva, îi 
iau mai întîi minţile" .  De la începutul anului 1 859, el n-a  
făcut altceva decît să  respingă cu bună ştiinţă orice şansa 
ivită de a se salva pe sine şi Imperiul austriac. Atacarea 
intempestivă a Piemontului cu numai o parte a forţelor sale 
armate, destituirea mareşalului Hess din funcţia de coman
dant suprem al armatei, cerută de împărat şi clica sa, şo
văiala, care a dus la bătălia de la Solferino, încheierea pe 
neaşteptate a păcii tocmai în momentul cînd francezii ajun
seseră în faţa celor mai puternice poziţii ale lui, refuzul 
îndărătnic de a face vreo concesie în domeniul organizării 
interne a imperiului, pînă ce a fost prea tîrziu, - toate 
acestea reprezintă un şir de greşeli stupide, nemaipomenite, 
comise de un singur om într-un interval de timp atît de scurt. 

Dar soarta a vrut să-i mai ofere lui Franz Joseph înci o 
şansă. Duplicitatea sfruntată a lui Ludovic-Napoleon a făcut 
necesară alianţa dintre Prusia şi Austria, care a devenit po
sibilă abia după prealabila umilire a Austriei şi după ce di
ficultăţile ei, atît pe plan intern cit şi extern, au devenit zi 
de zi tot mai mari. Intrevederile de la Baden şi Teplitz 95 au 
pecetluit această alianţă. Prusia, care acţiona pentru prima 
oară în calitate de reprezentantă a întregii Germanii, pro
mitea să sprijine Austria în cazul că aceasta va fi atacată nu 
numai de Italia, dar şi de Franţa ; la rîndul ei, Austria pro
mitea să facă concesii opiniei publice şi să-şi schimbe poli
tica ei internă. Pentru Franz Joseph, aceasta constituia în
tr-adevăr o speranţă. El n-avea de ce să se teamă de o lupta 
dusă numai împotriva Italiei, chiar şi în cazul unor tulburari 
în Un"aria, căci noua sa politică era cea mai bună garanţie 
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pentru securitatea în această parte a imperiului. Ungaria 
s-ar fi declarat satisfăcută cu o constituţie separată la baza 
căreia să fi stat constituţia abrogată în 1 849 ; o constituţie 
liberală pentru întregul imperiu ar fi împlinit dorinţele din 
prezent ale nucleului german al monarhiei, contracarînd în 
mare măsură tendinţele separatiste ale provinciilor slave. 
De îndată ce finanţele ar fi trecut sub controlul obştesc, 
creditul statului s-ar fi redresat, şi aceeaşi Austrie, acum 
slabă, săracă, zdrobită, vlăguită şi căzută pradă disensiunilor 
interne, s-ar fi refăcut curînd sub protecţia celor 700 OOO de 
baionete pe care Germania le punea la dispoziţia ei. Pentru 
a se asigura toate acestea, Austriei i se cereau două lucruri : 
să ducă în mod sincer şi fără nici un fel de rezerve o politică 
cu adevărat liberală în ţară şi să adopte o tactică defensivă 
la Veneţia, lăsînd restul Italiei în voia soartei. 

Se pare însă că Franz Joseph nu poate, sau nu vrea, să 
facă nici una, nici alta. El nu poate nici să renunţe la puterea 
sa de monarh absolut, putere care se volatilizează pe zi ce 
trece tot mai mult, şi nici să uite poziţia sa de protector al 
micilor tirani italieni, cu toate că a şi pierdut-o. Neloial, slab 
şi totodată încăpăţinat, el încearcă, pare-se, să scape de difi
cultăţile din ţară recurgînd la un război agresiv în afară, şi 
- în loc să-şi consolideze imperiul sacrificînd o putere care 
Oricum îi scapă din mîini - să se arunce din nou în braţele 
celor mai intimi prieteni ai săi şi să pregătească o campanie 
în Italia, care poate duce la pieire monarhia austriacă. 

Indiferent dacă de la Viena s-a trimis sau nu la Torino 
vreo notă sau vreo altă comunicare oficială cu privire la 
debarcarea lui Garibaldi în Calabria, este totuşi foarte pro
babil ca Franz Joseph să se fi hotărît să considere această 
debarcare drept un pretext pentru o intervenţie a sa în 
favoarea regelui Neapolului. Vom vedea în curînd dacă aşa 
-stau lucrurile. Care poate fi însă cauza acestei schimbări 
bruşte a politicii austriece ? Oare recenta fraternizare cu 
Prusia şi B avaria i -a sucit capul lui Franz Joseph ? Este puţin 
probabil, căci, în ultimă instanţă, fraternizarea de la Teplitz 
a însemnat o umilire pentru el şi un triumf numai pentru 
Prusia. Sau poate Franz Joseph vrea să strîngă sub stin
dardul său armatele papei şi ale regelui Neapolului înainte 
ca Garibaldi să le fi făcut praf şi pulbere şi să fi adus toate 
.elementele lor italiene în rindurile partizanilor lui ? Un ase
menea motiv ar fi cu totul insuficient. Intr-o campanie sau 
.alta, aceste trupe nu vor duce lipsă de nimic, p� cînd 
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Austria, în situaţia pe care şi-o creează printr-o astfel de 
agresiune stupidă, va duce lipsă de toate. Singura explicaţie 
a acestor planuri este situaţia politică internă din Austria. 
Iar aici nu trebuie să cauţi mult. Reichsratul, compbtat cu 
elementele cele mai conservatoare şi mai aristocratice din 
diferitele provincii şi în timp de pace împuternicit să contro
leze finanţele ţării, se pregăteşte să discute problema repre
zentanţei populare şi a unor constituţii pentru imperiu şi 
pentru diferitele provincii care intră în componenţa lui. Pro
punerile făcute în această privinţă de către membrii unguri 
au obţinut o majoritate zdrobitoare în comitet şi, în pofida 
guvernului, vor trece într-un mod tot atît de triumfal prin 
Reichsrat. Intr-un cuvînt, se pare că cea de-a doua revoluţie 
austriacă a şi început. Reichsratul, o palidă imitaţie a adună
rii notabililor francezi, se declară - aşa cum au procedat 
şi aceştia din urmă - incompetent şi cere convocarea Sta
telor generale. Guvernul, avînd de luptat cu dificultăţi finan
ciare pe măsura celor întîmpinate de guvernul lui Ludovic 
al XVI-lea, dar fiind şi mai slab din pricina tendinţelor diver
gente ale diferitelor naţionalităţi care compun imperiul, nu 
este în stare să opună rezistenţă. Concesiile smulse guvernu
lui vor fi, desigur, urmate de noi concesii şi revendicări. 
Statele generale se vor transforma repede în Adunare na
ţională. Franz Joseph simte că i se clatină pămîntul sub 
picioare şi, pentru a scăpa de cutremurul care-l ameninţă, se 
va arunca, poate, în vîltoarea unui război. 

Dacă Franz Joseph îşi va traduce în fapt ameninţarea şi 
va porni o cruciadă în numele legitimităţii în Neapole şi în 
statul papal, la ce va duce aceasta ? Nici o putere şi nici 
un stat din Europa nu sînt cît de cît interesate ca Bourbonii 
să se menţină, şi dacă Franz Joseph intervine în favoarea 
lor, va avea de suportat consecinţele. Ludovic-Napoleon va 
trece, desigur, Alpii pentru apărarea principiului neinterven
ţiei, iar Austria, avînd, indiscutabil, împotriva ei opinia pu
blică a întregii Europe, finanţele ruinate, o insurecţie în 
Ungaria şi o armată vitează, dar din punct de vedere numeric 
mult mai slabă, va suferi o înfrîngere îngrozitoare. Se prea 
poate ca Austria să capete acum lovitura de graţie. Şi ca 
Germania să-i vină în ajutor, nici vorbă nu poate fi .  Nemţii 
vor refuza în modul cel mai categoric să lupte pentru regele 
Neapolului sau pentru papă. Ei vor avea grijă ca să nu fie 
încălcată inviolabilitatea teritorială a Confederaţiei germane 
(dorinţă pe care o vor satisface bucuroşi atît francezii cît şi 
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italienii) , iar dacă Ungaria se va răscula, vor ramme la fel 
de impasibili. Ba mai mult, este foarte probabil ca provin
ciile germane ale imperiului să sprijine revendicările ungu
rilor, ca în 1 848, şi chiar să ceară o constituţie pentru ele. 
Din presa austriacă, în pofida restricţiilor impuse de guvern, 
rezultă că chiar şi în Austria se manifestă semnele evidente 
ale unei simpatii larg răspîndite pentru Garibaldi. In pre
zent, direcţia opiniei publice este alta decît în anul care a 
trecut ; Veneţia este considerată acum o posesiune absolut 
neavantajoasă, iar populaţia Vienei vede într-o lumină favo
rabilă lupta italienilor pentru independenţă, deoarece este 
dusă fără ajutorul Franţei. Lui Franz Joseph îi va fi extrem 
de greu să-i determine pe propriii lui supuşi germani să lupte 
în numele intereselor Bourbonilor din Neapole, ale papei şi 
ale micilor duci din Emilia. Este puţin probabil ca un popor 
care este pe cale să înceapă o luptă revoluţionară împotriva 
absolutismului să se ridice în apărarea intereselor dinastice 
ale suveranului său. Vienezii au mai dovedit acest lucru, 
şi este foarte posibil ca trecerea trupelor austriece peste 
Pad să servească drept semnal forţelor progresiste atît de la 
Viena cît şi din Ungaria pentru folosirea unor mijloace mai 
" iolente. 

Scris de F. Engels 
la 1 6  august 1 860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 039 din 1 septembrie 1 860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Recolta din Europa 

Londra, 21 august 1860 

Pe măsură ce vara se apropie de sfîrşit, perspectivele 
recoltei sînt tot mai sumbre şi scad speranţele într-o even
tuală revenire a timpului bun. Anul trecut am avut nu numai 
pe tot cuprinsul Regatului Unit, ci în toată Europa de nord, 
inclusiv nordul Franţei, Belgia şi provinciile renane, o vară 
cu totul neobişnuită. In ceea ce priveşte Anglia, caracteris
tica actualului anotimp este just redată în rîndurile de 
mai j os : 

„După o primăvară intîziată şi rece, luna iunie a fost atît de plo
ioasă, incit în multe districte nici nu s-au putut semăna napii, nici prăşi 
sfecla furajeră şi nici efectua vreuna din muncile de s ezon obişnuite. Au 
urmat apoi vreo zece zile cu vreme frumoasă, după care timpul a devenit 
atît de instabil, incit două zile consecutive făr. ploaie erau o adevărată 
surpriză. Dar, în afară de umiditatea sa excesivă, vlrn aceasta - aproape 
că s e  poate spune vara care a trecut - s-a caracterizat prin lipsa zilelor 
cu soare şi prin temperaturi scăzute, care au p redominlt chiar şi atunci 
cind nu ploua", 

Cantitatea anuală medie de precipitaţii sub formă de 
ploaie fiind de aproximativ 20 de ţoli, iar cea înregistrată în 
lunile mai şi iunie atingînd 1 1 , 1 7  ţoli, rezulUi că în aceste 
două luni a căzut mai bine de jumătate din cantitatea de 
precipitaţii dintr-un an. In cursul ultimei săptămîni, care la 
început părea să prevestească o schimbare în bine, timpul 
a fost mai instabil şi mai furtunos ca oricînd ; în zilele de 
1 6  şi 18 au căzut ploi torenţiale însoţite de furtuni, iar vîn
tul a suflat în rafale din direcţia sud-vest. Ca urmare, pre
ţul griului s-a urcat ieri la Mark Lane 96 cu aproximativ 2 
şilingi la quarter * faţă de preţul obţinut pe piaţă lunea 
trecută **. 

* - 1 quarter = 12,7 kg. - Nota lrad. 
** - 13 august. - Nota red. 

t 1 - Mac-Engels - Opere, voi. 15 
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Din cauza vîntului care a suflat f.ră întrerupere, a 
ploii şi a frigului, strînsul finului a fost mult stînjenit şi a 
întîrziat. Iarba stă culcată l a  pămînt, acoperită de apă, incit 
există temeri c. mare parte din substanţele ei nutritive au 
fost distruse de umezeală ; din această cauză, în bună parte 
nu va mai putea fi întrebuinţată ca nutreţ, ci numai ca 
aşternut, ceea ce va pricinui pierderi foarte serioase, făcînd 
să crească simţitor consumul de griu de primăvară. O mare 
parte din fin n-a fost încă cosit, dar o mare parte trebuie con
siderată ca definitiv pierdută. 

„Aproape că nu încape îndoială - se pune în numărul de simbătă 
al lui „Gardeners' Chronide" 87 - că recolta de griu este în general serios 
compromisă. Din 140 de rapoarte primite de la tot atiţ.a corespondenti din 
Anglia şi Scoţia, nu mai puţin de 91 relatează că recolta abia dacă este me
diocră, iar dacă analizăm situaţia din principalele distrkte producătoare de 
griu, vedem că proporţia rapoartelor nefavorabile este tot atit de mare. 
Astfel, cinci din şase rapoarte din Lincolnshire, trei din cinci rapoarte din 
Norfolk şi Suffolk şi toate rapoartele din comitatele Oxfordshire, Glou
cestershire, Wiltshire, Hants şi Kent sint nefavorabile". 

O mare parte din griu a putrezit la rădăcină înainte ca 
bobul să se fi copt, iar în multe districte a fost mănat şi atins 
de mălură. In timp ce griul este distrus de boli - în nu
meroase districte chiar în mare măsură -, boala cartofului, 
care, după ce s-a ivit în 1845 şi a bîntuit cu furie timp de 
patru ani, din 1850 începuse să scadă treptat, a reapărut 
într-o formă şi mai gravă nu numai în Irlanda, ci şi în multe 
districte ale Angliei şi în nordul Europei. 

Iată cum rezumă „Freeman's Journal " 98 perspectivele 
generale în ceea ce priveşte recolta din Irlanda : 

„Recolta de ovăz trebuie considerată în general ca aproape com
promisă. Cu excepţia oitorva districte nu prea întinse, ovăzul nu numai 
că nu s-a copt încă, dar a rămas complet verde, şi violenţa intemperiilor 
l-a •culcat la pămint. Griul lU va scăpa, probabil, nici el de soarta care 
ameninţă întreaga recoltă de cereale. Pînă acum a fost secerat numai în 
mkă parte, şi dacă numai cu citeva săptămîni în urmă perspectivele în 
ceea ce priveşte această recoltă mai îndreptăţeau cele mai optimiste spe
ranţe, acum ele provoacă o adincă consternare printre fermieri. Şi re
colta de cartofi este. după părerea unanimă, iremediabil compromisă, dacă 
vremea urită mai durează o lună". 

După cum relatează „Independent" 99 din Wexford, 

„boala cartofului se extinde, iar în une!e locuri s-a constatat că nu 
mai puţin de o treime din întreaga producţie de cartofi, indiferent de 
mărime, soi şi perioada cultivării lor, este contaminată". 
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De aceea, un lucru pare cert : strînsul recoltei se va 
prelungi mult peste termenul obişnuit, şi, în consecinţă, re
zervele existente vor fi insuficiente. Distrugerea parţială a 
finului, împreună cu boala cartofului vor provoca o creştere 
neobişnuită a consumului de cereale, iar recolta tuturor ce
realelor, în special a griului, nu va atinge nici pe departe 
nivelul mediu. Pînă acum importul, în loc să fie mai mare ca 
în anii 1 858 şi 1 859, marchează, dimpotrivă, un regres sim
ţitor. Pe de altă parte, ştirile cu privire la recolta îmbelşu
gată din America şi din sudul Rusiei, speranţa într-o îm
bunătăţire a vremii, precum şi prudenţa extremă, adoptată 
în toate tranzacţiile financiare în urma recentului crah din 
comerţul de piele, au menţinut preţurile cerealelor la un 
nivel scăzut, deşi în prezent ele sînt în medie cu 26°/o mai 
ridicate decît în aceeaşi perioadă a anului trecut. Comparînd 
preţurile de azi cu cele obţinute începînd din 18 15  în cazul 
unor recolte similare, am ajuns la concluzia că preţul mediu 
al griului, care acum putem considera că este de 58-59 de 
şilingi quarterul, trebuie să se urce, cel puţin în Anglia, pînă 
la 65-70 de şilingi. Consecinţele unei asemenea urcări a 
preţurilor la griu vor fi considerabil agravate de faptul că 
ele vor coincide cu scăderea progresivă a exportului ţării. D� 
la 63 003 1 59 I.st„ cit a însumat în cursul celor 6 luni care 
se încheie la 30 iunie 1 859, exportul britanic a scăzut în 
perioada corespunzătoare a anului 1 860 la 62 019  989 I.st„ 
această scădere, după cum am arătat într-una din corespon
denţele mele anterioare *,  fiind provocată în special d> 
cererea scăzută de ţesături şi fire de bumbac, ca urmare 
a supraaglomerării pieţelor din Asia şi Australia. Şi, în 
timp ce exportul scade, importul creşte simţitor în com
paraţie cu aceeaşi perioadă a anului 1 859. Intr-adevăr, pe 
cînd în cursul primelor 5 luni pînă la 31 mai 1 859 importul 
a fost de 44 968 863 I.st„ în 1 860 el a crescut la 57 097 638 I.st. 

Această depăşire a exportului de către import va duce 
inevitabil la scurgerea mai intensă a aurului din ţară şi, în 
consecinţă, la înrăutăţirea instabilităţii pieţei financiare, 
caracteristică pentru toate perioadele de recoltă proastă şi 
de importuri excesive de cereale. Dacă în Anglia efectele 
iminentelor dificultăţi financiare se vor limita, probabil, 
mai mult la sfera economică, cu totul altfel stau lucrurile pe 
continent, unde crizele financiare. care coincid cu o recoltă 

• Vezi volumul de faţă, pag. 783. - Nota red. 
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proastă şi cu o creştere a impozitelor, duc în mod aproape 
inevitabil la serioase tulburări politice. De pe acum se fac? 
simţită o serioasă îngrijorare la Paris, unde autorităţile 
municipale tocmai se pregătesc să cumpere grupuri întregi 
de case vechi cu scopul de a le dărîma şi a procura astfel 
de lucru pentru „ouvriers" * .  La Paris, preţurile celor mai 
bune sorturi de griu sînt în momentul de faţă tot atî t  de 
urcate, dac. nu chiar mai urcate decît la Londra, ele oscilînd 
între 60 de şilingi, 6 pence şi 61 de şilingi. Ultimele tertipuri 
cu ajutorul cărora Ludovic Bonaparte a încercat să distrafă 
atenţia opiniei publice - expediţia în Siria, înălţarea Spaniei 
la rangul de „mare putere" 100 -, tratativele cu Prusia şi 
tentativele de a stăvili succesele lui Garibaldi s-au soldat cu 
un eşec total. El va trebui să facă faţă primejdiilor care 
decurg dintr-un anotimp nefavorabil, din dificultăţile finan
ciare şi o trezorerie secătuită tocmai într-un moment cînd 
„prestigiul" său politic se află în mod vizibil în declin. Dacă 
această ultimă afirmaţie mai are nevoie de o dovadă, nu 
ne-o furnizează oare scrisoarea lui Bonaparte către „Mon cher 
Persigny" ** ? 101 

S cris de K. Marx 
la 21 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
n r. 6 043 din 6 septembrie 1 860 

* - „muncitori„ - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

** - „Scumpul meu Persigny". - Nota lrad 
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Friedrich Engels 

O trecere în revistă 
a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi 1 1  

Ca ş i  Germania. Anglia se înarmează pentru a re�pinge 
atacul ce o ameninţă din partea bonapartismului. Instituirea 
unităţilor de puşcaşi voluntari englezi se datoreşte aceloraşi 
motive pentru care Prusia şi-a dublat numărul batalioanelor 
de linie. lată de ce pentru militarii germani va fi interesant 
să capete unele informaţii mai amănunţite în legătură cu 
actuala situaţie şi capacitatea de luptă a armatei engleze de 
voluntari. care. prin originea sa. ca şi prin ideea ce-i stă la 
bază. constituie un duşman al bonapartismului şi un aliat 
al Germaniei. 

Cu excepţia cîtorva batalioane, această armată de vo
luntari datează din a doua jumătate a anului trecut ( 1859) ; 
marea masă a voluntarilor a îmbrăcat uniforma militară şi 
face instrucţie de mai puţin de un an. In prezent. efectivul 
ei este în scripte de 120 OOO de oameni. dar. ţinînd seama de 
situaţia din diferitele districte, ajungem la concluzia că în 
realitate nu există mai mult de 80 OOO de oameni cu adevărat 
capabili de luptă şi instruiţi ; pentru toţi ceilalţi. problema 
nu prezintă nici un interes. şi cel mai bun lucru ar fi să fie 
şterşi de pe liste. 

Organizarea voluntarilor este cit se poate de simplă. In 
localitatea în care se adună 60-1 00 de voluntari (pentru 
artilerie 50-80) se poate forma - cu aprobarea lordului gu
vernator al comitatului respectiv - o companie. Voluntarii 
aleg candidaţii pentru gradul de ofiţeri (un căpitan. un loco· 
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tenent şi un stegar sau sublocotenent) , pe care. e ·  regulă. 
lordul guvernator îi numeşte în gradul respectiv ; au existat · 
însă şi cazuri cînd candidaţii aleşi au fost respinşi. Mai 
multe companii pot forma un batalion ; în acest caz. lordul 
guvernator numeşte pe maior şi pe locotenent-colonel. care 
în Anglia este considerat adevăratul comandant al batalionu
lui. de cele mai multe ori potrivit dorinţei corpului de ofiţeri. 
sau dintre căpitani. după vechimea lor în grad. In felul acesta. 
o unitate este formată din una pînă la opt companii. nume
rotate în ordinea formării lor în comitalul respectiv. Numai 
batalionul complet. cu opt companii. primeşte un locotenent
colonel. Ofiţerii sînt numiţi din rîndurile voluntarilor şi nu 
sînt supuşi vreunui examen. Adjutantul 103 însă trebuie să 
fie un ofiţer din trupele de linie sau de miliţie. el fiind şi 
singurul care primeşte soldă *. Voluntarii îşi procură ei înşişi 
echipamentul. iar guvernul le pune la dispoziţie, la cerere 
şi în folosinţă temporară. puşti şi baionete. Culoarea şi cro
iala uniformei. precum şi a centironului şi a diagonalei sînt 
alese de către fiecare unitate în mod independent şi aprobate 
de lordul guvernator al comitalului. Fiecare unitate trebuie 
să se îngrijească. de asemenea. de terenurile de instrucţie 
şi de poligonul de tragere, de muniţii, instructori şi fanfară. 

Uniformele diferitelor unităţi de infanterie sau de puş, 
caşi sînt în majoritatea cazurilor verzi. gri. cenuşii sau ca
fenii ; croiala lor este ceva intermediar între uniforma fran
ceză şi cea engleză ; în ceea cc priveşte acoperămîntul 
capului. se foloseşte mai ales capela franţuzească sau chipiul 
ofiţerilor francezi şi englezi. Unităţile de artilerie poartă 
uniforme de culoare bleumarin. Preocupate de înfăţişarea 
exterioară. ele au adoptat căciula de blană destul de inco
modă a artileriei călăreţe engleze. Puţinii vînători călare 
poartă o uniformă copiată după cea a cavaleriei engleze ; 
aceste trupe reprezintă de fapt un fel de articol de lux. 

Cînd a început agitaţia pentru formarea acestor unităţi 
de puşcaşi şi au luat fiinţă primele companii. totul amintea 
de garda noastră naţională sau de garda civilă 104• în multe 
privinţe semănînd cu un joc de-a soldaţii. Spiritul de gaşcă 
întronat cu prilejul alegerii ofiţerilor. ţinuta caraghioasă şi 

* Pe lingă solda de 1 80 l.  st. acordată de guvern, maj ontatea bata
lioanelor contribuie cu sume însemnate lin propriile lor mijloace ; cunosc 
adjutanţi şi locotenenţi din trupele de linie care Primesc 300 l. st. sau 
2 OO de taleri şi chiar mai mult. (Notă dată de Engels la articolul apărut 
în „Allgemeine Milităr-Zeitung".) 
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incapacitatea proaspeţilor ofiţeri de a-şi îndeplini îndatori
rile de serviciu erau destul de amuzante. Se înţelege că nu 
întotdeauna erau aleşi cei mai capabili sau cel puţin aceia 
care erau în mai mare măsură atraşi de mişcarea voluntari
lor. ln primele şase luni. aproape toate companiile şi bata
lioanele produceau aceeaşi impresie ca şi fosta noastră gardă 
civilă în 1 848. 

Acesta era materialul încredinţat sergenţilor instructori 
pentru a fi transformat în trupe de campanie capabile de 
luptă. Instrucţia se făcea de două. trei ori pe săptămînă. mai 
ales seara între orele 7 şi 9. în localuri iluminate cu gaz. 
In măsura posibilului. sîmbăta după-amiază întreaga unitate 
efectua un scurt exerciţiu de marş şi regrupări în cadrul com
paniei. Efectuarea instrucţiei în zilele de duminică era inter
zisă de lege. ca şi de obiceiuri. Instructorii erau sergenţi şi 
caporali din trupele de linie. de miliţie sau pensionari. Lor le 
revenea şi sarcina de a-i pregăti pe ofiţeri. Fără îndoială. 
subofiţerul englez este în felul său un specimen minunat. In 
armata engleză se aud mai puţine înjurături şi ocări în timpul 
serviciului şi se foloseşte un ton mult mai potolit decît în 
oricare altă armată ; în schimb. pedepsele sînt mai aspre. 
Subofiţerul îl imită pe ofiţer. şi ca atare este. prin întreaga 
sa comportare. net superior subofiţerilor noştri germani. De 
asemenea. el nu slujeşte de dragul perspectivei de a primi 
mai tîrziu o funcţie modestă în serviciul civil. El s-a anga
jat voluntar pe termen de 12 ani. şi avansarea pînă la gradul 
de plutonier-major îi oferă pe fiecare treaptă nouă o îmbu
nătăţire simţitoare a situaţiei sale . ln fiecare batalion. unul 
sau două posturi de ofiţeri (acela de adjutant şi de casier) 
sînt suplinite de cele mai multe ori de subofiţeri cu vechime. 
In timp de război. orice subofiţer care se distinge în lupta 
cu duşmanul poate avea satisfacţia de a vedea prinzîndu-i-se 
steluţa de aur pe gulerul tunicii. Instructorii recrutaţi din 
rîndurile acestor subofiţeri au făcut pentru voluntari tot ce 
se putea face într-un timp atît de scurt : nu numai că i-au 
învăţat să efectueze regrupări în cadrul companiilor. dar au 
dat şi ofiţerilor pregătirea elementară necesară. 

Intre timp. diferitele companii s-au transformat, cel puţin 
în oraşele mai mari, în batalioane şi au primit adjutanţi de 
la trupele regulate. Ofiţerul inferior englez. ca şi cel austriac. 
are o pregătire teoretică mult mai slabă în comparaţie cu 
ofiţerul inferior din Germania de nord ; însă. ca şi cel 
austriac. ştie să-şi îndeplinească excelent îndatoririle de 
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serv1cm atunci cînd îşi iubeşte meseria. Printre adjutanţii 
transferaţi din trupele de linie în batalioanele de voluntari 
sînt unii neîntrecuţi în funcţia de instructori. Rezultatele pe 
care le-au obţinut într-o foarte scurtă perioadă de activitate 
în batalioanele lor sînt de-a dreptul uimitoare. Trebuie spus 
însă că pînă acum numai o foarte mică parte din voluntari 
au constituit batalioane. şi de aceea companiie independente 
se prezintă cu mult mai prost decît batalioanele. 

La 1 1  august voluntarii din Lancashire şi Cheshire au 
organizat o paradă la Newton, la jumătatea drumului dintre 
Manchester şi Liverpool. Comanda supremă a fost preluată 
de sir George Wetherall, generalul comandant al districtului. 
Aici s-au adunat voluntarii din regiunile industriale din apro
pierea Manchesterului ; numărul celor veniţi din Liverpool 
sau din regiunile agricole din Cheshire a fost redus. Dacă 
ar fi să judecăm lucrurile după experienţa noastră în materie 
de recrutare în Germania. ar trebui să considerăm că aceste 
unităţi se află din punct de vedere fizic sub nivelul mediu : 
să nu uităm însă că voluntarii aparţin într-o foarte mică 
măsură clasei muncitoare. 

Terenul. şi aşa moale. al hipodromului din Newton se 
desfundase şi mai mult în urma ploilor neîntrerupte. deve
nind accidentat şi clisos. De o parte a hipodromului curge 
un pîrîiaş. pe malurile căruia cresc ici şi colo tufe de gro
zamă. Nici nu se putea un teren mai potrivit pentru parada 
tinerilor voluntari ; cei mai mulţi stăteau în apă şi noroi 
pînă la gleznă. iar caii ofiţerilor se înfundau adesea pînă 
peste chişiţă. 

Cele 57 de unităţi care au acceptat să participe la paradă 
erau împărţite în 4 brigăzi : prima brigadă era formată din 
4 batalioane. iar celelalte din cite 3 batalioane. Fiecare bata
lion era alcătuit din 8 companii. Brigăzile erau comandate 
de locotenenţi-colonei din trupele de linie ; comandanţii ba
talioanelor erau numiţi dintre ofiţerii voluntari. Prima brigadă 
s-a desfăşurat în 3 batalioane, al patrulea fiind dispus în 
coloană. în spatele centrului. Celelalte 3 brigăzi au fost dis
puse în linia a doua. cele 9 batalioane fiind dispuse în co
loane de companii. la intervale reduse la un sfert din distanţa 
reglementară şi în formaţie de marş de la dreapta spre stînga. 

După ce generalul a trecut în revistă trupele. acestea 
urmau să facă o schimbare de front spre stînga sub acope
rirea batalionului. care se afla în coloană în spatele centrului. 
Pentru a se putea executa această mişcare. două companii 
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din mijlocul batalionului care se afla în faţă au făcut o în
toarcere la dreapta şi la stinga spre flancuri. formînd astfel 
un coridor de trecere pentru întreaga coloană. Aceasta s-a 
desfăşurat de-a lungul rîului. 4 companii formînd lanţul de 
trăgători. iar celelalte 4 alcătuind susţinerea. Pămîntul şi 
tufele erau atît de ude. incit nici nu putea fi vorba de o 
justă folosire a terenului. De altfel. majoritatea batalioanelor 
de voluntari îşi însuşiseră abia primele elemente ale desfă
şurării în linie de trăgători şi ale serviciului militar, 
şi ar fi nedrept să se aplice în cazul lor criterii prea severe. 
In vremea aceasta. linia desfăşurată a efectuat o schimbare 
de front. rotindu-se ca în jurul unui ax în jurul centrului ; 
cele două companii din mijlocul batalionului din faţă au 
făcut un sfert de întoarcere : prima mişcîndu-se înainte. iar 
a doua înapoi. după care celelalte companii s-au aliniat în 
noua direcţie. Cele două batalioane de flanc ale primei linii 
s-au încolonat la intervale reduse la un sfert din distanţa 
reglementară (coloana cea mai compactă pe care o cunosc 
englezii) . s-au aliniat şi s-au desfăşurat din nou. Ne putem 
uşor imagina cit a durat această manevră complexă şi destul 
de greoaie. In acelaşi timp. batalionul din flancul drept al 
liniei de coloane a pornit drept înainte şi s-a oprit în spatele 
noului flanc drept al primei linii ; celelalte batalioane. după 
o întoarcere spre dreapta. au urmat în rînduri duble pînă la 
locul unde se aflase înainte batalionul din flancul drept ; 
odată ajuns aici. fiecare batalion a executat o întoarcere tn 
direcţia frontului şi a pornit în urma batalionului din flancul 
drept. Cînd ultima coloană a ajuns în felul acesta la noua 
linie. fiecare coloană a executat în mod independent o în
toarcere spre stînga. restabilind astfel frontul liniei coloanelor. 

După aceasta. din centrul liniei coloanelor a început să 
înainteze brigada a treia ; ajunse la o distanţă de 200 de 
paşi de prima linie desfăşurată. cele trei batalioane au luat 
distanta necesară pentru desfăşurare şi s-au desfăşurat la 
rîndul lor. Deoarece lanţul de trăgători parcursese intre timp 
o bună parte din teren. cele două linii desfăşurate au înaintat 
şi ele citeva sute de paşi. după care cea de-a doua linie luă 
locul celei dintîi. Iată cum se realizează aceasta : ambele 
linii execută o regrupare spre dreapta în rînduri duble. capul 
fiecărei companii din prima linie se desprinde şi se întoarce 
la dreapta. în timp ce capul fiecărei companii din cea de-a 
doua linie se desprinde şi se întoarce la stînga. cele două 
linii trecind astfel una prin rîndurile celeilalte. Dup. aceasta. 
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companiile formează frontul şi. prin ocolire. se aşază în linie. 
Este una din manevrele de pe terenul de instrucţie absolut 
inutile acolo unde pot fi realizate şi irealizabile acolo unde 
sînt necesare. 1n sfîrşit. cele patru brigăzi au fost regrupate 
într-un mod asemănător, potrivit tacticii liniare, şi au format 
din nou o coloană compactă. iar trupele au defilat în faţa 
generalului pe coloane desfăşurate (cite 25-35 de rînduri) . 

Nu intenţionăm să criticăm aici acest gen de tactică ele
mentară. care va părea. desigur. cititorilor noştri destul de 
învechit. Este evident că. dacă valoarea unui asemenea sistem 
este discutabilă pentru trupe de linie cu o durată a stagiului 
de 1 2  ani. el este cel mai puţin indicat pentru voluntari. care 
nu pot consacra decît cîteva ore libere pe săptămînă instruc
ţiei militare. Ceea ce ne interesează în cazul de faţă este 
modul in care voluntarii au executat aceste mişcări ; in 
acest sens se poate spune că. deşi ici. colo au existat unele 
mici dificultăţi. in general toate mişcările au fost executate 
în ordine, fără nici o zăpăceală. Mai defectuoase au fost oco
lirea in coloană şi desfăşurarea în linie. aceasta din urmă 
fiind de cele mai multe ori executată extrem de încet. Ambele 
mişcări au demonstrat insuficienta pregătire şi nesiguranţa 
ofiţerilor. In schimb. înaintarea în formaţie linie (principala 
manevră în tactica engleză) a fost executată mai presus de 
orice aşteptări. Este o mişcare pentru care englezii par a avea 
într-adevăr o deosebită aptitudine. pe care o învaţă cu o uşu
rinţă uimitoare. Defilarea a decurs de asemenea foarte bine ; 
nostim este că ea s-a desfăşurat sub o ploaie torenţială. S-au 
comis. ce-i drept. citeva abateri de la eticheta militară en
gleză ; în afară de aceasta . din vina ofiţerilor. distanţa n-a 
fost păstrată. 

Dacă facem abstracţie de exerciţiul de luptă organizat la 
Londra de unii comandanţi de voluntari prea belicoşi şi care 
s-a desfăşurat cam alandala. este prima dată cînd un mare 
detaşament de voluntari execută manevre ce urmăresc ceva 
mai mult decît o simplă defilare de paradă. Dacă ţinem seama 
de faptul că cea mai mare parte a trupelor prezentate la 
Newton era formată din unităţi numărînd fiecare una. două 
sau cel mult trei companii. că ele nu erau unite la un loc în 
cadrul unor batalioane permanente. nu dispuneau de ofiteri 
cu stagiu în armata regulată. fiind instruite numai de sub
ofiţeri proveniţi din rîndurile armatei şi numai rareori formau 
batalioane permanente. trebuie să recunoaştem că voluntarii 
englezi au făcut tot ce era posibil şi că ei nu se mai află pe 
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aceeaşi treaptă cu gărzile noastre civile. Este de la sine în
ţeles că unităţile care formează batalioane permanente. co
mandate de adjutanţi din cadrele armatei (aceştia fiind de 
fapt comandanţii batalioanelor) . au executat cu mult mai 
bine toate manevrele. 

In general. voluntarii s-au prezentat bine. Este adevărat 
că unele companii erau formate din oameni mici de statură. 
de parcă ar fi fost francezi ; în schimb. altele depăşeau înăl
ţimea medie caracteristică trupelor engleze de linie de astăzi. 
Majoritatea voluntarilor erau însă oameni cit se poate de 
diferiţi ca înălţime şi lăţime a pieptului. Paloarea celor mai 
mulţi. caracteristică orăşenilor şi care te izbea în mod neplă
cut. deoarece le dădea o alură nu prea ostăşească. ar fi putut 
să dispară uşor după o singură săptămînă de instrucţie în 
tabără. Uniformele. pe alocuri prea împopoţonate. produceau 
în general o foarte bună impresie. 

După primul an de instrucţie. voluntarii şi-au însuşit în
deajuns mişcările elementare pentru a putea trece acum la 
desfăşurarea în linie de trăgători şi la exerciţiile de tragere. 
La ambele. ei vor da dovadă de mult mai multă iscusinţă 
decît trupele engleze de linie. astfel incit pînă în vara anului 
viitor voluntarii ar putea deveni unităţi destul de destoinice 
dacă şi ofiţerii lor şi-ar cunoaşte mai bine meseria. 

Tocmai în aceasta rezidă punctul nevralgic al tuturor 
acestor formaţii. Ofiţerii nu pot fi instruiţi în aceeaşi durată 
de timp şi cu aceleaşi mijloace ca soldaţii de rînd. Pînă acum 
s-a dovedit că se poate conta pe bunăvoinţa şi zelul mase
lor în măsura în care este necesar ca fiecare om să ajungă 
un soldat pregătit. Dar acest lucru nu este suficient cînd este 
vorba de ofiţeri. După cum am văzut. pregătirea ofiţerilor 
este departe de a fi satisfăcătoare chiar şi în cazul mişcărilor 
simple ale batalionului, al ocolirii în coloană, al desfăşură
rilor. al păstrării distanţelor (lucru deosebit de important în 
tactica liniară engleză) . Cum se vor descurca ei în serviciul 
de campanie şi în formaţie de trăgători. unde aprecierea 
terenului înseamnă totul şi unde pot surveni alte situaţii 
mult mai complicate ? Cum se poate încredinţa unor ase
menea ofiţeri sarcina de a asigura serviciul de pază ? Gu
vernul a obligat pe fiecare ofiţer voluntar să urmeze cel 
puţin timp de trei săptămîni şcoala de tir din oraşul Hythe. 
Deocamdată e bun şi asta. dar el nu va învăţa aici nici să 
conducă o patrulă. nici să comande trupe din serviciul de 
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pază. Or. voluntarii trebuie folosiţi înainte de toate în ser
viciile de infanterie uşoară. adică acolo unde este nevoie de 
ofiţerii cei mai capabili şi cei mai de nădejde. 

Dacă se urmăreşte ca mişcarea de voluntari să aducă în· 
tr-adevăr foloase. este necesară intervenţia statului. Toate 
companiile independente sau care s-au grupat cîte două sau 
trei la un loc trebuie in mod obligatoriu să se unească în 
cadrul unor batalioane permanente şi să primească adjutanţi 
din armata regulată. Adjutanţii trebuie să organizeze pentru 
toţi ofiţerii din batalioanele lor un curs sistematic de tactică 
elementară. serviciul de companie şi un regulament de ser
viciu interior în cadrul batalionului. !n afară de frecventarea 
şcolii de tir din Hythe. ofiţerii ar trebui obligaţi să facă ser
viciu cel puţin timp de trei săptămîni într-o tabără a unui 
regiment de linie şi să fie supuşi, după un timp, unui examen 
care să dovedească c. şi-au însuşit cel puţin ceea ce este 
absolut necesar. Dacă ofiţerii ar fi astfel obligaţi să se pre
zinte la un examen şi tot aşa şi toţi voluntarii ar fi supuşi 
unui examen medical în vederea îndepărtării celor inapţl 
pentru serviciul militar - al căror număr este destul de 
mare -, instituindu-se şi un control anual al foilor matricole 
în vederea eliminării voluntarilor care nu vin la instrucţie şi 
nu fac decît să se j oace de-a soldaţii, fără a învăţa ceva, -
toate acestea ar avea, desigur, drept rezultat imediat redu
cerea substanţială a armatei de voluntari, care numără pe 
hîrtie 1 20 OOO de oameni. In schimb, această armată ar fi de 
trei ori mai valoroasă lecit aceea care figurează astăzi 
pe hîrtie. 

In loc de aceasta. se spune că autorităţile militare stu
diază o problemă foarte importantă. şi anume dacă n-ar fi 
indicat ca toţi puşcaşii voluntari să fie echipaţi cu primul 
prilej cu uniforma de culoare cărămizie, atît le mult dorită, 
a trupelor de linie. 

Scris de F. Engels în jurul datei 
de 24 august 1 860 

Publicat în „Allgemeine Milităr
Zeitung" nr. 36 din 8 septembrie 
1 860. în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 2 
din 14 septembrie 1 860 şi în cule
gerea „Essays Addressed to Volun
teers", Londra, 1861 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „Allgemeine Milităr-Zei
tung", confruntat cu textul cu
legerii şi cu cel apărut în „The 
Volunteer Journal" 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

[Preţurile la cereale. - Situaţia financiară din Europa 
şi pregătirile de război. - Problema orientală] 

Londra, 25 august 1860 

Dat fiind că timpul nu s-a îmbunătăţit în cursul acestei 
săptămîni. preţul făinii măcinate în oraş a crescut ieri la 
Mark Lane cu 6 şilingi de sac. Imediat s-au făcut în porturile 
străine comenzi pentru cumpărarea a aproape 1 OOO OOO de 
quarteri de grîne. Importatorii împărtăşesc aproape în mod 
unanim părerea. pe care am exprimat-o într-unul din ultimele 
mele articole * , că preţurile pe piaţa cerealelor vor continua 
în mod inevitabil să crească. Măsurile pe care Franţa le-a 
luat recent în ceea ce priveşte comerţul cu cereale pun 
această ţară in situaţia de concurentă directă a negustorilor 
de cereale din Anglia. După cum se ştie. în Franţa există o 
scară mobilă care reglementează taxele vamale la importul 
şi exportul de cereale ; această scară mobilă variază în cele 
opt districte diferite în care este împărţită întreaga ţară în 
ceea ce priveşte comerţul cu cereale. Printr-un decret pu
blicat în „Moniteur" din 23 august curent. această scară mo
bilă a fost complet suspendată pe o anumită perioadă. De
cretul stabileşte că pînă la 30 septembrie 1 861 cerea lele şi 
făina importate pe uscat sau pe apă. pe vase franceze sau 
străine. indiferent de unde ar veni. sînt impuse numai la taxe 
vamale minimale fixate prin legea din 1 5  aprilie 1832. Acelaşi 
decret stabileşte că vasele încărcate cu grîne şi făină vor fi 
scutite de taxa de tonaj şi. în sfîrşit. toate vasele cu astfel 
de încărcătură ieşite din oricare port străin înainte de 30 sep
tembrie 1 861 vor plăti numai minimul menţionat mai sus şi 
vor fi scutite de taxa de tonaj . Minimul la care se referă 
decretul este de 25 de cenţi la hectolitru (aproximativ 23/4 
buşeli) . Aşadar. Franţa. care în anii 1858 şi 1 859 a exportat 
în Anglia mai mult griu (2 014  923 de quarteri) şi mai multă 

„ Vezi volumul de fată, pag. 1 -142. - Nota red. 
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făină (4 326 435 de chintale *) decît oricare altă ţară. va con
cura acum în mod serios Anglia la achiziţiile de cereale de 
pe pieţele străine. suspendarea temporară a scării mobile 
franceze creind condiţii favorabile unei astfel de concurente. 

Cele două pieţe importante la care Anglia şi Franţa sînt 
nevoite să se limiteze în ceea ce priveşte exportul lor sînt 
Statele Unite şi Rusia de sud.  ln ceea ce priveşte această 
din urmă ţară. ştirile referitoare la starea recoltei au un ca
racter cit se poate de contradictoriu. Pe de o parte se afirmă 
că recolta ar fi foarte îmbelşugată. pe de altă parte că ploile 
torenţiale şi inundaţiile ar fi dăunat recoltei în toate părţile 
imperiului. că ogoarele din provinciile de sud ar fi pustiite 
de lăcuste - flagel care şi-a făcut apariţia pentru prima 
oară în Basarabia şi a cărui acţiune devastatoare autorităţile 
s-au străduit zadarnic s-o limiteze la o anumită zonă. incon
jurînd-o cu un cordon format din 20 OOO de oameni. Amploa
rea reală a dezastrului nu poate fi. desigur. evaluată cu pre
cizie 1 în orice caz. el va accelera procesul de creştere a 
preturilor la produsele alimentare. Unele ziare londoneze au 
emis ipoteza că efectul pe care îl are de obicei asupra pieţei 
financiare scurgerea aurului, legată nemijlocit de un mare şi 
neaşteptat import de grîne. ar putea fi compensat prin intrări 
de aur din Australia. O idee mai mult decît absurdă. ln 
timpul crizei din 1 857 am fost martorii unei scăderi mai mari 
a rezervei de aur decît s-a înregistrat vreodată într-o perioadă 
asemănătoare dinainte de descoperirile de aur din Australia 
şi California. Cu alt prilej am arătat. pe bază de fapte şi 
cifre incontestabile. că importul de aur în Anglia. care a 
sporit considerabil după 185 1 .  a fost mai mult decît contra
balansat de un export de aur nu mai puţin însemnat .  ln 
afară de aceast.. trebuie avut în vedere că după 1 857 rezer
vele de aur ale Băncii Angliei nu numai că n-au depăşit 
nivelul mediu. dar au scăzut necontenit. In timp ce în august 
1 858 ele se ridicau la 17 654 506 I .st . .  in august 1859 s-au 
redus la 16 877 255 I.st . .  iar în august 1 860 la 15 680 840 I .st. 
Dacă scurgerea aurului n-a început încă. acest fenomen poate 
fi explicat prin faptul că perspectiva unei recolte proaste 
abia acum începe să-şi exercite influenţa. în timp ce dobînda 
a fost pînă în prezent mai ridicată la Londra decît la alte 
burse importante din Europa. adică la Amsterdam. Frankfurt. 
Hanourg şi Paris. 

* - chintalul englez = aprox. 50 kg. - Nota lrad. 
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Europa continentală oferă în momentul de faţă un spec
tacol foarte ciudat. Franţa. care trece. după cum se ştie. prin 
serioase dificultăţi financiare. se înarmează totuşi în proporţii 
atît de gigantice şi cu o energie atît de neobosită. de parcă 
s-ar afla în posesiunea lămpii lui Aladin. Austria este în 
pragul falimentului. şi totuşi găseşte. într-un fel sau altul. 
mijloacele pentru a întreţine o armată uriaşă şi pentru a în
zestra patrulaterul fortăreţelor sale cu tunuri ghintuite. Iar 
Rusia. unde toate operaţiile financiare ale guvernului s-au 
soldat cu un eşec. unde despre falimentul naţional se vor
beşte ca despre un eveniment probabil. unde armata murmură 
din cauza soldelor neplătite şi unde pină şi fidelitatea gărzii 
imperiale este pusă la grea încercare. soldele ostaşilor ei 
nefiind plătite pe ultimele cinci luni. - Rusia trimite totuşi 
masiv trupe spre Marea Neagră şi ţine pregătite la Nikolaev 
200 de vase pentru a le îmbarca şi trimite în Turcia. Inca
pacitatea guvernului rus de a rezolva problema iobăgiei. 
problema financiară. precum şi problema poloneză. care s-a 
agravat din nou. pare să-l determine să recurgă la război ca 
la ultimul mijloc de a amăgi poporul. De aceea nemulţumirile 
care se fac auzite din toate părţile imperiului şi în toate 
păturile societăţii ruse sînt înăbuşite. din ordinul guvernului. 
prin strigăte fanatice de răzbunare pentru bieţii creştini căl
caţi în picioare in Turcia. Zi de zi presa rusă abundă în 
ilustraţii şi argumente în ceea ce priveşte necesitatea unei 
intervenţii în Turcia. Următorul extras din „Invalidu poate 
servi drept mostră în această privinţă tos : 

„Această problemă va continua multă vreme să formeze obiectul co
mentariilor tuturor ziarelor europene. Este inevitabil să se vorbească 
dspre ea, dat fiind că a atras asupra ei atenţia întregii Europe. O pot 
privi cu indiferenţă doar cititorii cărora le sînt străine interesele omeni
rii. Sîntem datori nu numai să relatăm zilnic cititorilor noştri amănunte in 
legătură cu această chestiune, ci şi să expunem atît evenimentele trcute, 
cit şi întîmplările ce pot surveni în viitor, pntru ca opinia publică să 
ştie ce măsuri se iau ş1 trebuie să se ia pentru a se pune capăt acestei 
stări de lucruri nefireşti, care cnstituie ruşinea secolului şi a civiliza ţiei 
noastre. 

Deşi sîntem martorii barbariei şi ai sălbatcului fanatism al turcilor, 
trebuie totuşi, din respect pentru adevărul istoric, să recunoaştem că 
Europa însăşi este vinovată şi că trebuie considerată răspunzătoare pen
tru cauzele şi consecinţele acestor crime. Să vorbim deschis. Pentru ce a 
Intreprins Europa un război nejust împotriva Rusiei în perioada 1 85-
1 854 ? Ea a mărturisit in mod public că urmărea un dublu scop : pe de o 
parte să stăvilească pretinsa ambiţie şi tendinţă de predominare a 
Rusii, iar pe de altă parte să facă să înceteze orice oprimare a creş
tinilor care sufereau sub j ugul turcilor. Prin urmare, Europa a rcunos-
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cut existenţa acestor opresiuni şi suferinţe, cărora voia să le pună ca
păt prin mediaţiune comună, menţinî.nd integritata şi inviolabilitatea 
Turciei ca o condiţie ncesară pentru menţinerea echilibrului de forte. 
După teminarea războiului, diplomaţii au început să caute mijloacele 
pentru atingerea acestui dublu scop. Inainte de toate s-au înţeles să 
primească Turcia în familia puterilor europene şi s-o ferească de orice 
amestec din partea vreuneia dintre ele. Acest lucru era uşor de realizat. 
unul dintre cele două scopuri fiind astfel atins. Dar cel de-al doilea ? 
A fost el oare atins ? Au fost luate măsuri care să garanteze salvared 
creştinilor din robia şi asuprirea apăsătoare ? Vai I In această privinţă 
Eurpa s-a î.ncrzut în vorbe, în hîrtii, fără a avea nici un fel de ga
r.anţii. Incă în primele note din 8 august 1 854, cînd se profilase perspec
tiva încetării războiului şi au fost întocmite cunocutele patru puncte 
cu privire la garnţii, se hotărîse să se ceară Porţii respectarea drep
turilor religioase ale tuturor creştLnilor. Aceeaşi cerinţă a fost formu
lată şi în memoriul din 28 decembrie 1 854 prezentat guvenului din 
Petrsburg. In sfîrşit, tn articolul 4 al proiectului preliminat din 1 fe
bruarie 1 856, alcătuit la Viena şi anexat la procesul-verbal al primei 
şedinţe a Congresului de la Paris, se spuneau umătoarele : «Drepturile 
raialelor vor fi crotite, fără a se încălca independenţa şi demnitatea 
sultnulul, Austria, Franţa, Marea Britanie şi Poarta au ajuns la o înţe
legere în ceea ce priveşte asigurarea drpturilor politice şi religioase 
ale supuşilor creştini ai Turciei, invitînd şi Rusia să adere la această 
înţelegere, menită să menţină pacea». 

Congresul de la Paris a dezbătut multă vreme această chestiune, 
incep.d de la cea de-a doua şedinţă a sa, lucru care reiese şi din pro
cesele-verbale din 28 februarie, 24 şi 25 martie. Se urmărea împăcarea 
a două lucruri incompatibile : drepturile suverane ale sultanului şi drep
turile supuşilor săi, ambele aflînlu-se sub protecţia întregii Europe 
datorită dreptului ei de a interveni. Congresul uitase că drepturile raia
lelor, e care el dorea să le menţină, fuseseră confirmate prin tratatele 
anterioare încheiate cu Poarta, care-i fuseseră smulse cu forţa şi care 
încălcaseră dej a  drepturile puterii suverane a sultanului, pe care con
gresul de asemenea voia acum să le menţină. Pentru a împăca aceste 
două puncte incompatibile, s-a ajuns la ideea faimosului hatt-i-hmaion, 
întocmit şi promulgat, chipurile, din voinţa proprie a sultanului. Acest 
hatt-i-humaion promite rspectarea şi lărgina tuturor drepturilor supu
şilor creştini, iar pentru a avea garanţia îndplinirii acestei promisiuni, 
el este menţionat în tratatul de pace. In schimbul îndeplinirii acestor 
condiţii, prin punctul 9 al tr.atatului, congresul a renunţat la orice ames
tec în treburile interne ale Turciei. 

Ce a făcut congresul ? A asigurat el oare .ndeplinirea promisiu
nilor cuprinse în hatt-i-humaion ? Erau acstea oare obligatorii pentru 
sultan ? Nicidecum. In tratat se ridica în slăvi înţeleciunea acestui do
cument, dar nu se prevedea (aşa cum prevăzuse şi spusese Europa la 
timpul său) că el va rămîne literă moartă. Iar acum, cînd, după ce au 
trecut patru ani şi promisiunile n-au fost îndeplinite, în Siria au avut 
loc crime cumplite, are oare Europa - potrivit tratatului - dreptul să 
intervină l Nu I Ea trebuie să recunoască că a fst prea ndulgentă şi 
încrezătoare, pe de 0 parte, şi prea ndreaptă, pe de altă parte. Chiar 
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de curind Rusia a avertizat toate cabinetele că fanatismul musulman 
n-a slăbit de fel, nu s-a potolit, că se pregătesc noi izbucniri, iar vechile 
împilări şi acte de violenţă continuă ; dar Europa s-a mulţumit cu pro
misiunile Porţii că va face o anchetă şi  va pedepsi pe cei vinovaţi. Pen
tru ca toată lumea să fie convinsă, a fost necesar ca fanaticii să mă
celărească citeva mii de nevinovaţi. Abia acum s-a încercat să se inter
vină în legătură cu acea5tă problemă, dar cu cită greutate, cu cite re
zerve, cu cită llcetineală, ca şi cum ar exista intenţia de a se da vino
vaţilor posibilitatea să rămî.nă nepedepsiţi. Toată lumea este preocupată 
de respectarea întocmai a tratatului din 30 martie 1856, la fel ca şi în 
1 859 în cazul Italiei, cind situaţia popoarelor era ignorată şi în atenţia 
tuturor se afla respectarea ad litterm a tratatelT de la Viena. 

Umanitate, religie, civilizaţie - iată principiile generale ale trata
tului Europei cu Turcia. D acă Turcia îl încalcă, ea însăşi provoacă in
tervenţia şi urmările acesteia. 

Pînă în 1 856, în virtutea tratatelor încheiate cu Poarta, puterile 
europene îi puteau face întotdeauna recomandări cu privire la soarta 
creştinilor. Acum se pune întrebarea : tratatul din 30 martie 1 856 a des
fiinţat oare acest drept ? A renunţat are Europa la dreptul de a-şi 
apăra coreligionarii ? D a, a renunţat, dacă şi-a închipuit că prevederile 
cuprinse în hatt-i-humaion vor fi îndplinite ; dacă a crezut că reformele 
promise vor fi efctuate ; daci a nădăjduit că moravurile, obiceiurile, 
pasiunile şi legea Coranului se pot schimba. Acst lucru nu s-a întim
2lat însă şi nici nu se poate întimpla. Stăpînită de ideea că din punct 
de vedere politic Turcia este indispensabilă pentru echilibrul ei, Europa 
i-a îngăduit să intre în famili a puterilor europene, avînd, fireşte, con
vingerea că această tară se va europeniza în adevăratul înţeles al cu
vîntului şi va renunţa la vchile idei musulmane că sabia este unica 
lege în raporturile dintre Coran şi popoarele subordonate, că un învins 
înseamnă n rob, adică un obiect aparţinînd învingătorului, şi că viaţa, 
averea şi familia lui depind de voinţa stăpînului. lată ideea principală 
după care s-a călăzit Europa în 1 856. In ciuda părtinirii ei ostile faţă 
de Rusia, generată de un război nedrept şi sîngeros, Europa n-a eliberat 
Poarta de obligaţiile ei anterioare, ci, dimpotrivă, a cerut o îmbunătăţire 
mai serioasă, mai sigură şi reală a situaţiei crştinilor. Tocmai în aceasta 
constă adevăratul scop al protctoratului asupra Porţii exercitat în comun 
de Europa. Numai cu acest preţ i se garantau Turciei integritatea şi  
inviolabilitatea. Altfel nici războiul, niei  pacea n-ar fi  fost justificate ; 
altfel, pentru ce ar fi ost primită Turcia în familia creştină, pentru ce i 
s-ar fi asigurat securitatea politică în viitor ? Cele două condiţii sînt atît 
de indisolubil legate una de calaltă, incit este evident pentru oricine că 
fără prima nu poate exista nici cea de-a doua. Este adevărat că forma în 
care a fost stipulată prima condiţie prezintă unele neajunsuri. Judecind 
după litera tratatului de la Paris, Europa, în conformitate cu punctul 9, 
a renunţat la dreptul de a interveni în treburile interne ale Porţii, dar 
chiar acest punct menţionează că renunţarea la intervenţie se bazează 
pe hatt-i-humaion-ul din 18 februarie, prin care creştinilor li se acordă 
drepturi egale cu cele ale musulmanilor. Este absolut logic că, în măsura 
în care acest lucru nu a fost îndeplinit, nu mai este valabil nici punctul 9. 

In zadar protstează acum Turcia atit de vehement împotriva inter
venţiei în Siria. Aceasta a devenit inevitabilă, de vreme ce situaţia creş
tinilor, în loc să se îmbunătăţeacă, s-a înrăutăţit. In zada� s-a opus şi 
Anglia intervenţiei. Ea putea să aibă motivele ei politice şi comerciale, 
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a căor importantă şi justeţe nu vrem să le punem în discuţie, dar ea nu 
trebuia să se refere la punCtul 9 al tratatului de la Paris. A:esta a fost 
incalcat nu prin intervenţie, ci prin neîndeplinirea hatt-i-humaion-ului. ln 
zadar Europa, după ce s-a hotărît să intervină, a recurs din nou la ace
leaşi forme diplomatice ale căror neajunsuri le-a putut constata pe baza 
exemplului tratatului de la Paris. Şi de data aceasta se afirmă că inter
venţia .are loc la dorinţa Porţii ... Nu se ·cunoaşte încă rezultatul acestei 
cerinţe, dar, chiar dacă intervenţia va fi amînată pentru un anumit timp, 
ea va deveni pînă la urmă necsară. Ilionul n-a crezut în profeţiile Cassan
drei şi a fost dărîmat". 

Scris de K. Marx 
la 25 august 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune"' 
nr. 6 046 din 10 septembrie lO 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba engleză 



Friedrich Engels 

Inaintarea lui Garibaldi 

Pe măsura desfăşurării evenimentelor. imaginea pe care 
ne-o facem despre planul elaborat de Garibaldi în vederea 
eliberării Italiei de sud devine tot mai clară. şi cu cit cunoaş
tem mai îndeaproape acest plan. cu atît admirăm mai mult 
măreţia proporţiilor lui. A concepe un asemenea plan sau a 
încerca să-l înfăptuieşti nu era cu putinţă decît într-o ţară 
ca Italia. unde partidul naţional era organizat perfect şi urma 
întru totul dispoziţiile acelui om care a tras sabia cu un 
succes atît de strălucit pentru cauza unităţii şi independen-
1 ei I taliei. 

Acest plan nu se limita la eliberarea regatului Neapolu
lui ; concomitent cu aceasta urma să înceapă ofensiva 
împotriva statului papal. pentru a da astfel de furcă nu numai 
trupelor „regelui-bombă" *. dar şi armatei lui Lamoriciere şi 
francezilor aflaţi la Roma 100• Se prevedea că. in jurul datei 
de 1 5  august. 6 OOO de voluntari. aduşi treptat din Genova în 
Golful Portocalilor (Golfo degli Aranci) -. pe coasta de 
nord-est a insulei Sardinia -. să fie transportaţi pe litoralul 
statului papal. în timp ce în diferitele provincii ale părţii 
continentale a regatului Neapolului urma să izbucnească răs
coala. iar Garibaldi trebuia să treacă strîmtoarea Messina şi 
să debarce în Calabria. Unele observaţii - ajunse pînă la 
noi - făcute de Garibaldi cu privire la laşitatea napolita
nilor şi ştirea. primită cu ultimul vapor. că el a intrat în 
Neapole şi că populaţia i-a făcut o primire triumfală arată 
că răscoala de pe străzile acestui oraş. devenită inutilă în 
urma fugii regelui. a fost. probabil. prevăzută în plan. 

Debarcarea pe teritoriul statului papal. după cum se ştie. 
nu a avut loc în parte datorită obiecţiilor ridicate de Victor 

* - Ferdinand al Ii-lea, regele Neapolului. - Nota red. 
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Emanuel, iar în parte, şi mai ales, pentru că Garibaldi în
suşi a aj uns la convingerea că voluntarii nu sînt pregătiţi 
pentru o campanie de sine stătătoare. De aceea el i-a trecut 
în Sicilia . a lăsat o parte din ei la Palermo. iar pe ceilalţi i-a 
trimis cu două vapoare. ocolind insula. la Taormina. unde se 
află în momentul de faţă. Intre timp. aşa cum fusese hotărit 
dinainte. în oraşele de provincie ale regatului Neapolului au 
început o serie de mişcări a căror desfăşurare a arătat cît de 
bine era organizat partidul revoluţionar şi cît de coapte erau 
condiţiile pentru izbucnirea unei răscoale în această ţară. La 
17 august a izbucnit răscoala în oraşul Foggia. în Apulia . 
Dragonii care alcătuiau garnizoana oraşului s-au alăturat 
poporului. Generalul Flores. comandantul districtului. a trimis 
două companii din Regimentul 13. care. sosind la faţa locului. 
au urmat exemplul dragonilor. Atunci. generalul Flores a 
venit în persoană la Foggia. însoţit de statul său major ; dar 
el nu a avut mai mult succes şi a fost nevoit să facă cale
ntoarsă. Acest mod de a acţiona arată clar că nici măcar 
Flores nu dorea să opună o rezistenţă serioasă partidului 
revoluţionar. Dacă ar fi avut de gînd să acţioneze în mod 
serios. ar fi trimis nu două companii. ci două batalioane şi. 
plecînd personal la faţa locului. ar fi luat cu el nu cîţiva 
adjutani şi cîţiva agenţi de legătură. ci un detaşament cit 
mai puternic. într-adevăr. însuşi faptul că insurgenţii i-au 
permis să părăsească din nou oraşul arată destul de limpede 
că între el şi insurgenţi a existat cel puţin o înţelegere tacită. 
O altă insurecţie a izbucnit în provincia Basilicata. Aici in
surgenţii şi-au adunat forţele la Carletto Perticara, un sătuc 
situat pe malul rîului Lagni (după cît se pare este chiar loca
litatea care figurează în telegrame sub denumirea de 
Corleto * ) .  

Din acest ţinut muntos ş i  îndepărtat ei  au pornit spre 
Potenza, oraşul principal al provinciei, unde au ajuns la 
17 august cu un efectiv de 6 OOO de oameni. Singurii care 
le-au opus rezistenţă au fost jandarmii. în număr de vreo 400. 
care. după o scurtă ciocnire. au fost împrăştiaţi. iar apoi s-au 
predat unul după altul. In numele lui Garibaldi a fost format 
un guvern al provinciei şi a fost numit un dictator provi
zoriu. Se anunţă că acest post a fost ocupat de intendentul 
regal (guvernatorul provinciei) . ceea ce arată o dată mai 
mult cît de desperată este considerată cauza Bourbonilor 
pînă şi de către propriii lor funcţionari. Pentru înăbuşirea 

* Denumirea corectă este Corleto Perticara. - Nota red. 
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insurecţiei au fost trimise din Salerno patru companii din 
Regimentul 6 de linie. dar. sosind la Auletta. care se află la 
vreo 23 de mile de Potenza, soldaţii au refuzat să meargă 
mai departe şi au început să strige : „Vi va Garibaldi ! " . 
Acestea sint singurele acţiuni despre care avem unele amă
nunte. Dar. în afară de aceasta. se anunţă că insurecţia a 
cuprins şi alte localităţi, ca, de pildă, Avellino, un oraş situat 
la mai puţin de 30 de mile de Neapole ; Campobasso. în 
provincia Molise (pe coasta Mării Adriatice) . şi Celenza. în 
Apulia - probabil acelaşi oraş care în telegrame figurează 
sub denumirea de Cilenta ; el este situat aproape la jumă
tatea drumului dintre Campobasso şi Foggia. In prezent. aces
tor oraşe li s-a alăturat şi Neapole. 1n timp ce oraşele de 
provincie ale regatului Neapolului se achitau astfel de rolul 
ce le revenea în cadrul acţiunii generale. Garibaldi nu sta 
cu miinile în sin. îndată dup. întoarcerea sa din căl.toria 
făcută în Sardinia, el a terminat pregătirile pentru debar
carea pe continent. Armata lui era formată acum din trei 
divizii puse sub comanda lui T.rr. Cosenz şi Medici. Diviziile 
comandate de Cosenz şi de Medici. concentrate în apropiere 
de Messina şi Faro. au fost trimise spre coasta de nord a 
Siciliei. intre Milazzo şi Faro. pentru a crea impresia c. 
acolo vor fi îmbarcate pe vase în vederea transportării lor 
pe coasta Calabriei. la nord de strimtoare. undeva în apro
piere de Palmi sau Nicotera. Cit despre divizia comandată 
de T.rr, trebuie spus că una din brigăzile ei, cea comandal. 
de Eber. s-a instalat în tabără lingă Messina. iar cealaltă. de 
sub comanda lui Bixio. a fost trimisă în interiorul insulei. la 
Bronte. pentru lichidarea unor dezordini. mbele brigăzi au 
primit ordin să se deplaseze imediat la Taormina. unde în 
seara zilei de 18 august brigada lui Bixio. împreună cu vo
luntarii aduşi din Sardinia. a fost îmbarcată pe două vapoare. 
„Torinou şi „Franklin" .  şi pe citeva vase de transport luate 
la remorcă. 

Cu zece zile în urmă. maiorul Missori. cu un detaşa·  
ment de 300 de oameni. traversase strîmtoarea ş i  trecuse cu 
bine prin dispozitivul trupelor napolitane în regiunea mun
toasă şi accidentată Aspromonte. Aici i s-au alăturat alte 
detaşamente mici. care fuseseră transportate în etape peste 
strimtoare. precum şi insurgenţii calabrezi. astfel că pe la 
18 august el avea sub comanda lui un detaşament de vreo 
2 OOO de oameni. După debarcarea micului detaşament al lui 
Missori. napolitanii au trimis îndată în urmărirea lui vreo 
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1 800 de soldaţi. dar aceşti 1 800 de eroi au acţionat în aşa 
fel incit să nu se întîlnească niciodată cu garibaldiştii. 

ln zorii zilei de 19 august. expediţia lui Garibaldi (el 
însuşi se afla la bordul unuia din vapoare) a debarcat între 
Melito şi capul Spartivento. la extremitatea de sud a 
Cala briei. 

Ea n-a întimpinat nici o rezistenţă. Manevrele demonstra
tive care ameninţau cu debarcarea unui detaşament la nord 
de strîmtoare au reuşit să-i deruteze pe napolitani în aşa 
măsură. încît aceştia n-au mai dat nici o atenţie regiunilor 
de la sud de strîmtoare. In felul acesta. pe lingă cei 2 OOO de 
oameni adunaţi de Missori. pe continent au mai putut fi de
barcaţi încă 9 OOO de oameni. 

După ce a făcut joncţiunea cu detaşamentele lui Missori, 
Garibaldi a pornit imediat spre Reggio, unde se aflau patru 
companii din trupele de linie şi patru companii de vînători. 
Dar, după toate probabilităţile, această garnizoană primise 
unele întăriri, deoarece, după cum se comunică, la 21 august 
a avut loc, în Reggio sau în apropierea lui, o bătălie deosebit 
de înverşunată. După ce Garibaldi a luat cu asalt citeva for
tificaţii înaintate, artileria fortului Reggio a refuzat să mai 
tragă, iar generalul Viale a capitulat. în această bătălie a 
fost ucis colonelul de Flotte (deputat republican �l Parisului 
în Adunarea legislativă franceză din 1 851 ) .  

Flotila napolitană, aflată în  apele strîmtorii, s -a  distins 
printr-o inactivitate totală. După ce Garibaldi a executat 
debarcarea, comandantul forţelor navale a telegrafiat la 
Reggio că navele lui nu au putut opune nici o rezistenţă, 
deoarece Garibaldi avea la dispoziţie 8 nave mari de război 
şi 7 vase de transport I Această flotilă n-a opus vreo rezis 
tenţă nici cu prilejul trecerii diviziei generalului Cosenz, 
care a avut loc, pare-se, în ziua de 20 sau 21 în cel mai 
îngust punct al strîmtorii, între Scilla şi Villa San Giovanni, 
adică tocmai acolo unde erau concentrate cele mai multe 
nave şi trupe napolitane. Debarcarea lui Cosenz a fost încu
nunată de un succes deosebit. Cele două brigăzi comandate 
de Melendez şi Briganti (napolitanii numesc brigăzile lor ba
talioane) , precum şi fortul Pezzo (şi nu Pizzo, cum e indicat 
în unele telegrame ; această localitate e situată mult mai la 
nord, dincolo de Monteleone) , i s-au predat, după cit se pare, 
fără să fi tras măcar un singur foc. După cum se comunică, 
aceasta s-a întîmplat la 21 mai ; în aceeaşi zi, după o scurtă 
ciocnire, a fost ocupată Villa San Giovanni. 



CAMPANIA LUI GARIBALDI lN ITALIA DE SUD (1860) 

15 
_ Oictile princale sidae 

dpării tuelor sub condu
cea lui 6aibaldi 

_ _  - _ Oirecli1e pnncia!e şi atele 
deplSJii di!ltelordetame-
e ale lui Garibald1 

' 

Loalllă!i şi dae ale princi-•Patermo paleloriăJ"a/erupor lui 
.. 160 6aribaldi impotriw trupelor 

napolitane . � Loalâ/i care Sli ridiat la 
lup" in 1850 penlo unitata na/ionaă a taliei 

:··�::::.::„ R�iuna isculaă dinSicilia, · ::::::-· În ajunul ni6arialdi 

: · · · · · · · · · · eritorile l.sei şi Savoiei 
; : edate -an/i n 180eătre · · · · · „ · · .. : regalul Sardiniei 

: · · · · ·„ · ··: eritoriu/ lombad cedat : : regatuluiSard1niei in 9 . . . . . . . . . . : de ătre Austria 
........ Gran[tele slatelor1n augst f8iO 

Şsele 

o 20 40km 



înaintarea lui Garibaldi 161 

Aşadar, în decurs de trei zile Garibaldi a pus stăpînire 
pe întregul litoral al strîmtorii, inclusiv unele puncte forti
ficate ; cele cîteva forturi care au mai rămas în nîinile 
napolitanilor nu le mai puteau fi de nici un folos. 

Se pare că următoarele două zile au fost folosite pentru 
transportarea restului de trupe şi a materialului ; în orice caz, 
nu mai avem ştiri despre alte lupte pînă la 24 august, cînd, 
după cum se comunică, a avut loc o ciocnire înverşunată 
în punctul care în telegrame este denumit Piale, dar care 
nu figurează pe hartă. S-ar putea ca aceasta să fie denumi
rea vreunui torent de munte, iar defileul prin care curge el 
să le fi servit napolitanlior drept poziţie de apărare. Potrivit 
ştirilor primite, această ciocnire nu a dus la rezultate deci
sive. După cîtva timp, garibaldiştii au propus un armistiţiu, 
iar comandantul napolitan a raportat despre acest lucru co
mandantului său suprem de la Monteleone. Dar, pînă să so
sească răspunsul, soldaţii napolitani au ajuns, pesemne, la 
concluzia că au stat destul de mult în slujba regelui lor şi, 
părăsindu-şi bateriile, s-au împrăştiat. 

ln tot acest timp, forţele principale ale napolitanilor, 
de sub comanda lui Basco, au stat, după cum se pare, inac
tive la Monteleone, la vreo 30 de mile de ţărmul strîmtorii. 
Probabil că aceste trupe nu s-au arătat prea dornice să lupte 
împotriva detaşamentelor invadatoare, şi de aceea generalul 
Basco a plecat la Neapole pentru a aduce de acolo şase 
batalioane de vînători, care, după trupele de gardă şi deta
şamentele străine, sînt cele mai sigure unităţi ale armatei. 
Deocamdată nu se ştie dacă şi aceste şase batalioane sînt 
demoralizate şi cuprinse de aceeaşi stare de deprimare care 
domneşte în armata napolitană. Un lucru e însă sigur, şi 
anume că, pînă acum, nici aceste trupe şi nici oricare altele 
n-au reuşit să împiedice marşul victorios şi, poate, chiar 
nestingherit al lui Garibaldi spre Neapole, unde se va con
stata că familia regală şi-a luat tălpăşiţa, iar oraşul îşi va 
deschide porţile pentru a-i face lui o primire triumfală. 

Scris de F. Engels 
în j urul datei de 1 septembrie 1 860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 056 din 21 septembrie 1 860 
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Friedrich Engels 

Garibaldi în Calabria 

Dispunem în prezent de informaţii amănunţite cu pnvire 
la cucerirea Calabriei de Jos de către Garibaldi şi la totala 
împrăştiere a trupelor napolitane cărora le fusese încredinţată 
apărarea ei. In această etapă a triumfalei sale cariere, Gari
baldi s-a dovedit a fi nu numai un conducător îndrăzneţ şi 
un strateg talentat. ci şi un comandant cu o temeinică pre
gătire militară. Ofensiva întreprinsă cu forţele principale asu
pra lanţului de forturi de pe coastă este o acţiune care re
clamă nu numai talent militar. ci şi cunoştinţe militare ; şi 
nu poate decît să ne bucure faptul că eroul nostru, care în 
toată viaţa lui n-a dat niciodată examen la vreo şcoală mili
tară şi despre care abia s-ar putea spune că a servit vreodată 
într-o armată regulată. a acţionat pe un cîmp de luptă de 
ucest fel cu tot atîta siguranţă ca şi pe oricare altul. 

Vîrful cizmei italice e format de lanţul muntos Aspro
monte. care se termină prin piscul Montalto. înalt de vreo 
4 300 de picioare. De aici apele se scurg spre litoral printr-o 
sumedenie de defileuri adînci. care se r ăsfiră din Montalto 
ca razele din centrul unui semicerc a cărui periferie o for
mează ţărmul. Aceste defileuri. împreună cu albiile torentelor 
de munte care le străbat şi care în acest anotimp seacă, se 
numesc fiumare şLoferă o mulţime de poziţii favorabile pen
tru o armată in retragere. Ce-i drept. ele pot fi ocolite pe la 
Montalto. mai ales că pe creasta fiecărei ramificaţii muntoase 
şi pe creasta lanţului principal al Munţilor Aspromonte există 
poteci pentru animale de samar şi pentru oameni, dar lipsa 
totală de apă în acest ţinut muntos ar face ca o asemenea 
manevră să fie destul de dificilă în timpul verii pentru un 
detaşament mare. Ramificaţiile lanţului muntos coboară spre 
coastă şi. mai departe. spre mare, în povîmişuri abrupte, for
mate din stînci neregulate. Forturile care apără strîmtoarea 
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între Reggio şi Scilla sînt construite în parte chiar pe mal. 
dar în cele mai multe cazuri pe stînci joase, care înaintează 
în mare în imediata apropiere a malului. Din această cauză. 
toate pot fi observate şi supravegheate de pe stîncile mai 
înalte din apropiere ; şi, cu toate că aceste puncte dominante 
sînt inaccesibile artileriei şi sînt situate in mare parte în afara 
bătăii maxime a bătrînei „brown Bess M 167 - motiv pentru 
care. atunci cînd au fost construite forturile, nici nu li s-a 
dat importanţă -, după apariţia puştilor ghintuite moclern> 
ele au căpătat o importanţă hotărîtoare ; cea mai mare parte 
a lor se află în limita bătăii puştilor ghintuite, aşa incit acum 
ele domină într-adevăr forturile. 1n asemenea condiţii, o ofen
sivă energică asupra acestor forturi. contrar tuturor regulilor 
unui asediu în toată regula. era pe deplin justificată. Gari
baldi intenţiona. pesemne, să procedeze în felul următor : să 
trimită o coloană pe şoseaua care şerpuieşte de-a lungul ţăr
mului şi este expusă focului din forturi, pentru a crea impresia 
că vrea să atace de front detaşamentele napolitane, iar cu o 
altă coloană să urce peste coline. în sus pe fiumare, atît de 
sus cît era necesar. avînd în vedere caracterul terenului sau 
lungimea liniei frontului format de poziţiile de apărare ale 
napolitanilor şi. în felul acesta, să încercuiască atît trupele 
cit şi forturile şi să ocupe o poziţie dominantă în orice 
ciocnire. 

În conformitate cu acest plan, la 21 august Garibaldi l-a 
trimis pe Bixio cu o parte din trupele sale de-a lungul ţăr
mului în direcţia Reggio. în timp ce el. cu un mic detaşament 
şi cu trupele lui Missori. care i se alăturaseră, s-a îndreptat 
spre munţi. Napolitanii - opt companii. adică vreo 1 200 
de oameni - ocupau un fiumare de lingă Reggio. Bixio, care 
urma să pornească primul la atac, a trimis o coloană de-a 
lungul ţărmului nisipos, la extremitatea flancului stîng, în 
timp ce el a pornit înainte pe şosea. Napolitanii s-au retras 
curînd. dar aripa lor stingă, instalată pe înălţimi. a rezistat 
împotriva micului grup al avangărzii lui Garibaldi pînă la 
sosirea detaşamentului comandat de Missori, care --a dat 
peste cap. Atunci ei s-au retras spre fortul situat în mijlocul 
oraşului şi spre o mică baterie de pe ţărmul mării. Aceasta 
din urmă a fost cucerită printr-un atac impetuos dat de trei 
dintre companiile lui Bixio, care au pătruns printr-o ambra
zură. Apoi Bdo, care a capturat în această bătălie două 
tunuri grele napolitane şi obuze in baterie, a început să 
bombardeze fortul principal ; acesta n-ar fi fost silit să se 
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predea dacă între timp iscusiţii trăgători ai lui Garibaldi nu 
ar fi ocupat înălţimile dominante, de unde îi puteau observa 
şi ţinti pe artileriştii din baterii. Efectul n-a întîrziat să se 
arate : artileriştii au părăsit platformele tunurilor şi s-au re
fugiat în cazemate ; fortul s-a predat, o parte din soldaţi s-au 
alăturat lui Garibaldi, dar cei mai mulţi s-au împrăş
tiat pe la casele lor. In timp ce la Reggio se petreceau 
aceste eveniment� şi atenţia vapoarelor napolitane era atrasă 
de această băUilie, de distrugerea vaporului „Torino" .  care 
eşuase pe un banc, şi de îmbarcarea demonstrativă a detaşa
mentului lui Medici la Messina. Cosenz a reuşit să trimită. 
în 60 de bărci , 1 500 de oameni din Faro-Lagore şi să-i de
barce pe coasta de nord-vest, între Scilla şi Bagnara. 

La 23 august a avut loc o mică ciocnire în apropiere de 
Salice. dincolo de Reggio, în care 50 de garibaldişti - englezi 
şi francezi -, sub comanda colonelului de Flotte, au bătut 
un număr de patru ori mai mare de napolitani. In această 
ciocnire a căzut de Flotte. In aceeaşi zi. generalul Briganti. 
care comanda în Calabria de Jos o brigadă aparţinînd tru
pelor lui Viale, a avut o convorbire cu Garibaldi în legătură 
cu condiţiile trecerii sale în tabăra italienilor ; dar singurul 
rezultat al acestei convorbiri a fost acela că ea a scos la 
iveală totala demoralizare ce domnea în rîndurile napoli
tanilor. Din acest moment, pentru ei nu se mai punea pro
blema victoriei, ci doar a capitulării. Briganti şi Melendcz, co
mandantul brigăzii a doua mobile din Calabria de Jos. 
ocupaseră o poziţie în apropiere de ţărmul mării. între Villa 
San Giovanni şi Scilla, întinzîndu-se cu flancul stîng pînă la 
înălţimile din apropiere de Fiumara di Muro. Efectivul total 
al trupelor se ridica. probabil. la vreo 3 600 de oameni. 

După ce a stabilit legătura cu Cosenz. care debarcase în 
spatele acestor trupe. Garibaldi i -a  încercuit pe napolitani din 
toate părţile şi apoi a aşteptat liniştit capitularea lor. care a 
avut loc în seara zilei de 24. El le-a luat armele şi a permis 
soldaţilor să plece acasă dacă doresc, ceea ce majoritatea lor 
au şi ăcut. Fortul Punta di Pezzo s-a predat şi el, iar exem
plul lui a fost urmat de garnizoanele din Allafiumare, Torre 
del Cavallo şi Scilla. care erau complet demoralizate atît din 
cauza focului de puşcă de pe înălţimile dominante, cit şi din 
cauza capitulării celorlalte forturi şi a dezertărilor din rîn
durile trupelor de linie. In felul acesta. insurgenţii nu numai 
că şi-au asigurat dominaţia deplină asupra ambelor părţi ale 
strîmtorii. dar au cucerit şi întreaga Cala brie de Jos. iar tru-
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pele trimise pentru apărarea ei au fost capturate şi trimise 
la vatră în mai puţin de cinci zile. 

Seria aceasta de înfrîngeri a distrus capacitatea armatei 
napolitane de a mai opune rezistenţă. Pentru a salva aparen
ţele. ofiţerii celorlalte batalioane ale lui Viale, aflate la Mon
teleone. au hotărît să-şi apere poziţiile timp de o oră. iar 
după aceea să depună armele. In celelalte provincii, insurec
ţia făcea progrese rapide ; regimente întregi refuzau să lupte 
împotriva insurgenţilor, şi chiar în rîndurile trupelor care 
apărau Neapole au apărut cazuri de dezertare a unor deta
şamente întregi. In felul acesta, în faţa eroului Italiei s-a 
deschis, în sfîrşit, drumul spre Neapole. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii septembrie 1860 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 058 din 24 septembrie 1860 

Se tipăreşte după textul 
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Karl Marx 

Comerţul britanic 

Londra, 8 septembrie 1 60 

„Tribune" a fost primul ziar care a atras atenţia asupra 
scăderii considerabile a exportului britanic în lndiile orien
lale, deosebit de vizibil. în ceea ce priveşte principalele 
mărfuri de export, şi anume : articole de bumbac şi fire de 
humbac. Consecinţele scăderii au început să fie resimţite in 
Lancashire şi Yorkshire tocmai în momentul cînd piaţa internă 
dă semne de îngustare ca urmare a întîrzierii cu cinci săptă
mîni faţă de anul precedent a culesului recoltei. care, în 
ciuda perspectivei de îmbunătăţire ce se conturează începînd 
de joi 30 august. va fi în orice caz sub nivelul mediu. In 
consecinţă, Camerele de comerţ britanice au dat alarma. 
asaltind guvernul central cu proteste împotriva noii legi 
vamale indiene. în baza căreia taxele vamale la principalele 
articole de import din Marea Britanie au fost majorate de 
la 50/o la 1 00/o, cu alte cuvinte cu 1 000/o. Presa engleză, care 
pînă acum a evitat în mod prudent să abordeze această pro
blemă, a fost astfel nevoită să rupă, în sfîrşit, tăcerea. Pu
blicaţia londoneză „Economistu ne oferă articolele „Comer
ţul lndieiu şi „Cauzele depresiunii lui u .  In afară de faptul că 
în Anglia „Economistu este considerat ca cea mai mare auto
ritate în acest gen de probleme. articolele publicate u pri
vire la India capătă un interes deosebit datorită faptului că 
aparţin lui Wilson, actualul cancelar al vistieriei Indiei. 
Cel mai bun răspuns dat primei părţi a articolului, care 
încearcă să demonstreze că restrîngerea pieţei indiene nu 
se datoreşte ultimei legi vamale promulgate în India, îl con
stituie faptul că guvernatorul general de la Calcutta a fost 
nevoit să convoace acolo un comitet format din reprezentanţi 
ai direcţiilor fiscale din Calcutta. Bombay şi Madras şi ai 
Camerelor de comerţ respective şi să-i încredinţeze misiunea 
de a revizui şi reajusta tariful recent introdus. Tariful. aşa 
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cum am arătat iniţiind pe cititorii dv. în această problemă *, 
nu a fost cauza crizei comerciale din India, dar i-a accelerat 
izbucnirea, fiind introdus pe neaşteptate într-un moment cînd 
comerţul indian căpătase proporţii care depăşeau capacitatea 
naturală a pieţei. „Economistu recunoaşte deschis suprasatu
rarea pieţei indiene cu mărfuri engleze şi a pieţei engleze cu 
mărfuri indiene. 

„Credem că nimeni nu va contesta - scrie ziarul - di profiturile 
enome obţinute din comerţul cu India în cursul unei anumite perioade 
a anului trecut au dus la o creştere bruscă şi considerabilă a importului 
de mărfuri pe piaţa acestei ţări, import care depăşeşte limitele cererii 
interne, şi la o spculă pe scară largă practicată de capitaliştii indieni în 
vederea aprovizionării pieţelor interne îndepărtate cu mărfuri din por
turile maritime. De exemplu, în 1859 valoarea exportului mărfurilor de 
bumbac în India britanică s-a riditdt la suma de 12 043 OOO I.  st. faţă de 
9 299 OOO I.  st. în 1858 şi de 5 714 OOO I.  st. în 1857 ; valoarea exportului 
de fire a fost în 1859 de 2 546 OOO I.  st. faţă de 1 969 OOO I. st. în 1858 şi 
de 1 147 OOO I.  st. în 1857. Multă vreme mărfurile erau cumpărate de în· 
d ată ce soseau, şi, întrucît preţurile continuau să se urce, nu era lipsă 
de speculanţi-cămătari, care acaparau mărfurile şi le trimiteau pe pieţele 
din interiorul ţării. Potrivit infomaţiilor din sursele cele mai autentice, 
este neîndoielnic că s-au acumulat mari stocuri de mărfuri pe toate pie
ţele din nord-vest. In această privinţă, datele primite din Mirsapur, Alla
habad, Laknau, Agra, Delhi, Amritsar şi Lahore coincid". 

„Economist" trece apoi la examinarea citorva împrejurări 
care au contribuit, într-un anumit sens, la transformarea sto
cării de mărfuri pe pieţele indiene într-un fenomen cronic. 
Nu se face nici o aluzie însă la cauza principali - neconte
nitele livrări importante de mărfuri din Anglia. In primul 
rînd. ca urmare a secetei care a bîntuit peste tot, recolta din 
toamna anului 1 859 a fost în întreaga Indic de nord cu mult 
sub nivelul mediu atît în ceea ce priveşte calitatea cit şi în 
ceea ce priveşte cantitatea. De aici nivelul ridicat al preţu
rilor la produsele alimentare în timpul iernii şi primăverii, 
care mai tîrziu a crescut şi mai mult ca urmare a perspectivei 
de foamete. ln afară de aceasta, la lipsa de produse şi la 
preţurile ridicate s-a adăugat epidemia. 

„In întregul nord-vest în oraşele cu populaţie deasă, epidemia de 
holeră a luat proporţii atît de alarmante, incit în multe cazuri activitatea 
de toate zilele a fst întreruptă si populaţia a fugit ca în fata invaziei 
unui inamic". 

Cel mai grav este însă că, 

• Vezi volumul de faţă, pag. 79-83. - Nota red. 
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„ timp de o lună sau sase săptămini înaintea plecării ultimei Poşte, 
India superioară a fost ameninţată de o calamilate îngrozitoare. Ploile, de 
care depinde în mod exclusiv recolta de toamna, cad de obicei către 
mijlcul sau cel mai tîrziu către sfîrşitul lunii iunie. Anul acesta, pînă la 
mijlocul lunii iulie nu căzuse un strip de •ploaie. De la frontiera de nord
vest pînă în Bengalul Inferior, de la trecătoarea Khyber pînă în Benares, 
inclusiv marele Doab, situat între fluviile Sutlej, Jumna şi Ganqe, totul 
era o întindere aridă de pămînt pîrjolit de arşiţa soarelui. Numai în 
cele cîteva locuri udate de rîuri, de rezervoarele de apă ale marilor sis
teme de irigaţie sau de canalele Jumnei şi Gangelui s-au putut face unele 
culturi. Perspectivele de foamete, asemănătoare celei din anii 1 837 si 
1 838, au stîrnit pretutindeni o adincă îngrijornre. Preţurile au crescut ş1 
mai mult. Vitele au pierit în număr mare sau au fost duse pe dealuri s1 
n-au mai fost folosite pentru arături, iar populaţia, după cum sîntem in
formaţi, se află în pragul foametei'" 

Totuşi, potrivit ştirilor telegrafice primite şi publicate la 
Calcutta în cursul săptămînii anterioare plecării ultimei 
poşte din 27 iulie, temerile unei perspective grave au dis
părut. Au căzut, în sfîrşit. ploi abundente la timpul potrivit 
cel puţin pentru a preîntîmpina foametea, dacă nu pentru a 
asigura o recoltă bună. 

Amănuntele furnizate de revista „Economist" arat. în 
suficientă măsură că în viitorul apropiat nu există mc1 cea 
mai mică perspectivă de înviorare a comerţului indian, care 
încă în prima jumătate a anului 1 860 s-a redus cu aproximativ 
2 OOO OOO 1. st. în comparaţie cu prima jumătate a anului 1 859. 
Pieţele australiene manifestă şi ele toate simptomele de res
trîngere ca urmare a suprasaturării cu mărfuri. Comerţul cu 
:ranţa, care, după cum se presupunea, trebuia să ia de îndată 
proporţii considerabile ca urmare a încheierii tratatului co
mercial anglo-francez, a scăzut cu peste 1 OOO OOO 1. st., după 
cum se poate vedea din datele de mai jos : 

Semestrul încheiat la 30 iunie 

1 859 1 860 
Import din Franţa 9 615 065 l.st. 8 523 983 I.st . 
Export în�F_r_a_nţ�a�·-· -· _· _· ·-·-·�_2_3_5_8_9_1_2���-2�3 2_4_66_5�--

Total 1 1  973 977 1 0  848 648 „ 

Reducerea simţitoare a importului englez din Franţa tre
buie pusă pe seama preţurilor ridicate la produsele alimentare 
în Franţa în anul curent, în timp ce în 1 859 cerealele şi făina 
au constituit principalul articol al exportului francez în Anglia. 
Se acordă o mare importanţă ritmului sporit în care urmează 
să crească exportul în Statele Unite al unor mărfuri in
dustriale engleze în schimbul importului - considerabil în 



momentul de faţă - de produse alimentare în Regatul Unit. 
Cu toate că întotdeauna trebuie să existe o oarecare proporţie 
între importul şi exportul unei ţări. concluzia de mai sus 
pare puţin cam pripită dacă ţinem seama de dezvoltarea co
merţului anglo-american în prima jumătate a anilor 1 859 şi 
1 860. lată datele respective : 

1 8 5 9  18GO 
Exportul britanic în Statele 

Unite „ „ „ „ „ „ „ „ 11 625 920 I.st.  9 366 647 I.st. 
Importul britanic din Sta-

tele Unite „ „ „ „ „ „ 17 301 790 „ 25 6 1 8  472 „ 

Astfel. în timp ce importul britanic din Statele Unite a 
crescut cu peste 8 OOO OOO I. st„ exportul britanic în Statele 
Unite a scăzut. în aceeaşi perioadă, cu mai mult de 
2 OOO OOO 1 .  st. Comerţul exterior al Angliei s-a lărgit doar 
pe linia schimburilor cu Turcia. China şi Germania. In pre
zent. Turcia trece prin mari greutăţi provocate de amestecul 
Rusiei şi Franţei. China de asemenea trece prin greutăţi din 
cauza amestecului englezilor înşişi. iar Germania. care în 
multe regiuni are de suferit din pricina unei recolte proaste. 
se află în ajunul unor grave convulsiuni politice interne şi 
al unor conflicte serioase în afară. ln ceea ce priveşte co
merţul anglo-chinez. ţin totuşi să subliniez că, într-o oare
care măsură, lărgirea lui este determinată. fără îndoială, de 
cerinţele războiului. că sporirea exportului în China a avut 
loc exclusiv pe seama scoaterii unor mari cantităţi de măr
furi de pe piaţa indiană şi a aruncării lor. în scop experi
mental. pe piaţa chineză. in sfîrşit. că importul din China 
continuă să fie mult mai însemnat decît exportul în China. 
fapt confirmat de următoarele cifre : 

Semestrul încheiat la 30 iunie 
1 859 I SGO 

Importul din China, inclusiv 
Hongkong . .  . . . . . .  . .  . .  5 070 691 I.st.  5 526 054 I .st . 

Exportul în China, fără 
Hongkong . . . . . . . . . . . . 1 001 709 " 1 622 525 " 

Exportul în Hongkong 976 703 " 1 236 262 " 
Total . . . . . . . . 7 049 1 03 " 8 384 841 " 

Intre timp. falimente neaşteptate în majoritatea ramu
rilor comerţului continuă să întreţină un sentiment general 
de neîncredere. Tabelul de mai jos al pasivelor şi activelor. 
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stabilite pma m prezent, ale firmelor falimentare din co
merţul de pielărie arată că, în medie, activele nu reprezintă 
decît 5 şilingi şi 6 pence la lira datorată, ceea ce constituie 
pentru deţinătorii de poliţe ale firmelor falimentare pierderi 
în sumă de 1 471 589 1. st. 

Pasiv 
Firme 

ln stare de faliment . . . . • . • • • • . • . . . . 9 1 530 991 I.st. 
Care şi-au restrîns activitatea sau au 

încheiat un concordat cu creditorii . • 1 5  499 806 
Despre care 1m se cunosc amănunte 1 0  

Total 2 030 797 

Activ 

Sume la 1 I.st. 

" 

deficit 

In stare de faliment . . . .  
Care şi-au restrîns acti

vitatea sau au încheiat 

9 3 't2 652 I.st.  l1 şil. 6 pence 1 1 88 339 I.st. 

un concordat cu credi-
torii . . • . . . • • . . . . . . . . 1 5  

Despre care n u  s e  cunosc 
amănunte . . . . . . . . . . 10 

2 1 6  556 

Total • . . . . . . . . . . • 34 559 208 

Scris de K. Marx la 8 septembrie 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. G 063 din 29 septembrie 1 860 

" 8 " 8 " 283 250 

5 " 6 " 1 l171 589 " 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedric�1 Engels 

Infanteria uşoară franceză 

Dacă voluntarii englezi vor trebui să aibă vreodată un 
schimb de gloanţe cu un inamic, acest inamic va fi, după 
cum o ştie oricine, infanteria franceză, iar tipul cel mai stră
lucit - le beau ideal * - al infanteristului francez este 
soldatul din infanteria uşoară, in special chasseurul **. 

Puşcaşul francez este un model nu numai pentru propria 
sa armată ; pentru toate armatele europene, francezii sînt, 
pînă la un anumit punct, aceia care dau tonul în orice pro
blemă referitoare la infanteria uşoară. In felul acesta, puş
caşul francez devine într-un anumit sens un model pentru 
infanteria uşoară a întregii Europe. 

In ambele ipostaze, ca eventual inamic şi ca cel mai 
desăvîrşit exemplar de soldat de pînă acum din infanteria 
uşoară, puşcaşul francez prezintă un deosebit interes pentru 
voluntarul englez. Şi cu cît acesta îl va cunoaşte mai curînd, 
cu atît va fi mai bine. 

I 

Pînă în 1 838 nu existau încă puşti ghintuite în armata 
franceză. Vechea puşcă, cu glonţul pe măsura exactă a ţevii 
şi care trebuia presat, astfel încît încărcarea constituia o 
operaţie dificilă şi lentă, era o armă nepotrivită pentru 
francezi. Examinînd o dată puştile cu cremene ale unui ba
talion german de puşcaşi, Napoleon a exclamat : „Fără 
îndoială, este cea mai j alnică armă care poate fi pusă în 
mîinile unui soldat u .  într-adevăr, vechea puşcă era ne
potrivită pentru marea masă a infanteriei. In Germania şi în 

* - idealul. - Nota trad. 
** - puşcaşul. - Nota trad. 

13 - M:ngels - Opere, Toi. l5 
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Elveţia, doar cîteva batalioane selecţionate erau înzestrate 
cu această puşcă, soldaţii lor fiind folosiţi însă exclusiv 
ca trăgători de elită, cu misiunea de a trage în ofiţeri, în 
geniştii care construiau poduri etc. Formarea unor asemenea 
batalioane din fiii de pădurari sau din alţi tineri deprinşi să 
mînuiască puşca cu mult înainte de a fi intrat în armat. 
era urmărită cu grijă. Vînătorii de capre din Alpi şi pă
durarii din întinsele păduri cu vînat ale Germaniei de nord 
formau un excelent material pentru aceste batalioane, care 
constituiau un model şi pentru puşcaşii trupelor engleze de 
linie. 

Trupele pe care francezii obişnuiau înainte să le nu
mească infanterie uşoară erau înzestrate şi instruite absolut 
la fel ca regimentele de linie ; iată de ce, printr-un decret 
al lui Ludovic-Napoleon din 1 854, cele 25 de regimente de 
infanterie uşoară au pierdut această denumire şi au fost 
incluse in trupele de linie, unde alcătuiesc in prezent re
gimentele numerotate de la 76 la 1 00. 

1n fiecare batalion de infanterie exista, e drept, o com
panie de voltij ori, formată din soldaţi de statură mică, din
tre cei mai buni şi mai inteligenţi, în timp ce elita soldaţilor 
de statură mai înaltă alcătuia companiile de grenadieri. Ei 
erau primii care trebuiau să se desfăşoare în linie de tira
liori, dar în toate celelalte privinţe erau înzestraţi şi instruiţi 
ca şi restul batalionului. 

In 1 830, cînd a început cucerirea Algeriei. francezii s-au 
trezit în faţa unui adversar înarmat cu muschete lungi. aşa 
cum sînt folosite de majoritatea popoarelor orientale 
Muschetele franceze cu ţeava lisă le erau inferioare în ceea 
ce priveşte distanţa de tragere. In cîmp deschis, coloanele 
franceze în marş se pomeneau înconjurate din toate părţile 
de beduini călări . iar în munţi de tiraliori kabili ; gloanţele 
trase de inamici făceau victime în rîndurile coloanelor, în 
timp ce aceştia se aflau in afara razei de acţiune a focului 
francezilor. In cîmp deschis, tiraliorii nu se puteau îndepărta 
prea mult de coloanele lor de teamă să nu fie surprinşi şi 
nimiciţi de vijelioşii călăreţi arabi. 

Cînd armata engleză a ajuns în Afganistan, a făcut cu 
noştinţă cu aceleaşi muschete lungi. Deşi înarmaţi doar cu 
puşti cu fitil. trăgătorii afgani făceau in rîndurile englezilor. 
atît in tabără. la Kabul. cit şi în timpul retragerii în munţi. 
ravagii de la distanţe absolut inaccesibile pentru sărmana 
şi bătrina „brown Bess" .  Lecţia a fost cruntă, războiul 
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trebuia reluat de la capăt. Şi cu toate că erau de aşteptat 
lupte îndelungate cu triburile de la graniţa de nord-vest 
a Indiei britanice, nu s-a făcut nimic pentru ca soldaţii en· 
glezi trimişi la această graniţă să fie înzestraţi cu o armă 
care să poată rivaliza cu armele orientale cu fitil in ceea ce 
priveşte tragerile la distanţe mari. 

Altfel s-au întîmplat lucrurile cu francezii. De îndată ce 
această lipsă a fost constatată, s-au luat măsuri pentru în
lăturarea ei. In 1 837. cu prilejul călătoriei sale de nuntă prin 
Germania. ducele de Orleans. fiul lui Ludovic-Filip, a studiat 
organizarea a două batalioane de puşcaşi din garda pru· 
siană. El şi-a dat imediat seama că tocmai ei puteau servi 
drept punct de plecare pentru crearea acelui tip de trupe 
potrivit pentru Algeria şi fără întîrziere s-a ocupat de 
această problemă. Totuşi. vechea prejudecată a francezilor 
împotriva puştii cu ţeavă ghintuită ridica în calea lui nume· 
roase piedici. Din fericire. i-au venit în ajutor invenţiile 
lui Delvigne şi Poncharra în propria-i patrie ; puşca inven · 
tată de aceştia putea fi încărcată aproape tot atît de repede 
şi de uşor ca şi puşca cu ţeava lisă. dar o întrecea cu mult 
în ceea ce priveşte bătaia şi precizia tragerii. In 1 838, ducele 
a primit aprobarea de a constitui o companie după pla· 
nurile sale ; în acelaşi an. compania a fost mărită pînă la 
efectivul unui batalion. iar în 1 840 batalionul a fost trimis 
în Algeria pentru a se verifica eficienţa lui in condiţiile 
unui război adevărat. Proba a reuşit atît de bine, încît în 
acelaşi an au fost constituite alte 9 batalioane de puşcaşi. 
în sfîrşit. în 1 853 au mai fost organizate încă 1 O batalioane 
noi. astfel incit în prezent armata franceză numără in total 20 
de batalioane de puşcaşi. 

Calităţile militare deosebite ale beduinilor şi kabililor. 
care puteau. fără îndoială. servi drept model pentru cava
leria uşoară şi tiraliori. i-au determinat foarte curînd pe 
francezi să încerce să recruteze pentru armata lor indigeni 
şi să cucerească Algeria, lăsîndu-i pe arabi să lupte îm· 
potriva arabilor. Această idee a stat. de altfel. la baza for· 
mării unităţilor de zuavi. Ele au fost constituite încă din 1 830 
în mare măsură din indigeni şi au rămas prin excelenţă trupe 
arabe pînă în 1 839. cînd au dezertat în masă in tabăra lui 
Abd-el-Kader. care înălţase atunci stindardul războiului 
sfînt 108• In urma acestui fapt. în fiecare companie au rămas 
doar cadrele şi cei 1 2  soldaţi francezi repartizaţi fiecărui 
batalion, în afară de cele două companii pur franceze. Locu-
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rile vacante au trebuit să fie completate cu francezi, şi de 
atunci unităţile de zuavi au devenit trupe exclusiv franceze, 
destinate serviciului permanent de garnizoană în Africa. 
Dar cadrele iniţiale ale vechilor zuavi francezi îşi asimilaseră 
în asemenea măsură trăsăturile caracteristice locale, incit de 
atunci aceste trupe au rămas în totalitatea lor, prin menta
litate şi obiceiuri, trupe algeriene aparte. cu trăsături na
ţionale specifice. intru totul diferite de restul armatei fran
ceze. Ele sînt alcătuite în majoritatea cazurilor din în
locuitori 109, şi. în consecinţă, cei mai mulţi dintre ei sînt sol
daţi de carieră pe viaţă. Aceste unităţi intră în componenţa 
infanteriei uşoare şi ca atare sînt de mult înzestrate cu puşti. 
In prezent. în Africa există trei regimente sau nouă bata
lioane de zuavi şi un regiment {două batalioane) de zuavi 
de gardă. 

lncepînd din 1 841 . în Algeria s-au făcut noi încercări 
de a recruta indigeni pentru trupele locale. Au fost formate 
trei batalioane, al căror efectiv a rămas însă redus şi des
completat pînă în 1 852, cind recrutarea indigenilor în rîndu
rile trupelor franceze a primit un puternic impuls. Succesul 
obţinut a fost atît de remarcabil. incit în 1 855 s-au putut 
forma trei regimente, sau nouă batalioane. Este vorba de 
acei turcos sau tirailleurs indigenes * cărora le-a mers vestea 
în timpul războaielor din Crimeea şi Italia. 

In felul acesta. dacă facem abstracţie de legiunea stră
ină {dizolvată în prezent, dar care, după toate aparentele, 
va fi în curînd reînfiinţată) şi de cele trei batalioane disci
plinare, în armata franceză există 38 de batalioane formate 
şi instruite special pentru serviciul de infanterie uşoară. Din
tre acestea, chasseurii, zuavii şi turcos îşi au particularităţile 
lor distinctive. Trupele din ultimele două categorii au un 
caracter local prea pronunţat pentru a putea exercita vreo
dată o influenţă serioasă asupra grosului armatei franceze. 
Cu toate acestea. atacurile lor impetuoase, în cursul cărora, 
aşa cum s-a dovedit în Italia. ei execută cu stricteţe ordi
nele comandantului. anticipîndu-le chiar, datorită intuiţiei 
militare care le este proprie, vor constitui întotdeauna un 
exemplu strălucit pentru celelalte trupe. Fapt este că fran
cezii au preluat de la arabi. într-o măsură considerabilă şi 
în toate detaliile, practica acţiunilor în formaţie desfăşurată 

* - tiraliori indigeni. - Nota !rad. 
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şi iscusinţa de a folosi avantajele terenului. Dar tipul de in
fanterie uşoară care a rămas exclusiv francez şi a devenit, 
.aşa cum am mai spus. un model pentru armată, îl constituie 
puşcaşii. 

II 

Incă din prima pagină a regulamentului francez de 
instrucţie din 1 831 se poate vedea ce statură mică au soldaţii 
lin armata franceză. 

Pasul lent 1 fiecare pas 65 cm (25 de ţoli) şi 76 de paşi pe minut. 
Pasul rapid : aceeaşi lungime a pasului şi 100 de paşi pe minut. 
Pasul de atac (pas de charge) : aceeaşi lungime a pasului şi 1 30 de 

pşi pe minut. 

Pasul de 25 de ţoli este, fără îndoială, mai scurt, iar 
viteza de 1 00 de paşi pe minut - mai redusă decît s-a 
adoptat în oricare altă armată pentru deplasări pe cimpul 
le luptă. In timp ce un batalion francez parcurge într-un 
minut o distanţă de 208 picioare, un batalion englez, prusian 
sau austriac parcurge 270 de picioare, adică cu 300/0 mai 
mult. Pasul nostru lung de 30 de ţoli ar fi prea mare pentru 
picioarele scurte ale francezilor. La fel şi în cursul unui 
atac : soldatul francez parcurge într-un minut 271 de picioare, 
adică tot atît cit parcurge soldatul englez în simplu pas de 
marş, iar în pasul rapid de 36 de ţoli şi 1 50 de paşi pe minut, 
acelaşi soldat englez parcurge 450 de picioare, adică cu 600/0 
mai mult. Chiar şi numai acest fapt arată că norma medie 
pentru statura soldatului nu poate fi coborîtă sub o anumită 
limită, fără a se afecta capacitatea de luptă şi mobilitatea 
unei armate. 

Soldaţi cu picioare atît de scurte, pasul atît de mic şi 
mersul atît de încet nu puteau alcătui o infanterie uşoară. 
Cînd unităţile de puşcaşi au fost pentru prima oară or
ganizate, s-au luat de la bun început măsuri pentru selecţio
narea celui mai bun material de infanterie din ţară : toţi 
erau tineri bine făcuţi. laţi în umeri. sprinteni, înalţi de 5 pi
cioare şi 4 ţoli pînă la 5 picioare şi 8 ţoli, în cea mai mare 
parte recrutaţi de prin părţile muntoase ale ţării. Prin re
gulamentul de instrucţie al puşcaşilor (publicat în 1 845) s-a 
menţinut lungimea pasului de marş, dar ritmul a fost acce
lerat pînă la 1 1 0 paşi pe minut ; pentru pasul alergător (pas 
gymnastique) . lungimea pasului a fost stabilită la 33 de ţoli 
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(83 cm) şi 165 de paşi pe minut, iar la desfăşurări, formaţii 
în careu sau în alte cazuri unde este nevoie de iuţeală, rit
mul a fost accelerat pînă la 1 80 de paşi pe minut. Chiar 
şi în acest ritm puşcaşul francez n-ar parcurge decît cu 45 
de picioare mai mult decît soldatul englez în pas alergător. 
El obţine însă rezultate neobişnuite nu atît prin rapiditatea 
sporită a mişcării, cit mai ales prin capacitatea de a con
tinua un timp îndelungat această mişcare accelerată. Pe 
lingă aceasta, în caz de grabă extremă, la adunare etc., el 
are ordin să alerge cu viteză maximă. 

Principalul lucru pe care se pune accentul în batalioanele 
franceze de puşcaşi este pasul alergător. La început, soldaţii 
învaţă pasul pe loc în ritm de 1 65 pînă la 180 de paşi pe 
minut, în care timp trebuie să strige : „unu ! " , „doi ! " sau 
„drept ! " , „sting ! " ;  se presupune că aceasta reglementează 
activitatea plăminilor şi previne congestia pulmonară. Apoi 
ei sint puşi să mărşăluiască în acelaşi ritm, dar pe distanţe 
din ce în ce mai mari, pină cind ajung să parcurgă o leghe 
franceză de 4 OOO m (21f2 mile) în 27 de minute. Dacă se 
constată că unii dintre recruţi au plămînii sau picioarele 
prea slabe pentru asemenea exerciţii, ei sint trimişi la in
fanteria de linie. Treapta următoare o constituie exerciţiil
de sărituri şi de fugă, la acestea din urmă trebuind să se 
realizeze viteza maximă posibilă pe distanţe scurte. Atit pas 
gymnastique cit şi exerciţiile de fugă se desfăşoară la în
ceput pe un teren de instrucţie neted sau pe şosea şi după 
aceea pe teren accidentat, cu sărituri peste garduri şi şan
ţuri. Abia după o astfel de pregătire, soldaţii primesc ar-

. mele şi repetă întreaga instrucţie - pas alergător, fugă şî 
sărituri -, de data aceasta cu arma în mină şi în ţinută 
completă de campanie, raniţa şi cartuşiera avind aceeaşi 
greutate ca în campanie ; astfel echipaţi sint puşi să meargă 
in pas gymnastique o oră întreagă, în care timp trebuie să 
parcurgă cel puţin cinci mile. Un ofiţer străin îmbrăcat în 
civil a încercat o dată să. ţină pasul cu un asemenea bata
lion de puşcaşi în ţinută completă de campanie, dar, nean
trenat cum era, a trebuit să abandoneze după o oră. Ba
talionul şi-a continuat marşul, trecind de la pasul de marş 
la pa; gymnastique şi a parcurs în ziua aceea peste 
22 de mile. 

Toate deplasările şi schimbările de formaţie pe cimpul 
de luptă - înaintarea în linie, gruparea în coloană şi în 
careu, întoarcerile, desfăşurările etc. - trebuie executate 
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în pas alergător şi în aşa fel incit soldaţii să-şi păstreze 
locurile cu aceeaşi siguranţă ca şi la pasul iute obişnuit. 
Ritmul mişcării pentru toate regrupările este de 1 65 de paşi 
pe minut şi numai la desfăşurări şi întoarceri este accelerat 
pină la 1 80 de paşi. 

Reproducem mai jos părerea unui ofiţer prusian de stat
major despre puşcaşii francezi : 

„Pe cîmpul lui Marte am văzut cîteva cllpanii de puşcaşi făcincf 
manevre împreună cu un regnnent de linie. Ce contrast între mobilitatea 
puşcaşilor, întregul stil al mişcărilor lor şi  mişcările regimentului de linie I 
De la prima vedere îţi dai seama că sînt trupe de eli�ă, formate din oamenii 
cei mai buni din regiunile păduroase şi de munte ; toţi sînt bine făcuti, 
robuşti, puternici şi în acelaşi timp extraordinar de sprinteni. Cînd îi  vzi 
m1şcmdu�se cu o repeziciune uimitoare, îti dai seama că, pe lingă o fire 
intrepidă, curaj temerar, agerime a minţii, rezstenţă neobosită, posedă şi 
nemurgmita îngîmfare şi  vanitate proprie francezilor. Şi oriunde i-ai în
tîlni, la Strasbourg, Paris sau în oricare altă garnizoană, ei produc întot
deauna aceeaşi impresie, par a fi tunaţi după acelaşi tipar. In fruntea 
lor n-am văzut decît ofiţeri tineri. Doar cîţiva dintre căpitani păreau să 
aibu 35 de ani ; cei mai mulţi erau mai tineri, şi chiar şi ofiţerii de stat
.major nu erau mai vîrstnici. Marea lor mobilitate nu trădează nici con
.strîngere, nid efort ; judecind după uşurinţa şi degaj area cu care îşi 
efectuează mişcările aceste batalioane, mobilitatea pare a fi devenit la ei, 
.datorită exerciţiilor permanente, o a doua natură. Sîngele lor curge parcă 
mai domol şi respiraţia lor este mai puţin agitată dcît a altora. Pe stradă, 
.agenţii de legătură lasă repede în urmă pe toţi cei ce merg înaintea lor ; 
şi cu acelaşi pas viu, b ataliane întregi defilează pe străzi în sunetul vesel 
.al goarnei. Oriunde i-ai vedea - pe cîmpul de instrucţie, în marş sau 
.acasă -, nicidată nu par obosiţi. In această privinţă poate că ambiţia se 
îmbină cu deprinderea. 

Dacă în aparentă iuţeala mişcărilor este incomatibilă cu precizia 
Ochirii, puşcaşii, pare-se, au învis această aparentă incompatibilitate . 
Personal nu i-am văzut la exerciţiile de tragere la ţintă, dar, după păre
rea unor ofiţeri cu experienţă, perfomanţele lor pe această linie merită 
să fie subliniate. Chiar dacă precizia lor de ochire n-ar fi fără greş, aceasta 
ar afecta, desigur, prea puţin eficacitatea fcului lor pe cîmpul de lupti. 
1n Africa, unde adesea lu,pta era precedată de asemenea marşuri în pas 
alergător, ei s-au priceput întotdeauna să-l lovească pe inamic, ceea ce 
dovedeşte că sistemul special de antTenament la care sînt supuşi serveşte 
la dezvoltarea corespunzătoare a forţelor lor fizice, fără a dăuna sigurantel 
Ochirii. Cu totul altfel ar sta lucrurile cu trupe lipsite de un asemenea 
antrenament. 

Marile avantaje ale acestui sistem de antrenamnt sînt evidente. In 
Tăzboi există numeroase cazuri cînd capacitatea infanteriei de a se de
plasa mai repede decît în przent poate avea o importantă hotărîtoare : 
de pildă ocupind înaintea inamicului o poziţie importantă ; ajungînd re
pede la un punct care domină terenul ; sprijinind o unitate atacată de 
forte superioare, sau surprinzîndu-1 pe mam1c pnn apantia bruscă a unui 
ietaşament dintr-o direcţie u totul neaştptată pentru el". 
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Războiul din Algeria a arătat în mod cit se poate de 
evident comandamentului militar francez imensa superiori
tate a unei infanterii antrenate pentru o asemenea alergare 
de lungă durată. 1ncepînd din 1 853 s-a pus în discuţie intro
ducerea acestui sistem în întreaga armată. Generalul de 
Lourmel (căzut în faţa Sevastopolului la 5 noiembrie 1 854} 
a atras în mod special atenţia lui Ludovic-Napoleon asupra 
acestui lucru. Curînd după războiul din Crimeea, pas gym
nastique a fost introdus în toate regimentele franceze de 
infanterie. Este adevărat că ritmul este ceva mai încet şi 
pasul, probabil, mai scurt decit la puşcaşi ; pe de altă parte. 
durata alergărilor a fost mult redusă pentru trupele de linie. 
Aceasta era o necesitate ; date fiind forţa fizică diferen
ţiată şi statura diferită a soldaţilor din trupele de linie, 
posibilităţile soldaţilor mai slabi fiziceşte şi de statură mai 
mică servesc drept normă la instruirea trupelor în general. 
Totuşi, la nevoie, vechea încetineală la deplasări poate fi 
acum învinsă : aproximativ o milă poate fi parcursă, din cind 
în cind, în pas alergător, iar capacitatea soldaţilor de a 
efectua mişcări în pas alergător permite atacul vijelios pe o 
distanţă de 600-800 de iarzi. ceea ce anul trecut le-a în
găduit în repetate rînduri francezilor să parcurgă în citeva 
minute spaţiul în care focul excelentelor puşti austriece era 
deosebit de primejdios . Pas gymnastique a contribuit în mare 
măsură la victoriile de la Pales tro, Magenta şi Solferino 110• 
Însuşi alergatul dă soldaţilor un puternic impuls moral ; un 
batalion care atacă în pas rapid ar putea să şovăie, dar ace
laşi batalion antrenat să învingă această distanţă fără a-şi 
pierde răsuflarea, în maj oritatea cazurilor va înainta fără 
frică, va ajunge la ţintă relativ nevătămat şi, pornind la atac 
în pas alergător, va produce, fără îndoială, o impresie morală 
mult mai puternică asupra unui inamic care stă pe loc. 

Perfecţiunea atinsă de puşcaşi în pasul alergător este 
potrivită pentru acest gen de trupe speciale, dar ar fi inapli
cabilă şi inutilă pentru masa infanteriei de linie. Şi totuşi 
trupele engleze de linie, cu materialul Iar uman mai bun, 
ar putea fi lesne pregătite, în aşa fel incit să întreacă cu 
mult în această privinţă trupele franceze de linie ; ca orice 
exerciţiu sănătos, aceasta ar avea un efect admirabil asupra 
fizicului şi moralului soldaţilor. In curînd o infanterie care 
nu se poate deplasa citeva ore în şir, parcurgînd o milă în 
pas alergător, iar alta la pas, va fi repede considerată o in
fanterie înceată. In ceea ce-i priveşte pe voluntari, avînd 
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1n vedere marea deosebire de vîrstă şi de forţă fizică exis
tentă in rîndurile lor, cu greu s-ar obţine rezultate identice. 
Este însă neîndoielnic că un antrenament treptat de marş 
în pas alergător pe distanţe de la o jumătate de milă pină 
la o milă nu ar dăuna sănătăţii lor şi in acelaşi timp ar îm
bunătăţi considerabil destoinicia lor pe cîmpul de luptă. 

III 

In Franţa, nici un mijloc nu este neglijat atunci cind este 
vorba de dezvoltarea forţelor fizice, spirituale şi morale ale 
fiecărui recrut in parte şi ale fiecărui puşcaş în special, în 
aşa fel incit să ajungă un soldat cît mai desăvîrşit cu pu
tinţă. Se ţine seama de tot ceea ce-l poate face puternic, 
activ şi sprinten, de tot ceea ce-l poate deprinde să apre
cieze dintr-o privire avantaj ele terenului şi să ia hotăriri 
rapide în situaţii dificile. Se face totul pentru a i se mări 
încrederea în sine, in camarazii săi, în arma sa. Iată de ce 
tn Franţa instrucţia nu reprezintă decît o mică parte a pre
gătirii militare, iar un batalion francez pe terenul de in
strucţie efectuează - după concepţia noastră - marşurile, 
întoarcerile şi minuirea armei într-un mod surprinzător de 
neglijent. Aceasta pare a fi însă o consecinţă a caracterului 
naţional, care pînă acum n-a dus la vreun rezultat negativ. 
Trupele engleze şi germane preferă, după cît se vede, un 
sistem de instrucţie mai sever ; ele execută mai rapid co
menzile şi dau dovadă, după o anumită perioadă de instrucţie. 
de o precizie a mişcărilor mult mai mare decît aceea pe care 
ar putea-o atinge vreodată soldatul francez. In rest, sistemul 
mişcărilor tactice pe cîmpul de instrucţie este aproape acelaşi 
în Franţa ca şi în Anglia, deşi cele două sisteme diferă foarte 
mult pe cîmpul de luptă. 

Exerciţiile de gimnastică constituie una din principalele 
ocupaţii ale soldatului francez. La Paris există o şcoală mili
tară centrală de gimnastică unde sînt pregătiţi instructorii 
pentru întreaga armată. Un număr de 15-20 de ofiţeri din 
diferite regimente şi cîte un sergent din fiecare regiment de 
linie sau b atalion de puşcaşi urmează acolo cursurile timp 
de 6 luni, fiind apoi înlocuiţi de alţii. Exerciţiile care se în
vaţă acolo nu diferă prea mult de cele practicate în alte ţări. 
cu excepţia, pare-se, a unui singur exerciţiu specific - es
caladarea zidurilor, fie prin proptirea mîinilor şi picioarelor 
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în găurile făcute în zid de ghiulele de tun. fie cu ajutorul unei 
prăj ini rezemate de zid sau a unei frînghii cu cîrlig aruncate 
peste zid. Acest gen de exerciţii are, fără îndoială, o deose
bită valoare practică şi contribuie în mare măsură la de
prinderea soldaţilor de a se bizui pe folosirea mîinilor şi 
picioarelor. In aceeaşi şcoală se învaţă şi lupta corp la corp 
cu baioneta, dar exerciţiile se reduc la însuşirea diferitelor 
procedee de atac şi apărare ; soldaţii nu sînt puşi niciodată în 
situaţia de a se apăra unul împotriva celuilalt sau împotriva 
cuvaleriei. 

1n Franţa, fiecare garnizoană dispune de tot ceea ce este 
necesar pentru exerciţiile de gimnastică. 1n primul rînd, pre
tutindeni există terenuri pentru exerciţiile de gimnastică 
obişnuită, înzestrate cu întreaga aparatură necesară. Rînd pe 
rînd soldaţii urmează aici un curs de gimnastică care face 
parte din îndatoririle lor de serviciu. Acest gen de exerciţii, 
introdus de curînd, a fost pe de-a-ntregul preluat de la puşcaşi, 
primii care au fost puşi să facă gimnastică. După ce sistemul 
s-a dovedit atît de folositor pentru ei. el a fost extins în în 
treaga armată. 

1n fiecare cazarmă există, de asemenea, o sală de scrimă 
şi o sală de dans. In prima se învaţă scrima cu floreta şi cu 
sabia ; în cealaltă dansul şi o competiţie denumită de francezi 
„Ia boxe".  Fiecare soldat îşi poate alege genul de exerciţii 
pe care vrea să-l înveţe, dar unul dintre ele este obligat să 
şi-l însuşească. De obicei se preferă dansul şi floreta. Uneori 
se predau şi cursuri de scrimă cu bastoane. 

Toate aceste exerciţii. ca şi gimnastica propriu-zisă. se 
predau nu pentru că ar fi considerate necesare ca atare ; ele 
se practică pentru că în general dezvoltă forţa fizică şi agi
litatea soldatului şi-i insuflă mai multă încredere în sine. 
Sălile de scrimă şi de dans. departe de a însemna un loc de 
corvoadă. reprezintă. dimpotrivă, un punct de atracţie capa
bil să-l reţină pe soldat 1n cazarmă chiar şi în orele lui libere. 
El merge acolo pentru a se distra ; în timp ce încolonat nu-i 
decît o maşină, aici. cu spada în mină, el este un om inde
pendent. care-şi măsoară îndemînarea cu aceea a camarazilor 
săi. lncrederea pe care şi-o cîştigă aici în sprinteneala şi agili
tatea sa îi este de mare folos în serviciul de pază şi în ac
ţiunile în formaţie desfăşurată, unde este nevoit să se bizuie 
mai mult sau mai puţin pe propriile sale forţe. 

Noul sistem al formaţiei desfăşurate adoptat de puşcaşi 
a ost extins ulterior nu numai în întreaga armată franceză. 

• 
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dar a servit şi multor armate europene ca model. printre al
tele pentru sistemul mult perfecţionat introdus în armata en
gleză în timpul războiului din Crimeea şi după război. Vom 
menţiona. de aceea. doar cîteva trăsături principale, cu atît 
mai mult cu cît foarte adesea francezii acţionează în luptă cu 
totul altfel. în parte pentru că se conformează regulii obiş
nuite (ca în 1 859 în Italia) , în parte pentru că ofiţerii au toată 
libertatea de a acţiona potrivit împrejurărilor. La aceasta se 
adaugă faptul că în timpul luptei toate regulamentele de 
instrucţie suferă în mod inevitabil schimbări substanţiale. In 
formaţia desfăşurată, soldaţii acţionează în grupuri de cite 
patru, fiecare grup desfăşurîndu-se pe o singură linie cu un 
interval de 5 paşi între soldaţi. Intervalul dintre grupe est;� 
de cel puţin 5 paşi (formîndu-se astfel o linie continuă cu cite 
un soldat la fiecare 5 paşi) şi de cel mult 40 de paşi. Subofi
ţerii îşi au locul la 1 O paşi în spatele unităţilor lor ; ofiţerii. 
însoţiţi fiecare de cite o gardă de 4 soldaţi şi un gornist. se 
află cu 20-30 de paşi mai în urmă. în cazul cînd numai o 
parte din companie se desfăşoară în linie de trăgători . ca
pitanul ocupă un loc la jumătatea drumului între linia de tr1-
gători şi rezervă. Se acordă o atenţie deosebită folosirii tere 
nului în scopul acoperirii. sacrificînd. la nevoie, atît alinierea 
cit şi respectarea riguroasă a intervalelor. Comenzile pentru 
întreaga linie de trăgători se transmit numai cu ajutQrul 
goarnei. semnalele fiind în număr de 22. Pe lingă aceasta. 
fiecare batalion de puşcaşi şi fiecare companie a batalionu
lui îşi are semnalul său propriu, care precede semnalul de 
comandă. Ofiţerii au un fluier de care se pot folosi însă nu
mai în cazuri excepţionale ; cu el se pot da cinci semnale : 
„atenţie ! u ,  „înainte I u ,  „stai ! u ,  „înapoi ! u ,  „adunarea ! " Acest 
fluier a fost punctul de plecare pentru înzestrarea unora din 
regimentele de puşcaşi-voluntari cu asemenea fluiere ca parte 
indispensabilă a echipamentului lor, lipsindu-i astfel pe ofiţeri 
de posibilitatea de a le folosi în caz de nevoie. Atunci cînd 
sînt atacaţi de cavalerie în formaţie desfăşurată, puşcaşii se 
adună în grupe de cîte patru. pe secţii sau subunităţi, în mase 
compacte. fără o anumită ordine ; ei se alătură fie grupei de 
sprij in. formînl un fel de careu de companie, fie batalionului. 
în cazul cînd acesta trebuie să acţioneze în formaţie des
făşurată sau să formeze un careu. Datorită unei instrucţii 
îndelungate, francezii execută în mod impecabil aceste form " 
diferite de adunare. Diversitatea lor nu provoacă învălmZ -
şeală, dat fiind că soldaţii sînt instruiţi ca, în caz de pericol , 
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să se adune în oricare formaţie posibilă, folosind apoi miş
cările adecvate pentru a se alătura grupei mai mari. pe care 
o indică semnalul. Careul se formoază uneori pe două, alteori 
pe patru rînduri. 

în comparaţie cu vechiul sistem de instrucţie, folosit 
aproape în toate armatele înainte de organizarea trupelor de 
puşcaşi, noua metodă este net superioară. Să nu uităm însă 
că, în ultimă instanţă, ea nu reprezintă altceva decît un an
samblu de principii regulamentare bune pentru exerciţii pe 
cîmpul de instrucţie. dar care nu lasă loc pentru manifesta
rea tacultăţilor intelectuale ale fiecărui soldat în parte, şi. 
în măsura în care ar fi practicate pe un teren neted, ele s-ar 
îmbina cu un pedantism capabil să satisfacă cel mai anchi
lozat spirit cazon. Rîndurile se aliniază la intervale regulate. 
înaintează, se retrag, schimbă frontul şi direcţia exact ca şi 
oricare batalion al trupelor de linie. iar soldaţii se mişcă la 
semnalul goarnei ca marionetele pe sîrmă. Adevăratul cîmp 
de exerciţii pentru puşcaşi este însă în faţa inamicului ; în 
această privinţă, francezii au avut pentru infanteria lor 
uşoară o şcoală excelentă în Algeria pe un teren extrem de 
accidentat, apărat de kabili, cei mai vitej i, mai dirji şi mai 
experimentaţi trăgători din lume. Aici şi-au dezvoltat fran
cezii în gradul cel mai înalt capacitatea de a lupta în for
maţie desfăşurată şi de a sesiza orice posibilitate de aco
perire. capacitate dovedi tă în fiecare război de la 1 792 în
coace. Indeosebi zuavii au folosit aici cu maximum de profit 
pentru ei cele învăţate de la indigeni. servind astfel drept 
model întregii armate. Se consideră de obicei că lanţurile 
de trăgători înaintează într-un fel de linie desfăşurată. re
gruptndu-se, eventual. în locurile care oferă o bună acoperire 
şi dispersîndu-se acolo unde trebuie să treacă peste terenuri 
deschise. Ele trebuie să-i hărţuie pe trăgătorii inamicului 
frontal. folosindu-se numai uneori de o îngrăditură sau ceva 
similar pentru a executa foc de flanc, fără ca să li se ceară 
măcar să încerce să realizeze mai mult decît să-l hărţuie pe 
inamic. Zuavii procedează altfel. Pentru ei. formaţia disper
sată înseamnă acţiuni independente pe grupe mici, subordo
nate unui ţel comun, încercarea de a folosi avantajele de în
dată ce se ivesc, apropierea prin surprindere de forţele prin
cipale ale inamicului pentru a provoca panică în rîndurile lui 
printr-un foc susţinut. in sfîrşit. posibilitatea de a hotărî 
ciocnirile mici fără să se adune în grupe mari. Pentru ei, atacu
rile prin surprindere şi ambuscadele constituie însăşi esenţa 
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acţiunilor în formatie desfăşurată. Ei folosesc acoperirea nu 
atit pentru a deschide focul dintr-o poziţie relativ adăpostită. 
cit mai ales pentru a se tîrî neobservaţi pină la trăgătorii 
inamicului, a se ridica brusc şi a-i pune pe fugă. Ei folosesc 
acoperirea pentru a se apropia pe neaşteptate şi în număr 
mare de flancurile inamicului şi a izola o parte din linia tru
pelor lui ; alteori organizează o ambuscadă în care atrag pe 
trăgătorii inamici, care s-au grăbit să-i urmărească pe zuavi 
în retragerea lor simulată. In acţiunile decisive, asemenea vi
cleşuguri pot fi folosite în timpul numeroaselor pauze dintre 
marile operaţii pentru a grăbi deznodămîntul. In acţiunile 
mai mici, in luptele dintre diferite detaşamente şi avanposturi 
pentru culegerea de informaţii cu privire la inamic sau pentru 
siguranta dispunerii trupelor proprii, aceste calităţi ale zuavi
lor capătă o importanţă deosebită. Iată un exemplu care ne 
va permite să-i cunoaştem mai bine pe zuavi. In toate ar
matele există regula ca, in timpul serviciului de pază, în spe
cial noaptea. santinelele să nu şadă şi cu atit mai puţin să 
stea culcate ; pe de altă parte, de îndată ce inamicul se 
apropie. trebuie să tragă un foc pentru a alarma pichetele. Şi 
acum citiţi descrierea unei tabere de zuavi făcută de ducele 
de Aumale {„Revue des deux Mondesu 111 din 15 martie 1 855) : 

„Noaptea pînă şi zuavul solitar postat tocmai în vîrful acelei coline 
şi care scrutează cîmpul din faţa lui se retrage în adăpost. Nu zăreşti pos
turi de pază, dar, dacă aştepţi pină ce ofiterul îşi face rondul, U Vli 
vdea stînd de vorbă cu n zuav întins p e pămînt, imediat în spatele 
culmii, urmărind cu atenţie tot ce se petrece în j urul lui, Iată un qrup 
de tufişuri. Nu m-ar mira de loc dacă, cercetîndu-1 mai de aproape, aş 
descoperi cîţiva zuavi ascunşi. Dacă un beduin s-ar apropia pe nesimţite 
de tufişuri pntru a spiona ce se petrce în tabără, ei nu l-ar împuşca, 
ci l-ar înjunghia fără zgomot cu baioneta pentru a nu dezvălui cursa„.'' 

Ce valoare au oare nişte soldaţi instruiţi pentru serviciul 
de pază numai în garnizoane, în coni ţii de pace, şi despre 
care nu poţi fi convins că nu vor adormi. decît dacă stau în 
picioare sau umblă. în comparaţie cu nişte soldaţi antrenaţi 
în războiul cu beduinii şi kabilii, în care se folosesc tot felul 
de şiretlicuri şi vicleşuguri ? In pofida tuturor acestor abateri 
de la regulament, numai o singură dată zuavii au fost luaţi 
prin surprindere de vicleanul lor inamic. 

La frontiera de nord-vest a Indiei, Anglia posedă un 
ţnut care sub aspect militar se aseamănă foarte mult cu 
Algeria. Aproape aceeaşi climă, acelaşi teren şi aceeaşi 
populaţie în zona de frontieră. Acolo au loc adesea incursiuni 
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şi tot felul de ciocrun ostile. Tocmai această regiune a dat 
armatei engleze pe unii dintre cei mai buni soldaţi ai ei. 
Este fără îndoială ciudat că aceste ciocniri îndelungate şi 
pline de învăţăminte n-au avut o influenţă durabilă asupra 
modului de îndeplinire a serviciului în infanteria uşoară a 
armatei britanice şi că, după peste 20 de ani de lupte cu 
afganii şi belucii. această parte a trupelor s-a dovedit atît 
de slab pregătită, încît a fost nevoie să se copieze în grabă 
modelele franceze pentru a face infanteria eficientă din 
acest punct de vedere. 

Puşcaşii francezi au introdus în armata franceză : 1) un 
nou sistem de îmbrăcăminte şi echipament : tunica, chipiul 
uşor, centironul pentru sabie în locul bandulierei ; 2) puşca 
cu ţeavă ghintuită şi ştiinţa mînuirii ei : sistemul modern 
de tir ; 3) aplicarea pasului alergător pe distanţe mari şi 
folosirea lui în mişcările de regrupare ; 4) exerciţiile de 
luptă cu baioneta ; 5) gimnastica şi 6) împreună cu zuavii 
- si;temul modern al formaţiei desfăşurate. Şi, ca să fim 
sinceri, oare nu francezilor le datorăm multe din toate 
acestea, in măsura în care au fost adoptate în armata 
britanică ? 

Există încă numeroase posibilităţi de îmbunătăţire. De 
ce nu şi-ar aduce şi armata britanică contributia la ele ? 
De ce nu s-ar forma chiar de pe acum la frontiera de nord
" est a Indiei, din trupele care acţionează acolo, un gen de 
trupe în stare să facă pentru armata engleză ceea ce puş
caşii şi zuavii au realizat pentru armat. franceză l 

Scris de F. Engels de la mijlocul 
lunii septembrie pînă la mijlocul 
lunii ctombrie 1860 

Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 3, 5 
şi 7 din 2 1 septembrie, 5 şi 20 
octombrie 1860 şi in culegerea 
, .Essays Addressed to Volunteers" 
Londra, 186 1  

Se tipăreşte după textul 
culegerii, confruntat cu 
textul apărut în revistă 
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Karl Marx 

Rusia se foloseşte de Austria. 
Congresul de la Varşovia 

Berlin, 17 septembrie 1860 

Germania prezintă în momentul de faţă un tablou mai 
ciudat, mai încîlcit şi mai jalnic decît oricare .ltă ţară din 
Europa. Adevărata stare de lucruri din Germania poate fi 
cel mai bine înţeleasă printr-o simplă comparaţie între două 
evenimente : recenta adunare a Uniunii naţionale lermane 
la Coburg şi apropiata întîlnire a principalilor suverani ger· 
mani la Varşovia 112• 1n timp ce Asociaţia naţională aspiră 
la unificarea patriei. renunţînd la Austria germană şi pu· 
nîndu-şi speranţele în Prusia, regentul Prusiei însuşi îşi 
clădeşte planurile de rezistenţă împotriva agresiunii fran· 
ceze pe restaurarea Sfintei Alianţe sub egida Rusiei. După 
cum se ştie, politica externă rusă nu se sinchiseşte cîtuşi 
de puţin de principii în sensul obişnuit al cuvîntului. Ea nu 
este nici legitimistă. nici revoluţionară, şi foloseşte cu aceeaşi 
uşurinţă orice prilej de extindere teritorială, indiferent dacă 
pentru acest lucru este necesar să fie de partea popoarelor 
răsculate sau de partea monarhilor beligeranţi. Faţă de 
Germania, politica invariabilă a Rusiei a fost de a-şi schimba 
partenerii. Ea se înţelege mai întîi cu Franţa pentru a frînge 
rezistenţa Austriei faţă de planurile ei în Orient. iar apoi 
trece de partea Germaniei pentru a slăbi Franţa şi a obţine 
o poliţă asupra recunoştinţei germane, poliţă pe care s-o 
sconteze mai tîrziu pe Vistula sau pe Dunăre. 1n cazul unor 
complicaţii europene. ea va prefera întotdeauna o coaliţie 
cu suveranii germani unei alianţe cu parveniţii francezi. 
pentru simplul motiv că adevărata putere a Rusiei constă 
în superioritatea ei diplomatică. şi nu în forţa ei materială. 
Un război cu Germania, vecina sa nemijlocită, provocat de 
o alianţă cu Franţa, ar dezvălui slăbiciunea reală a colosului 
nordic, în timp ce, într-un război cu Franţa, Rusia, datorită 
poziţiei sale geografice. ar constitui întotdeauna rezerva. 
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silind Germania să poarte adevărata povară a războiului şi 
păstrînd pentru sine roadele victoriei . In această privinţă, 
puterile coalizate seamănă cu diferitele corpuri ale unei 
armate. In timp ce avangarda şi centrul sînt puse în situaţia 
de a suporta lovitura principală, rezerva este aceea care 
hotărăşte rezult.tul bătăliei şi repurtează victoria. Se prea 
poate ca visătorii germani să se amăgească cu iluzia deşartă 
că, sub presiunea puternică a unei lupte sociale lăuntrice 
legate de mişcarea de eliberare, Rusia va dezminţi, de data 
aceasta, teza istoricului rus Karamzin că politica externă a 
Rusiei nu se schimbă niciodată. 

Unii cred că un imperiu imens, sfişiat de lupta de clasă 
şi secătuit de criza financiară ar avea toate motivele să nu 
se amestece în treburile Europei ; dar aceasta dovedeşte o 
greşită înţelegere a adevăratei naturi a mişcării care are loc 
în interiorul Rusiei. Oricare ar fi intenţiile reale ale bine
voitorului ţar, el este tot am de puţin în măsură să împace 
desfiinţarea iobăgiei cu menţinerea propriei sale autocraţii, 
pe cit a fost în măsură să împace, în 1 848, binevoitorul 
papă * unitatea Italiei cu interesele vitale ale papalităţii. 
Oricît de simplu ar suna cuvintele „eliberarea iobagilor în 
Rusia", îndărătul lor se ascund cele mai diferite semnificaţii 
şi cele mai contradictorii tendinţe. Vălul pe care, la începu
tul mişcării, un fel de entuziasm general l -a  aruncat asupra 
acestor tendinţe contradictorii va cădea inevitabil de în
dată ce se vor lua măsuri pentru a se trece de la vorbe la 
fapte. Eliberarea iobagilor, aşa cum o înţelege ţarul, în
seamnă îndepărtarea ultimelor bariere care mai îngrădesc 
autocraţia imperială. Pe de o parte, ar fi înlăturată inde
pendenţa relativă a nobililor, întemeiată pe dominaţia lor 
necontrolată asupra majorităţii poporului rus ; pe de altă 
parte, prin proiectul guvernului, care urmăreşte desfiinţarea 
principiului „comunist" ,  ar fi lichidată autoadministrarea 
obştilor săteşti ale ţăranilor iobagi, bazată pe proprietatea 
lor, in cadrul obştii, asupra pămîntului înrobit. Iată cum 
concepea guvernul central eliberarea iobagilor. La rindul 
lor, nobilii, adică acea parte influentă a aristocraţiei ruse 
care pierduse orice nădejde de a menţine vechea stare de 
lucuri. erau dispuşi să acorde iobagilor libertatea cu două 
condiţii. Pe de o parte, cereau o despăgubire care i-ar i 
transformat pe ţărani din iobagi în datornici pe bază de 
ipotecă, astfel incit, în ceea ce priveşte interesele materiale 

* - Pius al IX-lea. - Nota red. 
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mm1c nu s-ar fi schimbat. cel puţin timp de două sau trei 
.generaţii. în afară doar de forma de dependenţă iobagă -
forma patriarhală fiind înlocuită printr-o formă nouă, civili
zată. Pe de altă parte, pe lingă despăgubirea care ar urma 
să fie plătită de iobagi. nobilii cereau şi o despăgubire su
plimentară, plătită de sat. In schimbul puterii asupra iobagi
lor exercitate în cadrul local. la care se declarau gata să 
renunţe, ei pretindeau să l i  se confere o putere politică, care 
trebuia smulsă guvernului central şi care, în fond, le-ar fi 
<lat dreptul constituţional de a participa la conducerea ge
nerală a imperiului. 

In sfîrşit, iobagii înşişi preferau formula cea mai simplă 
în ceea ce priveşte problema eliberării lor. Prin aceasta ei 
înţelegeau vechea stare de lucruri. minus vechii lor stăpîni. 
în această luptă generală, în care guvernul. în pofida ame
ninţărilor şi a linguşirilor, întînpina opoziţia nobililor şi a 
ţăranilor, aristocraţia - opoziţia guvernului şi a iobagilor 
folosiţi de ei ca nişte vite de muncă, iar ţărănimea - opo
ziţia comună a stăpînului ei suprem şi a stăpînilor ei locali 
-, în această luptă, aşa cum se întîmplă de obicei în ase
menea cazuri. deţinătorii puterii au ajuns la o înţelegere pe 
socoteala clasei oprimate. Guvernul şi aristocratia au căzut 
de acord să amine deocamdată problema eliberării ţăranilor 
şi să-şi încerce din nou norocul în aventuri externe. De aici 
inţelegerea secretă cu Ludovic Bonaparte în 1 859 113 şi con
gresul oficial de la Varşovia cu participarea suveranilor ger
mani în 1 860. Războiul din Italia a slăbit în suficientă mă
sură încrederea în sine a Austriei pentru a o transforma. 
dintr-un obstacol. într-un instrument al planurilor politicii 
externe ale Rusiei. iar Prusia, care s-a făcut de rîs în cursul 
războiului printr-o perfidie ambiţioasă, îmbinată cu o totală 
inactivitate, nu poate face altceva, ameninţată fiind de 
Franţa la frontiera ei renană, decit să meargă pe urmele 
Austriei . Una dintre marile erori ale partidului de la  
Gotha 114 a fost aceea de a-şi f i  închipuit că Austria, în  urma 
loviturilor pe care le va primi. probabil, din partea Franţei. 
se va descompune în părţile ei constitutive, în aşa fel încît 
Austria germană, eliberată de legăturile ei cu Italia, Polonia 
si Ungaria, va intra lesne în componenţa unui mare şi unic 
imperiu german. O îndelungată experienţă istorică ne-a ară
tat că fiecare război pe care Austria l-a dus împotriva 
Franţei sau Rusiei nu eliberează Germania de influenţa 
austriacă, ci o înhamă doar la planurile Franţei sau ale 
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Rusiei. A zdrobi Austria printr-o singură lovitură puternică, 
descompunînd-o în părţile ei constitutive, ar fi o politică 
greşită din partea acestor puteri. chiar dacă ele ar dispune 
de forţa necesară pentru o asemenea lovitură ; în schimb. 
a slăbi Austria pentru a folosi rămăşiţele influenţei ei în 
propriul lor interes a fost şi va fi întotdeauna principalul 
obiectiv al operaţiilor lor diplomatice şi militare. Numai 
o revoluţie germană, avînd unul din centrele ei la Viena şi 
celălalt la Berlin, ar putea sfărîma în bucăţi Imperiul 
habsburgic, fără a pune în primejdie integritatea Germaniei 
şi fără a subordona regiunile ei negermane controlului fran
cez sau rus. 

N-ar fi fost exclus ca apropiatul Congres de la Varşovia 
să fi întărit considerabil poziţia lui Ludovic Bonaparte în 
Frauta dacă perspectiva unui conflict în Italia între ade
văratul partid naţional şi partidul francez nu ar pune sub 
semnul întrebării această posibilitate. Oricum ar fi, trebuie 
să nădăjduim că Congresul de la Varşovia va deschide, tn 
sfîrşit, ochii Germaniei, făcînd-o să-şi dea seama că, pentru 
a rezista unor agresiuni din afar. sau pentru a realiza uni
tatea şi libertatea în interior, ea trebuie să -i  măture pe stă
pinii ei dinastici. 

Scris de K. Marx 
la 17 septembrie 1860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 072 din 10 octombrie 1860 

Se tipăreşte după text11l 
apărut în ziar 

Tradus din limba ngleză 
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Situaţia din Prusia. -
[Prusia, Franţa şi Italia] 115 

Berlin, 27 septembrie 1860 

Prinţul regent, care. aşa cum am mai arătat cititorilor dv .. 
de cînd a preluat puterea supremă, a devenit în adîncul 
sufletului său un legitimist îndîrj it şi acerb şi, în pofida stră
lucitoarei etichete a liberalismului pe care i -au aplicat-� 
prorocii oficiali ai paradisului prusian al nebunilor, a folosit 
recent un prilej pentru a da curs liber în mod public senti
mentelor sale multă vreme înfrînate. Este ciudat, dar nu mai 
puţin adevărat faptul că. în momentul de faţă, prinţul regent 
al Prusiei a închis drumul garibaldiştilor spre fortăreaţa 
Messinei. păstrînd acest important bastion militar pentru iu
bitul său frate, regele-bombă * al Neapolului. Ambasadorul 
Prusiei la Neapole. contele von Perponcher. personaj la fel 
de cunoscut pentru legitimismul său înverşunat ca şi baronul 
von Canitz. ambasadorul Prusiei la Roma. l -a însoţit. ca de 
altfel majoritatea colegilor săi. pe regele-bombalino la Gaeta. 
unde corveta militară prusiană „Lorelei 1 staţiona pentru 
protecţia supuşilor germani . La 1 5  septembrie. citadela Messi
nei era pe punctul de a capitula. Ofiţerii se declaraseră de 
partea lui Victor Emanuel şi trimiseseră o delegaţie la Gaeta 
pentru a-i comunica regelui că fortăreaţa nu mai poate re
zista. A doua zi delegaţia s -a  înapoiat la Messina pe corveta 
„Lorelei 1• care avea la bord şi un împuternicit al guvernului 
prusian. Imediat după sosirea vasului. acesta a pornit spre 
citadelă. unde a avut o lungă convorbire cu comandantul 
trupelor napolitane. în afară de propria sa elocinţă. agentul 
prusian era înarmat şi cu un vraf de depeşe din partea rege
lui, prin care acesta îl îndemna pe general să reziste şi res
pingea categoric orice propunere de capitulare, fie şi în cele 
mai avantajoase condiţii, dat fiind că forturile aveau provizii 

* - Ferdinand al II-lea. - Nota red. 
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suficiente pentru cîteva luni. In timpul cit s-a aflat la Messina 
comisarul prusian, din citadelă s-au auzit strigăte de : „Evviva 
il Re I "  *, iar după plecarea lui. tratativele începute în vede
rea stabilirii condiţiilor de capitulare au fost brusc întrerupte. 
La primirea acestor ştiri, contele Cavour s-a grăbit să înain
teze un protest la Berlin, arătînd că „s-a abuzat de pavilio 
nul prusianu  şi s-a încălcat promisiunea d e  a s e  păstra o 
perfectă neutralitate în războiul revoluţionar din Italia. Cu 
toate că protestul era întemeiat. contele Cavour era cel mai 
puţin indicat pentru a-l exprima. D-l von Schleinitz - ale 
cărui depeşe căpătaseră o oarecare faimă în timpul războiului 
din 1 859 prin tonul linguşitor, consideraţiile echivoce şi arta 
incomparabilă de a compensa prin prolixitate sărăcia de 
argumente - s-a grăbit să folosească prilejul pentru a intra 
in graţiile prinţului regent şi a trece, în sfîrşit, de la şoapta 
�merită la nota stridentă a aroganţei. El i-a dat lui Cavour 
o ripostă energică, declarind fără ocol că Sicilia încă n-a 
devenit o provincie sardă, că prevederile tratatului sînt zilnic 
încălcate de curtea din Torino şi că, dacă contele Cavour do
reşte să protesteze împotriva intervenţiei străine în Italia, ar 
trebui să-şi adreseze protestul la  Tuileries. 

Rechemarea ambasadorului francez de la Torino este con
siderată aici ca un subterfugiu evident. întrucît este în
deobşte cunoscut faptul că,  imediat după intîlnirea de la  
Chambery dintre Ludovic Bonaparte ş i  d-nii Farini şi Cial
dini, acestuia din urmă i s-a încredinţat conducerea invaziei 
trupelor piemonteze in statul papal. Această invazie a fost 
proiectată la Chambery cu scopul de a smulge iniţiativa din 
miinile lui Garibaldi şi a i-o trece lui Cavour, sluga cea mai 
docilă a împăratului francez. După cum se ştie, la Tuileries 
războiul revoluţionar din Italia de sud nu este considerat 
ca o avalanşă declanşată întimplător, ci ca un act deliberat 
al partidului italian independent, care, din momentul cînd 
Ludovic-Napoleon a păşit pe via sacra 1 16, a declarat că răs 
coala Sudului este singurul mijloc de a scăpa de coşmarul 
protecţiei franceze. Intr-adevăr, în proclamaţia adresată po
porului italian la  1 6  mai 1 859, Mazzini a declarat făţiş : 

„tn anumite condiţii, indiferent unde s-ar găsi austriecii, pe teri
oriul italian sau în vecinătate, Nordul se poate grupa sub steagul lui 
Victor Emanuel. Insurecţia din Sud trebuie însă să se desfăşoare altfel, 
fn mod mai independnt. O insurecţie cu forţe unite, care să instaureze 
un guvern provizoriu, să se înarmeze şi să aleagă punctul strategic în 

* - „Trăiască regele 1•  - Nota trad. 
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vederea menţinerii pe poziţie şi atragerii voluntarilor din Nord, din Nea
pole şi din Sicilia - iată ce mai poate salva cauza Italiei şi instaura pu
terea de stat, reprezentată de tabăra naţională. Datorită existentei acstei 
tabere şi voluntarilor din Nord, Italia mai poate deveni la sfîrşitul răz
boiului, oricare ar fi intenţiile iniţiatorilor acestuia, arbitrul suprem al 
propriului său destin„. O asemenea manifestare a voinţei poporului ar 
-exclude orice nouă împărţire a Italiei, orice import de noi dinastii, orice 
pace pe Adige sau pe Mincio, orice cedare a vreunei părţi din teritoriul 
italian. Dar numele Romei este indisolubil legat de acela al Italiei. Acolo, 
în această cetate sfîntă, este Paladiul * unităţii noastre naţionale. Dato
ria ei este nu de a spori armata sardă printr-o gloată pestriţă de volun
tari, ci de a dovedi Franţei imperiale că acela care serveşte drept sprij in 
<lespotismului papal la Roma nu va fi niciodată recunoscut ca luptător 
pentru independenţa Italiei... Dacă Roma îşi va uita datoria, v.a trebui să 
acţionăm noi în numele locuitorilor ei, Roma simbolizează unitatea patriei. 
Sicilia, Neapole şi voluntarii Nordului trebuie să constituie armata ei". 

Aceste cuvinte din proclamaţia lui Mazzini din mai 1 859 
au fost repetate de Garibaldi atunci cînd, aflîndu-se in frun
tea armatei populare create în Sicilia şi Neapole, a promis că 
va proclama unitatea Italiei de pe înălţimea Quirinalului 117• 

Cititorii îşi amintesc, desigur, că de la bun început Ca
vour a făcut tot ce i -a  stat în putinţă pentru a crea dificultăţi 
·expediţiei lui Garibaldi ; că, după primul succes al eroului 
popular, l -a trimis la Palermo pe La Farina, împreună cu doi 
agenţi bonapartişti, cu scopul de a-i smulge cuceritorului 
puterea dictatorială ; că mai tîrziu Cavour a căutat să contra
careze fiecare acţiune militară a lui Garibaldi mai întîi prin 
contramăsuri diplomatice şi apoi prin contramăsuri militare **. 
După căderea oraşului Palermo şi înaintarea spre Messina, 
popularitatea lui Garibaldi a crescut atît de mult in rîndurile 
populaţiei şi armatei din Paris, incit Ludovic-Napoleon a con
siderat mai prudent să recurgă la metoda adulării. Cînd ge
neralul Tirr, demis la timpul său din serviciul activ, a sosit 
la Paris, împăratul l-a copleşit cu atenţii. Oaspete de onoare 
la Palais Royal, el a fost primit pînă şi la Tuileries 118, unde 
împăratul i-a exprimat admiraţia sa fără de margini pentru 
recent „anexatul" său supus, eroul din Nisa, şi nu şi-a precu
peţit dovezile de bunăvoinţă, ca, de pildă, tunuri ghin
tuite etc. In acelaşi timp i s-a dat de înţeles generalului 
Tirr că, după părerea împăratului, de îndată ce Garibaldi 
va fi cucerit Neapole şi va fi stăpîn pe flota napoli-

• Statuia zeiţei Pallas sau Minerva, care era considerată drept o 
garanţie a conservării oraşului Troia. ln sens figurat - chezăşie. ocrotire 

Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 9--98. - Nota red. 
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tană, el nu ar avea ceva mai bun de făcut decît să 
încerce ca, împreună cu emigranţii unguri, să debarce 
la Fiume şi să înalţe acolo stindardul revoluţiei ungare. 
Dar Ludovic-Napoleon pornea de la premise cu totul 
greşite cînd presupunea că Tiirr este omul sau cel puţin îşi 
închipuia că este omul capabil să exercite cea mai mică in
fluenţă asupra acţiunilor lui Garibaldi . Tirr, pe care-l cunosc 
personal. este un soldat viteaz şi un ofiţer priceput, însă în 
afara sferei activităţii militare este o nulitate, sub nivelul 
mediu al muritorilor de rînd. El este lipsit nu numai de o 
maturitate spirituală şi de un intelect cultivat, ci şi de in
stinctul şi isteţimea înnăscute. care pot suplini educaţia, stu
diile şi experienţa. într-un cuvînt, este un om blajin, foarte 
agreabil. credul in cel mai înalt grad. dar în nici un caz 
capabil să dirijeze pe cineva din punct de vedere politic, şi cu 
atît mai puţin pe Garibaldi. care, pe lîngă un suflet înflăcărat, 
are şi ceva din acel subtil geniu italian intîlnit atît la Dante 
cit şi la Machiavelli. Aşadar, speranţele puse în Tirr s-au 
dovedit a fi deşarte. cel puţin aşa se spune în cercurile de la 
Tuileries. S-a recurs atunci la Kossuth. care a fost trimis la 
Garibaldi pentru a-l convinge de justeţea planurilor împd
ratului şi a-l abate de pe calea cea dreaptă care duce la 
Roma. Garibaldi s-a folosit de Kossuth ca de un mij loc care 
să stîrnească entuziasmul revoluţionar. şi în acest scop 
a dispus să fie primit in ovaţiile mulţimii. ln acelaşi timp a 
ştiut însă să facă în mod inteligent o distincţie între numele 
lui, care reprezenta o cauză populară. şi misiunea lui . care 
ascundea o capcană bonapartistă. Kossuth s-a întors foarte 
deprimat la Paris ; pentru a-şi dovedi totuşi fidelitatea faţă 
de interesele împăratului. i-a trimis lui Garibaldi o scrisoare 
în care. aşa cum relatează „Opinion nationaleu 119, acest 
„Moniteuru * al lui Plon-Plon, îl îndeamnă să se împace cu 
Cavour, să renunţe la orice încercare de a porni împotriva 
Romei. -entru a nu indispune Franţa. adevărata nădejde a 
naţionalităţilor oprimate, şi chiar să lase Ungaria în voia 
soartei, această ţară nefiind încă coaptă pentru insurecţie. 

Este inutil să vă mai spun că aici . la Berlin, acţiunile 
liberalismului guvernamental au scăzut simţitor în legătură 
cu apropiatul Congres de la Varşovia. unde cîrmuitorii. prin 
graţia divină. îşi vor da mîna. iar miniştrii lor de externe -
prinţul Gorceakov. contele Rechberg şi propriul nostru domn 
von Schleinitz - se vor întîlni într-un colţ confortabil al unei 

* „Buletin oficial". - Nota trad. 
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anticamere aurite pentru a da de acolo direcţia cuvenită vii
toarei istorii a omenirii. 

Tratativele dintre Prusia şi Austria în vederea încheierii 
unui nou tratat comercial între Uniunea vamală şi Austria. 
prevăzut în tratatul din 19 februarie 1853 120• pot fi _considerate 
întrerupte. dat fiind că guvernul prusian a declarat în mod 
categoric că nici nu poate fi vorba de aducerea la acelaşi 
nivel sau de o apropiere a tarifelor vamale. 

Scris de K. Marx 
la 27 septembrie 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 076 din 15 octombrie 1 860 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Friedrich Engels 

Artileria de voluntari 

Problema artileriei de voluntari prezintă o deosebită im
portantă şi meri tă să fie discutată pe larg - cu atît mai 
mult cu cît pînă acum rolul pe care ea urmează să-l joace 
în apărarea ţării nu pare să fi fost definit cu toată claritatea. 

Aşadar, prima chestiune care trebuie lămurită este, evi
dent, aceea a sferei de acţiune a artileriei de voluntari. Atîta 
timp cît această problemă nu se rezolvă, nu poate exista un 
sistem unitar de instrucţie în diferitele unităţi. Or, cum ştiinţa 
artileriei cuprinde cele mai variate discipline, care cu greu 
ar putea fi însuşite - teoretic şi practic - de către toţi vo
luntarii, ofiţeri şi soldaţi. diversele unităţi care ar putea de
veni necesare pentru acţiunile militare s-ar prezenta foarte 
neomogen pregătite pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le 
revin. In această situaţie, numeroase companii. primind anu
mite misiuni, s-ar dovedi prea puţin pregătite pentru a le 
aduce la îndeplinire. 

în notele ce urmează nu ne propunem cîtuşi de puţin să 
vorbim despre ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să fie arti 
leria de voluntari. Vrem să subliniem doar unele dintre con
diţiile de care trebuie să se ţină seama la formarea artileriei 
de voluntari. ca şi a oricărei alte artilerii, şi să pregătim ast 
fel discuţia pe care o preconizăm şi  în  urma căreia este ne
cesar să se ajungă. în ultimă instanţă, la precizarea sferei de 
acţiune a unităţilor artileriei de voluntari. 

Artileria se împarte în artilerie de cîmp, care acţionează 
pe cîmpul de luptă împreună cu infanteria şi cu cava
leria. fiind înzestrată cu tunuri trase de cai. şi artilerie de 
asediu sau de cetate, care acţionează cu tunurl grele în ca
drul unor baterii fixe şi adăpostite şi este folosită la atacarea 
sau apărarea punctelor fortificate. în timp ce, într-o armată 
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regulată, durata serviciului soldaţilor şi pregătirea ştiinţifica 
specială a ofiţerilor oferă posibilitatea instruirii întregului 
efectiv pentru serviciul în ambele categorii de artilerie, cel 
puţin într -o asemenea măsură încît, la nevoie, fiecare com
panie să poată fi chemată să îndeplinească oricare îndatorire. 
cu totul alta este situaţia în cazul voluntarilor, atit ofiţeri 
cit şi soldaţi. care nu pot să consacre decît o parte din timpul 
lor obligaţiilor militare. ln Franţa, Austria şi Prusia, artileria 
de cîmp este cu totul separată de artileria de garnizoană sau 
de asediu. Dacă aşa stau lucrurile în armatele regulate per
manente, trebuie să existe, fără îndoială, anumite cauze care 
vor acţiona mult mai puternic într-o armată de voluntari. 

Deservirea unui tun de cîmp nu este atît de deosebită 
de aceea a unui tun greu de baterie incit soldaţii unei com
panii de voluntari să nu le poată învăţa cu uşurinţă pe 
amîndouă. În schimb, natura îndatoririlor ofiţerilor diferă atît 
de mult în cele două cazuri, incit numai o pregătire specială şi 
o practică îndelungată i-ar putea califica pentru a îndeplini 
la fel de bine ambele genuri de obligaţii. Principalele calităţi 
ale unui ofiţer de artilerie de cîmp sînt următoarele : orien
tarea rapidă în situaţia militară dată, apreci.rea justă a tere
nului şi a distanţelor, cunoaşterea perfectă a capacităţii de 
acţiune a tunurilor sale, astfel incit să poată rezista unui atac 
pînă în ultimul moment, fără a pierde nici un tun, cunoaşterea. 
pe baza unei experienţe îndelungate, a posibilităţilor cailor 
si a felului în care trebuie îngrijiţi în timpul unei campanii. 
şi. în sfîrşit, îndrăzneală îmbinată cu precauţie. Unui ofiţer de 
artilerie de garnizoană sau de asediu i se cer : o pregătire 
ştiinţifică, cunoştinţe teoretice în toate ramurile artileriei, 
în domeniul fortificaţiilor, matematicii si mecanicii. price
perea de a aplica în practică cunoştinţele dobîndite, o atenţie 
deosebită şi permanentă în construirea şi refacerea fortifi
caţiilor din pămînt, precum şi faţă de eficienta unui foc con
centrat, şi. în sfîrşit, curaj , izvorît mai mult din tenacitate 
decît din impetuozitate. încredinţaţi căpitanului unei baterii 
cu tunuri de 9 pfunzi comanda unui bastion, şi. oricit de bun 
ar fi, va trebui să înveţe multă vreme pînă să ajungă să facd 
faţă acestei sarcini ; puneţi în fruntea unei baterii de artilerie 
u cai un ofiţer care timp de cîţiva ani nu s-a ocupat de 
altceva decît de tunuri de asediu, şi-i va trebui multă vreme 
pentru a se dezbăra de încetineala sa metodică şi pentru a 
dobîndi rapiditatea de acţiune necesară în noul gen de armă. 
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Dificultăţile vor fi şi mai mari cu subofiţerii. cărora le lipseşte 
pregătirea teoretică a superiorilor lor. 

In cadrul celor două categorii de artilerie, artileristul de 
garnizoană pare să fie cel mai uşor de format. Inginerii civili. 
posedînd toate cunoştinţele teoretice preliminare necesare. 
vor învăţa foarte repede să aplice în domeniul artileriei prin
cipiile ştiinţifice care le sînt familiare. Ei îşi vor însuşi cu 
uşurinţă mînuirea diferitelor mecanisme folosite la depla
sarea artileriei grele. construirea bateriilor, precum şi regulil
fortificatiei. Ei constituie, prin urmare, acea categorie din 
care vor trebui aleşi cu precădere ofiţerii artileriei de vo
luntari. fiind deosebit de indicaţi pentru serviciul în artileria 
de garnizoană. Acelaşi lucru este valabil pentru subofiţeri 
şi artileriştii de rînd. Toţi aceia care au avut multe contin
genţe cu maşinile, cum ar fi : inginerii, mecanicii, fierarii, 
reprezintă pentru artilerie cel mai bun material. şi de aceea 
marile centre industriale ar trebui să furnizeze cele mai bune 
unităţi. Tragerile de instrucţie cu tunuri grele nu sînt posibile 
în interiorul ţării. dar marea nu este chiar atît de departe 
de oraşele noastre din Lancashire şi Yorkshire încît să nu se 
poată organiza din cînd în cînd în acest scop excursii pe li· 
toral. Pe lîngă aceasta, pentru bateriile artileriei grele, unde 
la fiecare lovitură se vede căderea proiectilului şi artileriştii 
îşi pot corecta singuri tragerea, tragerile de luptă nu prezintă 
0 importanţă primordială. 

Există şi o altă obiecţie împotriva încercării de a se 
organiza o artilerie de cîmp formată din voluntari - costul 
ridicat al tunurilor şi al cailor respectivi. Este adevărat că 
mai multe companii. unindu-se laolaltă, ar putea suporta, să 
zicem, cheltuiala procurării cailor pentru cîteva tunuri pe 
durata lunilor de vară. pentru a face apoi instrucţie cu rîndul. 
dar în felul acesta nici soldaţii. nici ofiţerii nu vor deveni 
artilerişti de cîmp calificaţi. Cheltuielile legate de echiparea 
unei baterii de cîmp de şase tunuri sînt considerate în ge
neral ca fiind aproximativ egale cu cele necesare echipării 
unui întreg batalion de infanterie. Nici o companie de artilerie 
de voluntari nu şi-ar putea permite asemenea cheltuieli. Or. 
dacă ţinem seama de faptul că pierderea unui tun pe cîmpul 
de luptă se consideră o ruşine. este foarte îndoielnic ca vreun 
guvern să fie dispus, ln caz de invazie a unui inamic, să în
credinţeze unităţilor de artilerie de voluntari tunuri de cîmp. 
cai şi călăreţi în aceleaşi condiţii în care p_uşcaşii voluntari 
sînt înzestraţi cu arme de mină. 
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Pornind de la cele arătate mai sus, ca şi de la o serie de 
alte considerente, nu putem să nu tragem concluzia că, pentru 
artileria de voluntari, sfera de acţiune adecvată este comple
tarea cu servanţi a tunurilor grele din bateriile fixe de coastă. 
In oraşele din interiorul ţării se vor face în mod inevitabil 
încercări de instruire a voluntarilor în artileria de cîmp pen
tru a se menţine în rîndurile lor interesul faţă de acest gen 
de armă. Şi, fără îndoială, atît ofiţerii cit şi soldaţii nu vor 
avea decît de cîştigat de pe urma familiarizării, în măsura 
posibilului, cu mînuirea tunurilor uşoare trase de cai. Mărtu
risim însă, pe baza propriei noastre experienţe în acest gen 
de armă, că avem îndoieli serioase in ceea ce priveşte posi
bilitatea pregătirii voluntarilor pentru serviciul de cîmp în 
armata activă. Totuşi, voluntarii vor avea multe de învăţat, 
ceea ce le va fi la fel de folositor in mînuirea tunurilor grele 
şi le va permite să-şi dovedească priceperea atunci cînd vor 
trebui să lucreze cu ele. 

Mai este şi o altă problemă la care am vrea să ne refe
rim. Artileria este, într-o măsură mult mai mare decit infan
teria şi cavaleria, un gen de armă care prin însăşi natura sa 
necesită cunoştinţe teoretice, şi, ca atare, eficienţa ei este 
în funcţie mai ales de cunoştinţele teoretice şi practice ale 
ofiţerilor. Nu ne îndoim că în curînd „Manualul artileristului ·' 
întocmit de maiorul Griffith 121 se va afla în posesiunea fiecă
rui ofiţer din artileria de voluntari. Conţinutul acestei lucrări 
arată cit de variate sînt problemele cu care trebuie să se fa
miliarizeze un ofiţer de artilerie şi chiar un subofiţer pentru 
a putea cit de cit pretinde că este priceput în arma lui. Or, 
această carte nu este decit un scurt rezumat a ceea ce trebuie 
să ştie un artilerist iscusit. Pe lingă instrucţia obişnuită a 
companiilor şi a batalioanelor, comună infanteriei şi artile
riei, el trebuie să cunoască o mulţime de tunuri de diferite 
calibre, afetele şi platformele lor, încărcăturile, bătaia tunu
rilor şi a diferitelor proiectile. La acestea se adaugă necesita
tea de a cunoaşte construcţia bateriilor, ştiinţa asediilor, 
fortificaţiile permanente şi de cîmp. Artileristului i se cerc 
să fie familiarizat cu pregătirea muniţiilor şi a mijloacelor 
pirotehnice, în sfîrşit, să stăpînească teoria tragerilor de 
artilerie, care în prezent, în urma introducerii tunurilor cu 
ţeavă ghintuită, se îmbogăţeşte cu lucruri noi şi remarcabile_ 
Toate aceste lucruri trebuie însuşite atît teoretic cit şi practic, 
şi toate sînt la fel de importante, căci, în cazul cînd vor fi 
chemaţi în serviciul activ, artileriştii voluntari se vor g.�i 
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în impas dacă nu vor fi acordat atenţia cuvenită tuturor 
acestor ramuri ale ştiinţei artileriei. De aceea, dintre toate 
unităţile de voluntari, artileria este aceea în care pregătirea 
ofiţerilor prezintă cea mai mare importanţă, şi noi sperăm 
şi sîntem încredinţaţi că ei vor depune toate eforturile pen
tru a acumula experienţa practică şi cunoştinţele teoretice 
fără de care se vor pomeni nepregătiţi în zile de grea în
cercare . . 

Scris de F. Engels 
în prima jumătate 
a lunii octombrie 1860 

Publicat în „The Volunteer Jounal. 
for Lancashire and Cheshire" nr. 6 
din 13 octombrie 1 860 şi în ule
gerea „Essays Addressd to Vo· 
lunteers", Londra, 1861 
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Pregătiri de război în Prusia 

Berlin, 23 octombrie 1 86} 

Minia şi teama stîrnite în rîndurile liberalilor noştri de 
participarea prinţului regent la congresul de la Varşovia se 
manifestă, ca orice nemulţumire a adevăraţilor liberali prusieni , 
prin calomnii înverşunate la adresa Austriei şi a proaspetei 
sale constituţii 122• In primul rînd, nu i se va ierta niciodată 
lui Franz Joseph faptul că i-a privat pe aceşti domni de prin
cipala consolare şi de invariabila temă a prolixei lor mulţu
miri de sine, şi anume contrapunerea Prusiei „constituţionaleu 
Austriei „absolutiste" .  Constituţia austriacă poate, desigur. 
da loc nu numai la şicane, ci şi la tot felul de temeri serioase. 
împrejurările în care acest dar a fost acordat şi mîinile care 
l-au oferit îi imprimă mai curînd un caracter de subterfugiu 
decît de concesie sinceră. Să nu uităm că la 4 martie 1 849. 
Franz Joseph a promulgat principiile generale ale unei con
stituţii pentru a le anula în anul următor, după ce deznodă
mîntul războiului s-a dovedit a fi  în favoarea sa 123• De altfel. 
analele istoriei nu oferă exemple din care să reiasă că ar fi 
existat monarhi care să-şi fi îngrădit propriile lor privilegii şi 
să fi cedat în faţa revendicărilor poporului altfel decît sub o 
puternică presiune din afară, după cum nu există cazuri ca ei 
să-şi fi respectat cuvîntul atunci cînd aveau posibilitatea de 
a-şi încălca, fără teamă de răspundere, jurămintele şi pro
misiunile. Vechea constituţie ungară 124 nu a fost reintrodusă 
în întregime, întrucît două dintre cele mai importante drep
turi ale dietei de la Pesta - votarea veniturilor de stat şi 
recrutarea de trupe - au fost transferate Reichsratului de 
la Viena, care urmează să se transforme în Reichstag al în
tregului imperiu, şi de aceea învestit cu atribute care vor 
deveni. pe cit se vede, izvorul unor conflicte permanente 
între el şi diferitele diete naţionale sau provinciale. !ntrucît 
constituţiile provinciilor germane şi slave se limitează la 
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principiile cele mai generale şi mai vagi. ele pot fi interpre
tate în fel şi chip. Cea mai mare deficienţă a constituţiei 
constă. după părerea maghiarilor. în despărţirea Croaţiei. 
Serbiei şi Transilvaniei de Ungaria şi acordarea unor diete 
proprii acestor provincii. Dacă ne reamintim însă de eveni
mentele din 1 848-1 849. sîntem îndreptăţiţi să ne îndoim că 
croaţii, slovenii. sîrbii şi valahii vor fi dispuşi să împărtă
şească această nemulţumire şi să-i sprijine pe unguri. în 
cazul de faţă. oamenii de stat vienezi au jonglat, se pare. 
în mod abil cu principiul naţionalităţilor. utilizîndu-1 în 
favoarea lor. 

In ceea ce priveşte însă Reichstagul întregului imperiu, care 
sub numele de Reichsrat îşi are sediul la Viena şi este alcătuit 
lin delegaţi numiţi de diferitele diete din Galiţia, Ungaria, 
Transilvania, Croaţia, Serbia, Veneţia şi din provinciile ger
mane, şi nu se află sub autoritatea Confederaţiei germane, nu 
va contribui oare acest Reichstag la ruperea relaţiilor existente 
între Austria germană şi Confederaţia germană ? Iată tema 
majoră pe care perorează necontenit reprezentanţii libera
lismului prusian. oficial. în veşnică căutare de noi argumente 
în favoarea ideii lor preferate - excluderea Germaniei aus
triece din Confederaţia germană. Toate raţionamentele lor 
µornesc însă de la o premisă falsă - ei iau în serios consti
tuţia lui Franz Joseph. Deşi aceasta din urmă trebuie conside
rată ca un truc abil al dinastiei austriece, totuşi ea oferă 
diferitelor popoare oprimate de jugul habsburgic o posibilitate 
excelentă de a-şi făuri propriul lor destin şi a deschide o 
nouă eră de revoluţii. Pentru moment. constituţia austriacă 
şi-a dovedit utilitatea prin aceea că a dat peste nas trufiei 
fariseice a pseudoliberalilor prusieni şi a răpit dinastiei Ho
henzollern unicul avantaj cu care se putea lăuda faţă de 
rivala sa. şi anume de a salvgarda în continuare interesele 
birocraţiei şi militarismului sub masca mai onorabilă a con
stituţionalismului. Pentru a vă oferi o imagine clară a situa
ţiei reale din această mult lăudată Prusie „regenerată" . este 
necesar să revenim asupra schimbărilor care au avut loc 
recent în organizarea armatei prusiene. După cum vă aminti ţi. 
Camera deputaţilor din Prusia, neavînd curajul de a sfida 
opinia publică printr-o aprobare făţişă a propunerilor gu
vernului referi toare la reorganizarea armatei. sau de a se 
împotrivi cu hotărîre înclinaţiilor de soldăţoi ale prinţului 
regent. a recurs la expedientul obişnuit al celor slabi . 

alegerea unei căi de mijloc - nici cal, nici măgar. Ea a 
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refuzat să aprobe planul guvernului de reorganizare a arma
tei, dar a votat pentru alocarea sumei de 9 500 OOO de dolari 
în scopul de a aduce armata în stare să facă faţă primejdiilor 
din afară. Cu alte cuvinte, deputaţii prusieni au aprobat fon
durile necesare guvernului în vederea îndeplinirii planului 
său, dar au făcut-o folosind un pretext artificial. De îndată ce 
parlamentul prusian a intrat în vacanţă, guvernul, încălcînd 
în mod făţiş condiţiile în care fusese obţinută alocarea fon
durilor, a început, fără a mai sta pe gînduri . să introducă în 
organizarea armatei schimbările dorite de prinţul regent şi 
respinse de aşa-zişii reprezentanţi ai poporului. In timpul 
vacanţei parlamentare, efectivul armatei permanente a fost 
dublat, numărul regimentelor fiind sporit de la 40 la 72 de 
regimente de linie şi 9 regimente de gardă. Astfel. prin voinţa 
supremă a prinţului regent şi prin ignorarea vădită nu 
numai a voinţei poporului. ci şi a votului pseudoreprezentan
ţilor săi. cheltuielile anuale permanente pentru bugetul Pili
tar au fost sporite cu 1 000/o. Să nu vă închipui U însă ca 
prinţul de Hohenzollern sau vreunul din colegii s.i riscă să 
împărtăşească soarta lui Strafford 125• Totul se va limita la 
unele murmure timide. pierdute pţintre declartţii înflăcărate 
de ataşament faţă de dinastie şi de încredere nelimitat. în 
guvern. Dat fiind că chiar şi vechea organizare a armatei. 
bazată mai ales pe o populaţie rurală, a devenit o povară 
insuportabilă pentru finanţe şi o piedică în calea activităţii 
productive a unui popor care între timp păşise pe calea unei 
dezvoltări industriale. este uşor de înţeles în ce măsură ar
mata. dublată acum ca număr. va înăbuşi cele mai preţioase 
energii ale maselor populare şi va seca izvoarele avuţiei na
ţionale. Armata prusiană se poate lăuda de pe acum că, 
în raport cu numărul populaţiei şi cu resursele naţionale. 
este cea mai mare armată din Europa. 

După cum ştiţi, cînd un suveran din dinastia Hohen
zollern vorbeşte despre sine sau vreun ministru sau un func
ţionar al său vorbeşte despre el, foloseşte titulatura de 
„Kriegsherr u ,  adică „comandant suprem de oşti " .  Aceasta. 
desigur. nu înseamnă c. regii şi regenţii prusieni ar avea 
vreo putere asupra destinelor războiului. Puternica lor nă
zuinţă spre menţinerea păcii şi binecunoscuta lor înclinare 
de a fi bătuţi în luptă deschisă o dovedesc cit se poate de 
bine. Titlul de „comandant suprem de oşti u. atît de drag 
suveranilor de Hohenzollerp, înseamnă mai curînd c. adevă
ratul sprijin al puterii lor regale trebuie căutat nu în popor� 
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ci într-o parte a acestuia, ruptă de mase şi opusă lor, deose
bindu-se de ele prin galoanele pe care le poartă, muştruluită 
in spiritul unei supuneri pasive, dresată ca o simplă unealtă 
a dinastiei. de care aceasta dispune ca de proprietatea sa şi 
pe care o foloseşte potrivit capriciilor sale. Iată de ce un 
rege prusian mai curînd va abdica decît să permită armatei 
sale să jure credinţă constituţiei. Prin urmare, un suveran 
din dinastia Hohenzollern, fiind regele poporului său numai 
în măsura în care este „comandant suprem de oşti " ,  cu alte 
cuvinte proprietarul armatei, trebuie înainte de toate să-şi 
iubească cu pasiune armata, s-o răsfeţe, s-o măgulească şi 
s-o hrănească cu bucăţi tot mai grase din avuţia naţională. 
Acest ţel măreţ a fost atins prin noua organizare a armatei. 
Numărul ofiţerilor a fost dublat şi avansarea rapidă în grad, 
care caracterizează armatele franceză, austriacă şi rusă şi 
care în trecut era un motiv de invidie pentru ofiţerii prusieni, 
le-a fost asigurată fără să fie nevoie ca ei să-şi expună pre
ţioasele lor vieţi celui mai mic pericol. 

De aici uriaşul entuziasm faţă de prinţul regent şi de 
miniştrii săi „liberali u care domneşte acum nu printre sol
daţii de rînd, ci printre ofiţerii armatei prusiene. In acelaşi 
timp. aristocraticii vînători de vulpi 126, care mormăiau împo
triva frazeologiei liberale a noului regim, s-au împăcat pe 
deplin cu el datorită noii posibilităţi ce li s-a oferit ca fiii 
lor mai mici să fie întreţinuţi din vistieria statului. Toate 
acestea au un singur dezavantaj chiar şi din punctul de 
vedere al dinastiei. Prusia şi-a concentrat acum toate forţele 
disponibile în armata perman.ntă. In cazul cînd această ar
mată va fi înfrintă, nu-i va mai rămîne ţării nici o rezervă 
la care să poată recurge. 

Scris de K. Marx 
la 23 octombrie 1 80 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. _ 097 din 8 noiembrie 1860 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



F R I ED R I CH E NGE L S 

Istoricul 
puştii ghintuite 

15  - Max-nges - Opere, Toi. 15 



05 

I 

Puşca ghintuită este o invenţie germană, care datează 
de la sfîrşitul secolului al V-lea. Primele puşti ghintuite 
au fost făcute cu scopul evident de a uşura încărcarea armei 
cu un glonţ aproape etanş. De aceea ghinturile erau drepte, 
fără pas elicoidal, ele servind doar pentru a micşora freca
rea glonţului în ţeava puştii. Glonţul era înfăşurat într-o 
bucată de stofă sau pînză îmbibată cu grăsime (plasture} şi, 
în felul acesta, putea fi îndesat pe ţeavă fără prea mare 
greutate. Aceste puşti ghintuite, oridt de primitive au fost 
ele, dădeau la tragere rezultate mult mai bune decît puştile 
cu ţeavă lisă din acea vreme, care trăgeau cu gloanţe cu un 
diametru mult mai mic decît diametrul ţevii. 

Mai tîrziu caracterul puştii ghintuite a suferit o modifi
care radicală datorită faptului că ghinturile au căpătat o 
formă elicoidală, care a transformat ţeava într-un fel de 
piuliţă elicoidală. Datorită faptului că plasturele înfăşura 
strins glonţul, acesta era dirijat pe ghinturi şi, căpătind o 
rotaţie elicoidală, o păstra în timpul mişcării pe traiectorie. 
Curînd s-a stabilit că acest procedeu, cu ajutorul căruia se 
imprima glonţului o mişcare de rotaţie, sporea considerabil 
atît bătaia armei, cit şi precizia tragerii, şi, de aceea, în 
scurtă vreme ghinturile drepte au fost înlocuite cu ghinturi 
elicoidale. 

Acesta a fost tipul de puşcă ghintuită care a fost pretu
tindeni folosit mai bine de două sute de ani. Dacă facem 
abstracţie de trăgaci şi de cătarea mai îngrijit lucrată, se 
poate spune că pînă n 1828 acestei arme nu i-au fost aduse 
aproape nici un fel de perfecţionări. Ea era net superioară 
muschetei cu ţeavă lisă n ceea ce priveşte precizia, dar nu 
şi în ceea ce priveşte bătaia ; la o distanţă de peste 3-00 
de iarzi nu mai puteai conta pe precizia tragerii ei. In afară 

15* 
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de aceasta, încărcarea vechii puşti ghintuite era relativ ane
voioasă. Operaţia prin care glonţul era introdus în canalul 
ţevii răpea destul timp ; pulberea şi glonţul înfăşurat în 
plasture trebuiau introduse separat 1n ţeavă, astfel incit nu 
se putea trage mai mult de o lovitură pe minut. Aceste de
ficienţe ale puştii ghintuite o făceau improprie pentru a fi 
folosită pe scară largă în armate, în special în secolul 
al XVIII-lea, perioadă în care focul rapid al liniilor desfă
şurate era hotărîtor în toate bătăliile. Pentru o asemenea 
tactică, vechea muschetă cu ţeavă lisă, cu toate inconve
nientele ei evidente, era totuşi preferabilă. De aceea puşca 
ghintuită avea căutare mai ales la vînătoare de cerbi şi de 
capre de munte, iar ca armă militară era folosită numai în 
mod excepţional în citeva batalioane de puşcaşi de elită, în 
armatele care aveau posibilitatea să recruteze un număr 
suficient de vînători încercaţi pentru a forma asemenea 
batalioane. 

Războaiele din timpul revoluţiei americane şi a celei 
franceze 127 au adus mari schimbări în tactica acţiunilor mi
litare. De atunci s-a introdus un dispozitiv de luptă fracţio 
nat : tmbinarea între lanţurile de trăgători înaintate şi coloa
nele dispuse în spate a devenit principala caracteristică a 
luptei moderne. în cea mai mare parte a luptei, forţele prin
cipale stau în spate, ele sînt ţinute în rezervă sau în aşa fel 
manevrate, incit să poată fi concentrate în punctul slab al 
inamicului ; ele sînt introduse în acţiune numai în momen
tele hotărîtoare, în timp ce lanţurile de trăgători şi întăririle 
lor nemijlocite duc o luptă neîntreruptă. Ele consumă cea 
mai mare parte din muniţii, deşi obiectivele focului lor 
rareori depăşesc frontul unei companii ; în multe cazuri, ele 
stnt nevoite să tragă asupra unor ostaşi izolaţi, bine adă
postiţi în spatele unor obiecte care îi protejează. Cu toate 
acestea, acţiunea focului de puşcă al lanţurilor de trăgători 
este cit se poate de importantă, deoarece puşcaşii pregătesc 
atacul şi sînt primii care întîmpină orice atac inamic : lor le 
revine nu numai misiunea de a slăbi rezistenţa inamicului, 
care ocupă ferme izolate şi sate, ci şi de a atenua impetuozi
tatea contraatacului inamicului. Dar cu vechea „brown 
Bess0,  nici una din aceste misiuni nu putea fi în
deplinită în mod satisfăcător. Cine s-a aflat vreodată 
sub focul unor puşcaşi care trăgeau cu muscheta cu ţeavă 
lisă nu poate să aibă decît un profund dispreţ pentru eficaci
tatea ei la distanţe mijlocii. Dar nici puşca ghintuită în 
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vechea ei formă nu îndeplinea condiţiile necesare pentru 
a fi folosită de toţi puşcaşii. Pentru a accelera încărcarea, 
vechea puşcă ghintuită ar fi trebuit să fie scurtă, atît de 
scurtă, incit n-ar mai fi putut servi ca suport pentru baio
netă. Din această cauză, puşcaşii înarmaţi cu puşti ghintuite 
erau folosiţi numai pe poziţii în care să fie feriţi de atacu
rile la baionetă ale infanteriei şi de atacurile cavaleriei. 

ln aceste împrejurări se punea de la sine problema 
inventării unei arme care să îmbine bătaia şi precizia puştii 
ghintuite cu rapiditatea şi uşurinţa de încărcare a muschetei 
cu ţeavă lisă, precum şi cu lungimea ţevii ei, o armă care să 
fie în acelaşi timp şi o armă de foc, şi o armă albă şi cre 
să poată fi dată în mina oricărui infanterist. 

Vedem, aşadar, că, o dată cu introducerea lanţurilor de 
trăgători în tactica modernă, a apărut şi cerinţa unor arme 
de luptă perfecţionate. ln secolul al XIX-lea, ori de cite ori 
se conturează o cerinţă justificată de împrejurările date, ea 
este categoric împlinită. La fel s-a întîmplat şi în cazul de 
faţă. Aproape toate perfecţionările aduse armelor portative 
începînd din 1 828 vizau acest scop. 

Dar înainte de a încerca să trecem în revistă perfecţio
nările care au adus schimbări atît de mari şi atît de nu
meroase armelor de foc ghintuite ca urmare a faptului că 
s-a renunţat la vechiul sistem prin care glonţul era încărcat 
pe la gura ţevii, ne îngăduim să aruncăm o privire asupra 
încercărilor de a aduce puştii perfecţionări pe baza vechii 
metode de încărcare. 

Puşca ghintuită cu ţeava ovală, cunoscută în Anglia 
sub denumirea de puşca ghintuită Lancaster, a fost folosită 
pe continent timp de peste 40 de ani. Aşa, de pildă, o găsim 
pomenită într-o carte militară germană tipărită în 1 818. In 
Braunschweig colonelul Berner a perfecţionat-o, iar în 1 832 
întreaga infanterie a acestui ducat a fost înzestrată cu ase
menea puşti ghintuite, care aveau ţeava puţin ovală, iar 
glonţul oval era introdus în ţeavă după vechea metodă de 
încărcare. Glonţul oval urma să fie folosit însă numai în 
cazul tragerii foc cu foc. Pentru focul de salvă soldaţii aveau 
gloanţe sferice de calibru mic, care alunecau la fel de uşor 
pe ţeavă în jos ca orice glonţ de muschetă. Totuşi, inconve
nientele acestui sistem erau evidente. Il putem releva numai 
ca o primă încercare de a înzestra cu muschete ghintuite 
întreaga infanterie a unei armate. 
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!n Elveţia, d- l  Wild, inginer civil şi ofiţer de infanterie. 
a adus puştii ghintuite perfecţionări considerabile. Glonţul 
său avea în raport cu ţeava dimensiuni mai mici decît cele 
obişnuite şi era în aşa fel construit incit prin ghinturi să 
treacă numai plasturele ; vergeaua de încărcare avea un 
disc care împiedica glonţul să pătrundă prea adînc în ţeavă 
şi să vină în contact nemijlocit cu încărcătura, pentru a se 
evita o eventuală explozie a pulberii ; înclinarea ghinturilor 
a fost micşorată, iar încărcătura mărită.  Puşca ghintuită Wild 
dădea rezultate foarte bune la distante de peste 500 de iarzi 
şi la o traiectorie foarte întinsă ; totodată se puteau trage cu 
ea peste 1 00 de lovituri fără a o îmbksi. Ea a fost adoptată 
în Elveţia, Wurttemberg şi Baden, dar, fireşte, în prezent 
această puşcă s-a învechit şi a fost înlocuită cu alta. 

Cea mai modernă şi mai bună puşcă ghintuită, construită 
pe principiul încărcării glonţului prin îndesare pe la gura 
ţevii, este noua puşcă ghintuită elveţiană u culată, u care 
au fost înzestrate companiile de trăgători de elită. Această 
armă are, în conformitate cu principiul american, un calibru 
foarte mic ; diametrul la gura ţevii nu trece de 1 0,5 mm, sau 
0,42 ţoli ; ţeava are în lungime 28 de ţoli şi este prevăzută 
cu 8 ghinturi cu înclinare mică (o rotire este de 4 de ţoli) ; 
vergeaua este prevăzută cu un disc Wild ; glonţul este ci
lindro-ogival şi foarte lung ; el este împins pe ţeavă cu 
ajuterul unui plasture îmbibat cu grăsime ; încărcătura· 
relativ mare constă dintr-o pulbere �u granulaţie mare. 
Această armă a dat rezultate surprinzătoare ; cu prilejul 
experimentării mai multor sisteme de puşti, organizate recent 
de guvernul olandez, s-a apreciat că bătaia, precizia şi ra
zanţa traiectoriei acestei puşti erau superioare tuturor celor
lalte. Intr-adevăr, la o distanţă de tragere de 600 de iarzi, 
punctul cel mai înalt al traiectoriei glonţului este de numai 
8 picioare şi 6 ţoli, astfel că la această distanţă întreaga 
lui traiectorie este primejdioasă pentru cavalerie, iar ultimii 
1 00 de iarzi prezintă o primejdie chiar şi pentru infanterie ; 
cu alte cuvinte, o eroare de 1 00 de iarzi în aprecierea distan
ţei de 600 de iarzi pînă la obiectiv n-ar împiedica glonţul st 
lovească o ţintă cu înălţimea de 6 picioare. Iată un rezulfat 
care depăşeşte cu mult tot ce se poate obţine cu oricare altă 
muschetă ghintuită : chiar şi cea mai bună dintre ele nece
sită un unghi de nivel care, la distanţa de 600 de iarzi, face 
ca înălţimea maximă a traiectoriei să fie de 13 pînă la 20 de 
picioare, micşorînd, prin urmare, spaţiul vulnerabil de l.. 
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€0 la 25 de iarzi. Această razanţă excepţională a traiectoriei 
se datoreşte calibrului mic al armei, care oferă posibilitatea 
de a introduce în ea un glonţ ogival, de o formă foarte alun
gită, şi o încărcătură relativ mare ; cu tot calibrul ei mic, 
această puşcă ghintuită poate avea un efect foarte puternic, 
fără ca ea să fie greoaie, glonţul poate fi lung, fără a fi 
greu, iar încărcătura poate fi relativ puternică, fără a avea 
un recul prea mare. E clar că rezultatele admirabile ooţinute 
cu această armă nu depind cîtuşi de puţin de faptul că ea se 
încarcă prin îndesare pe la gura ţevii ; acesta este de fapt 
singurul dezavantaj al puştii ghintuite, care împiedică folo
sirea ei ca armă de bază a infanteriei. Tocmai de aceea 
elveţienii s-au mărginit să înzestreze cu această puşcă numai 
companiile lor de trăgători de elită, care vor obţine, fără 
îndoială, rezultate cît se poate de bune cu ea. 

Intr-un articol viitor vom arăta cum s-a perfecţionat 
puşca ghintuită pentru a deveni, în cele din urmă, o armă 
care să poată fi pusă în mîna fiecărui infanterist. 

II 

Primul care a încercat să transforme puşca ghintuită 
într-o armă care să fie potrivită pentru întreaga infanterie 
a fost ofiţerul francez Delvigne. El a văzut limpede că pentru 
a realiza acest lucru era necesar ca glonţul să alunece în 
interiorul ţevii tot atît de uşor sau aproape tot atît de uşor 
ca şi glonţul muschetei cu ţeavă lisă şi apoi să-şi schimbe 
forma ca să intre în ghinturi. 

Pentru a atinge acest scop, Delvigne a construit încă 
în 1 828 o puşcă ghintuită prevăzută la culată cu o cameră, 
adică extremitatea ţevii la culată, unde se introduce pulbe
rea, avea un diametru mult mai mic decît restul ţevii. Forma 
acestei camere a fost luată de la obuziere şi mortiere, înzes
trate dintotdeauna cu o asemenea cameră ; dar în timp ce la 
artilerie ea servea numai pentru a reţine bine încărcăturile 
mici folosite la obuziere şi mortiere, la puşca ghintuită a lui 
Delvigne camera avea cu totul alt rost. După ce se turna 
pulberea în ;ameră, era introdus pe la gura ţevii glonţul, 
care, avînd un diametru mai mic decît cel al ţevii� aluneca 
pe ţeavă în j os, dar care, odată ajuns la  marginea camerei, 
nu putea să treacă mai departe şi se oprea ; cîteva lovituri 
zdravene de vergea erau însă suficiente pentru ca plumbul 
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moale să pătrundă în ghinturi şi pentru a lărgi diametrul 
glonţului într-atîta, incit acesta să adere etanş la pereţii 
ţevii. 

Marele inconvenient al sistemului era că glonţul îşi 
pierdea forma sferică, turtindu-se întrucitva, din care cauză 
avea tendinţa de a pierde mişcarea de rotaţie elicoidală pe 
care i-o imprimau ghinturile, ceea ce-i micşora considerabil 
precizia. Pentru a remedia acest inconvenient, Delvigne a 
inventat glonţul alungit ( cilindro-conic) , şi, cu toate că n 
Franţa la început experienţele făcute cu acest tip de glonţ 
nu au fost prea reuşite, ele au dat rezultate foarte satisfă
cătoare în Belgia, Austria şi Sardinia, ţări în care, cu diferite 
îmbunătăţiri, puşca ghintuită a lui Delvigne a fost introdusă 
în batalioanele de puşcaşi în locul vechii puşti. Deşi în pre
zent s-a renunţat la această puşcă ghintuită aproape pretu
tindeni, la baza perfecţionărilor aduse de Delvigne stau două 
mari principii, care au constituit punctul de plecare pentru 
toţi inventatorii de după el. In primul rînd, principiul că, la 
puştile ghintuite care se încarcă pe la gura ţevii, glonţul 
trebuie să aibă un anumit joc şi să alunece uşor pe ţeavă, 
pentru a se înlesni încărcarea, şi că, pentru a intra în ghin
turi, trebuie să fie bine îndesat, astfel incit să-şi schimbe 
forma ; în al doilea rînd, principiul că pentru puştile ghin
tuite moderne singurele gloanţe care trebuie să fie adoptate 
sînt cele alungite. Prin urmare, Delvigne a sesizat din capul 
locului just problema şi merită pe deplin titlul de părinte al 
puştii ghintuite moderne. 

Avantajele glonţului alungit faţă de cel sferic sînt foarte 
numeroase, deoarece este asigurată rotirea lui în jurul axu
lui longitudinal, ceea ce realizează într-un mod satisfăcător 
aproape fiecare puşcă ghintuită modernă. Glonţul alungit 
expune o secţiune mult mai mică în raport cu greutatea lui 
rezistenţei aerului decit glonţul rotund. Vidului său i se 
poate da o formă care să reducă la minimum această rezis
tenţă. Intr-o anumită măsură, aerul îl poartă ca pe o suliţă 
sau o săgeată. Datorită acestui fapt, glonţul alungit pierde 
mult mai puţin din viteza sa iniţială din cauza rezistenţei 
aerului şi de aceea ajunge la destinaţie pe o traiectorie mult 
mai întinsă (adică un traiect mult mai periculos pentru ina
mic) decit orice glonţ sferic de acelaşi diametru. 

Un alt avantaj constă în aceea că la glonţul alungit 
su praf aţa de contact cu pereţii ţevii este mult mai mare 
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decît la glonţul sferic. De aici rezultă posibilitatea unei 
încărcări mai lesnicioase cu glonţul alungit şi, deci, posibi
litatea de a da o înclinare mai mică ghinturilor şi totodată 
de a micşora adîncimea lor. Aceste două împrejurări uşu
rează curăţitul armei şi permit totodată să se folosească 
încărcături complete fără a mări reculul puştii. 

In sfîrşit, deoarece greutatea glonţului alungit este mult 
mai mare decît aceea a glonţului sferic, calibrul puştii 
ghintuite, sau diametrul ţevii, poate fi redus considerabil, 
flră ca arma să-şi piardă capacitatea de a trage cu un glonţ 
cu aceeaşi greutate ca şi vechiul glonţ sferic. Considerînd 
deci greutatea vechii muschete cu ţeavă lisă şi greutatea 
glonţului ei drept mărimi standard, puşca ghintuită cu glonţ 
alungit de aceeaşi greutate va fi cu atît mai puternică în 
raport cu vechea muschetă, cu cit va fi mai mic diametrul 
ţevii, fără a avea totodată o greutate mai mare decît vechea 
muschetă. Devenită mai puternică, puşca ghintuită suportă 
mai bine încărcătura, are un recul mai mic, şi de aceea 
calibrul ei micşorat permite încărcături relativ mai mari, 
imprimînd glonţului o viteză iniţială mai mare şi o traiec
torie mai întinsă. 

Perfecţionarea următoare a fost realizată de un alt ofiţer 
francez, colonelul Thouvenin. El a văzut limpede inconve
nientul care constă în faptul că, în timpul îndesării glonţului 
u vergeaua în ghinturi, el se sprijină pe un prag circular, 
care îl înconjură cu marginile lui. De aceea el a îndepărtat 
marginile camerei care formau pragul, găurind în mod uni
form ţeava pînă la capăt, astfel încît să aibă, ca şi înainte, 
acelaşi diametru pe toată lungimea ei. In mijlocul şurubului° 

care închide canalul ţevii, el a fixat un fel de cui sau o tijă 
de oţel scurtă şi rezistentă, care pătrundea în ţeavă şi în 
jurul căreia se depunea pulberea turnată pe la  gura ţevii ; 
glonţul era susţinut de vîrful plat al tijei, în timp ce ver
geaua îl îndesa în ghinturi .  Avantajele acestui sistem erau 
considerabile. Lăţirea glonţului în urma loviturilor cu ver
geaua era mult mai regulată decît la puşca ghintuită Delvigne. 
Arma putea să aibă un j oc mare, ceea ce uşura încărcarea. 
Rezultatele obţinute datorită acestei perfecţionări au fost 
atît de satisfăcătoare, încît în jurul anului 1846 chasseurs A 
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pied * au fost înzestraţi cu puşti ghintuite Thouvenin ; după 
ei au urmat zuavii şi restul infanteriei uşoare din Africa. Iar 
cînd s-a constatat că, cu mici cheltuieli, vechile muschete 
cu ţeavă lisă ar putea fi transformate în puşti ghintuite 
Thouvenin, toate carabinele artileriei pedestre franceze au 
fost modificate în mod corespunzător. In 1 847, unităţile de 
puşcaşi din infanteria prusiană au fost înzestrate cu puşti 
ghintuite Thouvenin, în 1 848 - cele din armata bavareză, 
şi în scurt timp marea majoritate a micilor state din nordul 
Germaniei le-au urmat exemplul, înzestrtnd în unele cazuri 
u această armă excelentă chiar şi o parte din trupele de 
linie. Cu toate variaţiile lor în ceea ce priveşte calibrul etc., 
se poate spune că toate aceste tipuri de puşti ghintuite se 
apropie oarecum de un sistem unitar ; numărul ghinturilor 
este redus (de cele mai multe ori la patru) , iar înclinarea 
lor variază de obicei între 3/4 şi 1 rotaţie pe toată lungimea 
ţevii. 

Totuşi, puşca ghintuită Thouvenin avea şi părţi nega
tive. Eforturile care se cereau pentru a îndesa cu lovituri 
repetate plumbul glonţului pe ţeavă, iar apoi în ghinturi 
erau îngreuiate de lungimea ţevii, care la muscheta obiş
nuită a infanteriei de linie trebuia să servească drept suport 
adecvat pentru baionetă. Pe lingă aceasta, în poziţia culcat 
sau în genunchi puşcaşilor le venea foarte greu să facă 
astfel de eforturi pentru îndesarea glonţului. Rezistenţa pe 
care o opunea glonţul presat în ghinturi forţei de explozie 
a gazelor în locul din imediata apropiere a pulberii mărea 
reculul şi impunea folosirea unei încărcături relativ mici. 
In sfîrşit, tija rămînea întotdeauna un element care complica 
în chip supărător arma ; curăţatul spaţiului din jurul tijei 
era foarte anevoios şi dădea naştere la defecţiuni. 

Aşadar, principiul îndesării glonţului pe la gura ţevii 
eu lovituri de vergea a dat la timpul său rezultate foarte 
mulţumitoare la sistemul Delvigne şi rezultate şi mai bune 
la sistemul Thouvenin. Deocamdată însă nu se putea dovedi 
încă superioritatea puştii ghintuite faţă de vechea muschetă 
cu ţeavă lisă, ca armă bună pentru înzestrarea întregii in
fanterii. Pentru ca puşca ghintuită să devină o armă bună 
pentru fiecare soldat, era necesar ca la baza ei să stea alte 
principii. Despre aceasta vom vorbi într-un număr viitor 

• - vinătoii destri franzi. - Nota trd. 
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III 

Delvigne, a cărui puşcă ghintuită am descris-o în arti
colul precedent, a găsit necesar să scobească baza glonţului 
său alungit pentru a-i reduce greutatea la cea a vechiului 
glonţ sferic. Deşi în curînd a descoperit că acest glonţ scobit 
era incompatibil cu sistemul îndesării mecanice a glonţului 
pe la gura ţevii, totuşi experienţele i-au demonstrat destul 
de clar că gazele produse în timpul exploziei, pătrunzînd în 
scobitura glonţului, tindeau să lărgească pereţii acestei părţi 
sc6bite a glonţului, astfel încît acesta se lipea etanş de ţeavă 
şi intra în ghinturi. 

De această descoperire s·a folosit în 1 849 căpitanul 
Minie. El a suprimat definitiv tija sau cuiul de pe funaul 
ţevii şi a revenit Ia puşca ghintuită simplă de dinaintea lui 
Delvigne şi Thouvenin, bazîndu-se exclusiv pe acţiunea ga
zelor de pulbere, care, după aprindere, lărgeau partea sco
bi tă a glonţului. Glonţul său era cilindro-ogival, cu două 
caneluri inelare * în jurul părţii cilindrice şi cu o scobitură 
conică la bază ; o bucşă de fier ( culot) în formă de cupă 
închidea partea scobită a glonţului şi, după aprinderea 
pulberii, era împinsă înăuntru de forţa de expansiune a ga
zelor de pulbere, lărgind în felul acesta cu o forţă suficientă 
plumbul. Cît priveşte glonţul, deşi era învelit într-un cartuş 
de hîrtie îmbibat cu grăsime, el avea un j oc suficient pentru 
a putea trece uşor de-a lungul ţevii. 

După cum vedem, s-a ajuns, în sfîrşit, la o puşcă ghin
tuită şi un glonţ construite după principii care oferă posibi
litatea de a se da în mina fiecărui infanterist această armă. 
Noua armă poate fi tot atît de uşor încărcată ca şi muscheta 
cu ţeavă lisă şi, în acelaşi timp, întrece cu mult eficacitatea 
vechii puşti ghintuite prin faptul că, avînd aceeaşi precizie, 
o depăşeşte în ceea ce priveşte bătaia. Dintre toate sistemele 
de puşti care se încarcă pe la gura ţevii, puşca ghintuită cu 
glonţ extensibil este incontestabil arma cea mai bună atît 
pentru întrebuinţare generală, cît şi pentru batalioanele de 
puşcaşi de elită. Tocmai acestui fapt îi datorează ea marele 
ei succes şi introducerea ei în atîtea armate, precum şi 

* Aceste caneluri (cannehires) au fost inventate de ofiţerul rn
cez Tamisier. Pe lingă că micşorau greutatea glonţului •i frecarea lui de 
peretii ţevii, ele chilibrau totodată mişcarea glonţului in aer, semenea 
aripioarelor unei săgeţi, şi în felul acsta făceau ca traictoria să fie mai 
Jntinsă. 
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numeroasele încercări făcute ulterior de a îmbunătăţi forma 
glonţului sau a ghinturilor. Deoarece glonţul lui Minie era 
gol pe dinăuntru, nu era nevoie să fie decît cu puţin mai 
greu decît vechiul glonţ sferic de acelaşi calibru. Dat fiind 
că glonţul se aşază neforţat pe pulbere şi numai în mo
mentul aprinderii se lăţeşte treptat, în timp ce înaintează în 
ţeavă, reculul este mult mai mic ca la vechile puşti ghin
tuite Delvigne sau Thouvenin, la care glonţul bine îndesat 
pe ţeavă este mişcat din loc numai cu ajutorul întregii forţe 
-de expansiune a gazelor de pulbere ; de aceea, la puşca Minie 
se poate folosi o încărcătură relativ mai puternică. Ghintu
rile au o adîncime foarte mică, ceea ce uşurează curăţitul 
ţevii. Lungimea axului, de-a lungul căruia are loc o rotire 
Completă a ghinturilor, este destul de mare, astfel încît 
numărul rotaţiilor glonţului şi rezistenţa pe care i-o opune 
aerul (rezistenţă care are loc la fiecare mişcare de rotaţie) 
se micşorează, păstrîndu-se mai bine şi viteza lui iniţială. 
De asemenea, scobitura de la baza glonţului deplasează cen
trul de greutate mult înainte ; toate aceste condiţii fac ca 
traiectoria să fie relativ întinsă. 

Dar răspîndirea generală a puştii ghintuite Minie se da
toreşte şi unei alte împrejurări, anume faptului că, printr-o  
modificare foarte simplă, toate vechile muschete cu ţeavă 
lisă puteau fi transformate în puşti ghintuite potrivite pentru 
glonţul Minie. In Prusia, cînd războiul Crimeii a impus ca 
întreaga infanterie să fie înzestrată imediat cu puşti ghin
tuite, într-un moment cînd încă nu se fabricase un număr 
suficient de puşti cu ac, în mai puţin de un an un număr 
de 300 OOO de muschete vechi au fost ghintuite şi adaptate 
pentru gloanţe Minie. 

Guvernul francez a fost primul care a înzestrat cu puşti 
ghintuite Minie cîteva batalioane ; aceste puşti aveau însă 
ghinturi progresive, adică ghinturile erau mai adînci la 
partea dinspre culată decît spre gura ţevii, iar glonţul, anga
j îndu-se în ghinturile dinspre culată, la trecerea ulterioară 
prin ţeavă se comprima din nou datorită ghinturilor mai 
puţin adînci, în timp ce dinăuntru continua să acţioneze 
asupra lui forţa de expansiune a gazelor de pulbere. In felul 
acesta se crea o frecare atît de mare, încît adesea vîrful com
pact al glonţului se desprindea şi zbura afară din ţeavă, în 
timp ce b aza scobită rămînea bine înţepenită în ghinturi. 
Acest inconvenient, precum şi o serie de alte inconveniente 
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au determinat guvernul să renunţe la orice alte încercări de 
a introduce în armată puşca ghintuită Minie. 

Incă în 1851 ,  în Anglia au fost fabricate 28 OOO de puşti 
ghintuite de acelaşi tip ca în Franţa ; gloanţele engleze aveau 
o formă puţin conică cu vîrful ogival, cu o bucşă rotundă 
şi scobitură şi fără nici un fel de caneluri, deoarece glonţul 
urma să suporte o anumită comprimare. Rezultatele au fost 
cît se poate de nesatisfăcătoare în special din cauza formei 
glonţului. Abia în 1852 s-au făcut noi experienţe, care s-au 
soldat, în cele din urmă, cu crearea puştii ghintuite şi a glon
ţului Enfield, despre care vom vorbi mai tirziu. Puşca ghin
tuită Enfield este doar o variantă a puştii ghintuite Minie. 
Din 1854 ea a înlocuit definitiv în armata britanică toate 
muschetele cu ţeavă lisă. 

In Belgia, puşca ghintuită Minie a fost introdusă, cu 
mici modificări, începînd din 1854 în unităţile de puşcaşi, iar 
mai tîrziu şi în unităţile de linie. 

In Spania au fost înzestrate în 1853 cu puşca ghintuită 
Minie unităţile de puşcaşi şi cam tot pe atunci şi unităţile 
de linie. 

In Prusia, după cum s-a mai spus, în 1 855-1856 au fost 
înzestrate temporar cu puşti ghintuite Minie trupele de linie, 
ele fiind ulterior înlocuite definitiv cu puşti cu ac. 

In micile state germane, puşca ghintuită Minie a fost, cu 
foarte mici excepţii, aproape pretutindeni introdusă. 

In Elveţia, puşca ghintuită Prelat, destinată să servească 
la înzestrarea întregii infanterii, cu excepţia vînătorilor, nu 
este decît o variantă a puştii Minie. 

Şi, în sfîrşit, în Rusia, guvernul se preocupă în mo
mentul de faţă de înlocuirea vechilor muschete cu ţeavă 
lisă cu un model foarte bun de puşti ghintuite Minie. 

Aproape în fiecare din aceste ţări, numărul, adîncimea 
şi înclinarea ghinturilor, precum şi forma glonţului au su
ferit diferite modificări de amănunt. Descrierea celor mai 
importante dintre aceste modificări va forma obiectul arti
colului următor. 

IV 

Să recapitulăm pe scurt principiile sistemului Minie. 
Este o puşcă ghintuită, care are ghinturi puţin adînci şi se 
încarcă cu un glonţ alungit, al cărui diametru este mai mic 
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decit diametrul ţevii, atît cit este necesar ca glonţul să 
alunece lesne pe ţeavă. Acest glonţ este scobit la bază, adică 
la capătul care se aşază pe pulbere. In momentul aprinderii, 
gazele care se dezvoltă datorită exploziei pătrund în partea 
scobită a glonţului şi, apăsînd asupra pereţilor lui relativ 
subţiri, dilată plumbul, astfel incit el umple ghinturile. In 
felul acesta, glonţul este dirijat de-a lungul acestor ghinturi 
în sensul lor de rotaţie şi-şi menţine mişcarea elicoidală ce 
i-a fost imprimată şi care este caracteristică pentru fiecare 
glonţ de puşcă ghintuită. Acesta este principiul de bază pro
priu al tuturor puştilor ghintuite care trag cu gloanţe exten
sibile. Cit priveşte însă amănuntele, bineînţeles că diferiţi 
inventatori au făcut numeroase şi variate modificări. 

Bucşa a fost introdusă chiar de Minie. Ea este o bucată 
mică şi rotundă de tablă de fier în formă de cupă, presată 
la gura scobiturii de la baza glonţului. Se considera că, da
torită gazelor de pulbere, bucşa va pătrunde mai adînc în 
scobitură şi că în felul acesta se va asigura în mai mare 
măsură dilatarea glonţului. Curînd însă s-a văzut că această 
bucşă în formă de cupă prezenta mari inconveniente : ea se 
desprindea adesea de glonţ la ieşirea din ţeavă şi, datorită 
neregularităţii traiectoriei, rănea uneori soldaţii proprii aflaţi 
ceva mai în faţă sau alături. Uneori bucşa se sucea în timpul 
presării în glonţ, provocind o dilatare greşită a glonţului şi, 
prin urmare, o abatere a glonţului de la linia de ochire. 
Constatîndu-se că dilatarea glonţului poate fi obţinută şi 
fără bucşă. au fost efectuate o serie de experienţe cu scopul 
de a stabili care este cea mai bună formă de glonţ extensibil 
fără bucşă. Căpitanul prusian Neindorff a fost, pare-se, pri
mul care a propus un astfel de glonţ ( în 1 852) . Scobitura 
glonţului său are o formă cilindrică, care însă se lărgeşte 
spre bază asemenea unei pîlnii. Acest glonţ a dat rezultate 
foarte bune atît în ceea ce priveşte bătaia, cit şi în ceea 
ce priveşte precizia, dar curînd s-a constatat că bucşa ser
veşte nu numai la dilatarea glonţului, ci şi la altceva : în 
timpul transportului şi în cazul unei manipulări neglijente, 
ea ferea de deteriorare pereţii subţiri ai glonţului scobit, pe 
cînd gloanţele Neindorff se deformau în timpul transportului, 
ceea ce ducea la rezultate foarte proaste. De aceea, în ma
j oritatea armatelor germane, bucşa de fier a fost păstrată, 
dar i s-a dat o formă prelungă şi ascuţită, în chip de căpă
ţînă de zahăr, şi în acest fel ea a corespuns pe deplin menirii 
sale : nu se sucea niciodată şi aproape niciodată nu se 
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desprindea de glonţul de plumb. Glonţul Enfield, după cum 
se ştie, are o bucşă rezistentă de lemn. 

In unele state însă au continuat experienţele u gloanţe 
fără bucşă şi într-o  serie de armate au fost introduse ase
menea gloanţe, ca, de pildă, în Belgia, Franţa, Elveţia şi 
Bavaria. Scopul principal al tuturor acestor experienţe a 
fost de a găsi pentru scobitura glonţului o formă care să-l 
ferească de distrugere, fără a împiedica însă dilatarea lui. 
Acestei scobituri i s-a dat, de aceea, forma unui clopot 
(Timmerhans în Belaia) , a unei prisme triunghiulare (Nessler 
în Franţa) , a unei secţiuni în cruce (Plonnies în Darmstadt) etc. 
Dar pare aproape imposibil ca vreunul din gloanţele exten
sibile fără bucşă să întrunească cele două elemente - re
zistenţa şi dilataţia. Această condiţie o îndeplinea, pare-se, 
mai curînd noul glonţ bavarez { al maiorului Podewil) , care 
are o scobitură cilindrică puţin adîncă şi pereţi foarte re 
zistenţi. 

In ţările în care vechile muschete cu ţeavă lisă au fost 
ghintuite pentru a se putea folosi gloanţe Minie, calibrul 
mare al vechii muschete devenea, bineînţeles, obligatoriu. 
Dar acolo unde se introduceau puşti noi în armată, calibrul 
lor a fost micşrat într-o măsură apreciabilă din conside
rentele menţionate în articolul precedent. Puşca ghintuită 
engleză Enfield are un calibru de 14,68 m, puşca ghintuită 
din statele Germaniei de sud ( introdusă în Wirttemberg, 
Bavaria, Baden, Hessen-Darmstadt) - de 13,9 mm. Numai 
francezii au menţinut pentru puştile ghintuite folosite de garda 
lor calibrul vechilor muschete cu ţeavă lisă ( 17,80 mm) . · 

Puşca ghintuită Enfield reprezintă un admirabil model al 
sistemului de armă cu gloanţe extensibile. Ea are un calibru 
destul de mic, incit să permită să se tragă u gloanţe a căror 
lungime este de două ori mai mare decît diametrul ţevii şi 
care în acelaşi timp nu sînt mai grele decît vechile gloanţe 
sferice. Această puşcă ghintuită este bine executată, ea fiind 
superioară aproape tuturor puştilor ghintuite cu care sînt 
înzestrate trupele de pe continent. Glonţul ei este foarte 
bine proporţionat ; ce-i  drept, împotriva bucşei de lemn au 
fost ridicate obiecţii în sensul că aceasta s-ar putea umfla, 
mărind astfel diametrul glonţului, sau, dimpotrivă, s-ar putea 
usca, şi deci ar cădea afară, dar noi credem că aceste obiec
ţii sînt lipsite de temei. Dacă umflarea bucşei ar putea crea 
vreun inconvenient, el ar fi fost de mult descoperit, iar n 
caz de uscare a bucşei, cartuşul ar preîntîmpina căderea ei. 
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In general, rezultatele obţinute cu puşca ghintuită Enfield nu 
sînt cu nimic mai prejos de cele obţinute cu cele mai bune 
puşti ghintuite de pe continent care trag cu gloanţe exten
sibile. 

Obiecţiile ridicate împotriva puştii ghintuite Enfield ca 
armă cu gloanţe extensibile sînt următoarele : calibrul ar 
trebui să fie şi mai mic, ceea ce ar face posibil ca la aceeaşi 
greutate glonţul să fie mai lung şi ţeava mai rezistentă ; s-a 
dovedit că cinci ghinturi dau rezultate mai bune decît trei ; 
pentru calibrul ei, ţeava lungă a puştii ghintuite Enfield cel 
puţin la gură nu este destul de rezistentă pentru a putea fi 
folosită ca suport pentru baionetă ; glonţul, neavînd caneluri 
inelare, e supus unei frecări prea mari pe canalul ţevii, şi de 
aceea există pericolul ca vîrful lui plin să se desprindă, iar 
partea scobită în formă de inel să rămînă înţepenită în 
ghinturi. 

Este foarte important ca să se modifice calibrul, căci 
altminteri va fi foarte greu să se obţină o ţeavă mai rezis
tentă. Această obiecţie ni se pare a fi cea mai serioasă, 
toate celelalte nefiind esenţiale ; numărul ghinturilor şi forma 
glonţului pot fi modificate oricînd fără nici o dificultate. Dar 
şi în forma ei actuală, puşca ghintuită Enfield s-a dovedit 
a fi o armă militară foarte utilă. 

Pînă acum am comparat puşca ghintuită Enfield numai 
cu puştile care se încarcă cu gloanţe extensibile ; comparaţia 
cu puşti ghintuite realizate după alte principii sîntem nevoiţi 
s-o lăsăm pentru data viitoare, cînd vom examina diferite 
alte sisteme aflate astăzi în uz. 

V 

In 1 852 d-l Wilkinson, armurier englez, şi căpitanul 
Lorenz, ofiţer de artilerie din armata austriacă, au inventat 
în acelaşi timp, independent unul de altul, o nouă metodă 
de a mări, cu ajutorul forţei de expansiune a gazelor de 
pulbere, în aşa fel diametrul glonţului alungit, aşezat liber 
pe pulbere, încît gazele să-l preseze etanş în ţeavă, obligîn
du-1 să înainteze prin ghinturi. Această metodă consta în 
aceea că gazele de pulbere, în loc să dilate glonţul, îl com
primau în lungime. 

Luaţi o minge moale, elastică, puneţi-o pe masă şi, 
lovind-o puternic cu mîna, faceţi-o să sară sus. Primul efect 
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al loviturii, înainte ca mingea să zboare de pe masă, va 
fi o modificare a formei ei. Oricit de uşoară ar fi lovitura, 
mingea opune o rezistenţă suficientă pentru a se turti în 
partea în care primeşte lovitura ; mingea se comprimă într-o 
direcţie şi,  în consecinţă, trebuie să se dilate în altă direcţie ; 
la fel cum se va modifica şi atunci cind o veţi turti cu totul. 
Aşa cum lovitura acţionează asupra mingii elastice, la fel 
trebuie să acţioneze explozia gazelor de pulbere asupra 
glonţului compresibil al lui Lorenz şi Wilkinson. Greutatea 
şi forţa de inerţie a glonţului servesc drept mijloc care, 
prin rezistenţa opusă forţei gazelor de pulbere, comprimă 
glonţul în lungime şi astfel îl dilată lateral. în momentul 
cind părăseşte ţeava, glonţul este mai scurt şi mai gros ca 
mai înainte. 

Pentru a opune rezistenţa cuvenită şi pentru a fi, po
trivit premisei de la care se pleacă, suficient de comprimat 
în vederea angajării în ghinturi, glonţul de plumb, masiv 
şi alungit, trebuie să fie foarte greu, cu alte cuvinte foarte 
lung în raport cu grosimea lui. Dar chiar şi pentr! o puşcă 
de calibru mic un asemenea glonţ ar fi prea greu în timp 
de război, deoarece muniţia pe care -o poartă în mod obişnuit 
soldaţii i -ar împovăra prea mult. Pentru a se înlătura acest 
inconvenient au fost practicate în partea cilindrică a glon
ţului două caneluri inelare adînci. Luaţi glonţul Enfield, 
îndepărtaţi bucşa, umpleţi scobitura cu plumb topit şi, după 
ce glonţul se va răci, săpaţi lingă capătul teşit al părţii 
cilindrice a glonţului două caneluri, una lingă alta, în aşa fel 
incit cele trei părţi ale glonţului care rezultă din această 
operaţie să rămînă legate, ca să zicem aşa, printr-un ax 
comun de plumb masiv. Atunci glonţul va consta din două 
trunchiuri de con foarte plate, orientate înainte, şi din vîrful 
greu şi masiv al glonţului, cele trei părţi fiind strîns legate 
una de alta. Acesta este tipul glonţului compresibil. Partea 
dinainte, grea, a glonţului sau vîrful său opune rezistenţă 
gazelor de pulbere ; împinsă de forţa de expansiune a gaze
lor de pulbere, partea dinainte a conului posterior intră în 
baza conului următor, al cărui cap, la rîndul său, intră în 
baza părţii ascuţite a glonţului ; în felul acesta, glonţul 
scurtat şi comprimat în lungime devine atît de gros, incit 
este presat etanş în canalul ţevii şi intră în ghinturi. 

Din cele de mai sus rezultă că vîrful rezistent constituie 
partea principală a glonţului compresibil. Cu cit glonţul este 
mai lung şi mai greu, cu atît mai mare este rezistenţa pe care 

16 
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o opune şi cu atît mai sigură este acţiunea de compresiune 
a forţei de expansiune a gazelor de pulbere. Atîta timp cit 
calibrul puştii ghintuite este mic, sau, mai bine zis, mull 
mai mic decît calibrul puştii ghintuite Enfield, vor putea fi 
folosite gloanţe compresibile, care să nu fie mai grele decît 
gloanţele extensibile. Dar o dată cu calibrul creşte şi supra
faţa bazei glonţului, adică suprafaţa supusă acţiunii directe 
a gazelor de pulbere ; din această cauză, la calibre mari, 
gloanţele compresibile vor fi prea grele pentru a putea fi în 
genere. folosite, deoarece forţa de expansiune a gazelor de 
pulbere, învingînd rezistenţa glonţului, l-ar proiecta din ţeavă 
lnainte ca el să fi avut timpul necesar pentru a se comprima 
cum trebuie. De aceea muschetele cu ţeava lisă de calibru 
mare pot fi transformate în puşti pentru gloanţe extensibile, 
dar în nici un caz n puşti pentru gloanţe compresibile. 

Puşca cu gloanţe compresibile, cu calibrul mic şi cu 
ghinturile puţin înclinate, dă rezultate admirabile. Faptul 
că centrul de greutate se află în partea dinainte contribuie 
în mare măsură la obţinerea unei traiectorii întinse. In ceea 
ce priveşte uşurinţa şi rapiditatea încărcării, precum şi re
culul mic, glonţul compresibil are toate avantajele siste
mului cu gloanţe extensibile. Glonţul este solid, rezistă destul 
de bine la transport şi suportă şi o manipulare mai puţin 
delicată ; forma lui permite ca el să fie presat. şi nu turnat. 

Sfo„llrul dezavantaj al acestui glonţ este faptul că el implică 
un jo;� foarte mic. de cel mult O.Ol ţoli. şi o mare precizie 
atît a t�alibrului ţevii. cit şi a gloanţelor. deoarece este clar 
că acţiu:lea de comprimare nu măreşte nici pe departe su
prafaţa {Jlonţului în măsura în care o măreşte acţiunea de 
dilatare. Aşadar. in cazul cînd glonţul are un joc mare sau 
tn caz!l folosirii vechilor ţevi. este îndoielnic că glonţul va 
fi sup1,is unei comprimări suficiente pentru a-l face să intre 
ln gh11turi. Dar acest joc mic nu constituise un inconvenient 
prea J mare. deoarece multe puşti cu gloanţe extensibile nu 
au un joc mare (de pildă puşca ghintuită Enfield are şi ea 
un. joc de numai O .Ol ţoli) . după cum fabricarea unei ţevi şi 
a unui glonţ de dimensiuni foarte exacte şi regulate nu pre
zintă astăzi mari dificultăţi. 

Armata austriacă a adoptat pentru întreaga infanterie 
glonţul compresibil. Calibrul lui e mic : 13.9 m sau 0.546 ţoli 
(cu 0.031 mai mic decît glonţul Enfield) ; ţeava are patru 

. ghinturi cu o înclinare foarte mică (pe ctnd la puştile cu 
gloanţe extensibile. ţevile cu un număr par de ghinturi sînt 
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u totul neindicate, la puştile cu gloanţe compresibile ele sînt 
preferabile celor cu un număr impar de ghinturi) . cu un pas 
de aproximativ 6 ţoll (aproape tot at cît şi la puşca ghin
tuită Enfield) . Glonţul cintăreşte aproximativ 480 de grani 
(cu 50 de grani mai puţin decit la puşca Enfield). iar încăr
citura reprezintă 1/& din greutatea glonţului (la puşca En
field - aproximativ 1/s din greutatea glonţului) . Aceasta 
puşcă ghintuită a fost încercată în campania din Italia din 
1 859 şi majoritatea ostaşilor francezi. în special ofiţerii care 
-au avut prilejul să stea sub focul ei. atestă admirabilele ei 
calităţi. Ea are o traiectorie mult mai întinsă decit puşca 
ghintuită Enfield datorită încărcăturii relativ mai puternice. 
calibrului mai mic. care permite să se tragă cu un glonţ 
alungit, şi, poate, datorită celor două caneluri inelare. 

Saxonia. Hanovra. precum şi unul sau două dintre micile 
state germane au introdus şi ele pentru infanteria uşoară 
puşti ghintuite care trag cu gloanţe compresibile sistem 
Lorenz. 

In Elveţia, în afară de puşca ghintuită întrebuinţată n 
batalioanele de trăgători de elită. de care am amintit mai 
sus, a fost introdusă o puşcă ghintuită de acelaşi calibru 
{ 10.51 mm sau 0.4 13 ţoli. adică cu 0.164 mai mic decît calibrul 
puştii ghintuite Enfield) cu glonţ compresibil. Cu această 
puşcă ghintuită au fost înzestrate companiile uşoare ale bata
lioanelor de infanterie. Glonţul sistem Lorenz şi rezultatele 
obţinute cu această puşcă ghintuită în ceea ce priveşte ra
zanţa traiectoriei. bătaia şi precizia tragerii o situează pe al 
doilea loc după sus-amintita puşcă ghintuită elveţiană pentru 
vinători. al cărei glonţ se îndeasă în ţeavă după vechiul 
sistem şi care are traiectoria cea mai întinsă dintre toate 
puştile cunoscute. De la o distanţă de 500 de iarzi. această 
puşcă ghintuită. încărcată cu glonţul compresibil elveţian, 
realizează un spaţiu vulnerabil de 130 de iarzi * .  Pînă în pre
zent. fără îndoială că sistemul gloanţelor compresibile a dat 
rezultate mai bune decît sistemul gloanţelor extensibile. de
oarece pînă în prezent el a realizat incontestabil traiectoria 

* Prin spaţiu vulnerabil se înţelege acea porţiune din traiectoia 
glonţului a cărei înălţime nu depăşşte un stat de om, să zicem, 6 picioare. 
Aşa, de pildă, un glonţ tras într-o ţintă înaltă de 6 picioare, la o distanţă 
de 500 de iarzi, loveşte orce obict înalt de 6 picioare aflat în orice 
punct de pe linia de ochire intre 370 şi 500 de iazi. Cu alte cuvnte, l. 
distanţa de 500 de iarzi, o eroare de 130 de iazi în aprecierea distanţei nu 
va împiedica glonţul să lovească totuşi ţinta dacă linia de chire a fost 
bine luată. 

1 6* 
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cea mai întinsă. De asemenea, nu încape îndoială că acest 
lucru nu se datoreşte sistemului propriu-zis. ci altor cauze. 
printre care principala este micimea calibrului. Cu un calibru 
la fel de mic. glonţul extensibil poate realiza aceeaşi traiec
torie întinsă ca şi rivalul său, mai apreciat pînă în prezent. 
Acest lucru se va vădi curînd. Puştile ghintuite adoptate în 
patru state din sud-vestul Germaniei (Bavaria şi altele) au 
acelaşi calibru ca şi cele austriece, aşa că la nevoie pot folosi 
gloanţe austriece. şi invers. Dar introducînd acelaşi diametru 
pentru canalul ţevii. toate aceste state au adoptat totodată 
şi glonţul extensibil ; tablele de tragere pentru aceste două 
tipuri de gloanţe demonstrează cit se poate de bine calităţile 
fiecăruia dintre ele. Şi dacă. după cum ne aşteptăm. glonţul 
extensibil va da rezultate la fel de bune ca şi cele ale riva
lului său, el merită să i se dea preferinţă : în primul rînd. 
pentru că prezintă mai multă certitudine de a se angaja în 
ghinturi în orice împrejurări ; în  al  doilea rînd. pentru că la 
acelaşi diametru al ţevii poate să aibă o greutate mai mică 
decît glonţul compresibil ; şi. în al treilea rînd, pentru că 
este într-o mai mică măsură influenţat de inelarea ţevii, care 
se produce la toate ţevile de puşcă după ce au fost folosite 
timp mai îndelungat. 

VI 

Toate puştile ghintuite descrise de noi pma acum se în
cărcau pe la gura ţevii. Totuşi. în trecut au existat mai 
multe tipuri de arme de foc care se încărcau pe la culată. 
Incărcarea tunurilor pe la culată a precedat încărcarea pe 
la gura ţevii ; în maj oritatea vechilor arsenale există puşti şi 
pistoale care numără 200-300 de ani şi care sînt prevăzute 
cu o culată mobilă în care se punea încărcătura, fără a o 
mai introduce pe la gura ţevii cu ajutorul vergelei. Dificul
tatea cea mai mare consta în a găsi un sistem de îmbinare 
a închizătorului cu ţeava care să se poată decupla şi cupla 
la loc cu uşurinţă şi care să fie suficient de trainic pentru a 
putea rezista la presiunea gazelor de pulbere. Faţă de imper
fecţiunea tehnicii din acea vreme. nu este de loc de mirare 
că aceste două cerinţe nu au putut fi satisfăcute simultan : 
ori piesele care îmbinau închizătorul cu ţeava nu erau sufi
cient de rezistente şi solide. ori operaţia propriu-zisă de 
decuplare şi cuplare era extrem de înceată. Este deci foarte 
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explicabil că această armă a fost abandonată : încărcarea pe 
la gura ţevii era o operaţie mult mai rapidă. şi de aceea ver
geaua a continuat să µredomine. 

Cînd însă în timpurile mai noi atit militarii cit şi armu
rierii şi-au propus să construiască o armă de foc care să 
îmbine rapiditatea şi uşurinţa încărcării vechii muschete cu 
bătaia şi precizia puştii ghintuite. s-a pus. fireşte. iarăşi pro
blema încărcării pe la culată. Prin crearea unui sistem cores
punzător de fixare a închizătorului. toate dificultăţile ar fi 
fost învinse. Glonţul cu un diametru ceva mai mare decît cel 
al canalului ţevii s-ar fi putut introduce în culată o dată cu 
încărcătura şi. fiind aruncat înainte de forţa exploziei. ar fi 
fost împins de gazele de pulbere pe canalul ţevii. unde. 
astupînd ghinturile cu surplusul de plumb. ar i înaintat de-a 
lungul lor. excluzînd orice posibilitate de joc. Singura difi
cultate rămînea modul de fixare a închizătorului .  Dar ceea 
ce era imposibil în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea nu poate 
fi considerat irealizabil în prezent . 

Marile avantaje pe care le oferă încărcarea pe la culată. 
presupunînd că această dificultate a fost învinsă. sînt evi
dente. Timpul necesar pentru încărcare se reduce conside
rabil. Vergeaua nu mai trebuie scoasă. întoarsă şi introdusă 
din nou. Cu o mişcare se deschide închizătorul. cu alta se 
introduce cartuşul la locul lui şi cu a treia se închide închi
zătorul. In felul acesta, focul viu al puşcaşilor sau seria de 
salve dese. atît de importante în multe situaţii decisive. sînt 
asigurate într-o măsură irealizabilă cu arme care se încarcă 
pe la gura ţevii. 

La toate puştile care se încarcă pe la gura ţevii modul 
de încărcare devine şi mai dificil de îndată ce soldatul înge
nunchează sau se culcă în timpul schimbului de focuri. adă
postindu-se în spatele unui obiect oarecare. Instalîndu-se 
înapoia unui obiect care-i serveşte drept acoperire. el nu-şi 
poate ţine puşca în poziţie verticală, şi, din această cauză, 
o mare parte din încărcătură se lipeşte. în timp ce se scurge 
în jos pe ţeavă. de pereţii ţevii. căci. dacă soldatul ar ţine 
puşca drept în sus. el s-ar descoperi. Dar pentru a încărca o 
puşcă pe la culată. soldatul poate sta în orice poziţie. chiar 
şi fără a-şi lua ochii de la inamic, deoarece poate executa 
încărcarea fără să se uite la puşcă. In lanţul de trăgători el 
poate s-o încarce în timpul înaintării ; deşi va trage foc după 
foc în timpul înaintării. el se va apropia de inamic cu puşca 
totuşi mereu încărcată. Chiar dacă glonţul are o construcţie 
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foarte simplă şi este absolut masiv. la acest glonţ nu pot 
surveni tntimplări neprevăzute. datorită cărora să fie smuls 
din ghinturi - cum se tntîmpla la glonţul compresibil şi la 
cel extensibil -. sau. în general. alte surprize neplăcute. 
Curăţatul puştii se uşurează mult. Camera de încărcare, şau 
locul unde se introduc pulberea şi glonţul şi care constituie 
partea cea mai expusă murdăririi. este complet deschisă ; 
teava. sau c.nalul. este deschisă la ambele capete şi poate 
i lesne controlată şi perfect curăţată. Piesele de lingă cu
lată. fiind inevitabil mai grele. căci altminteri nu ar putea 
rezista presiunii gazelor de pulbere. mută mai aproape de 
umăr centrul de greutate al puştii. oferind astfel stabilitate 
în timpul ochirii. 

m văzut că singura dificultate constă în a găsi o în
chizătoare solidă. Nu încape îndoială că această dificultate 
a fost acum pe deplin tnvinsă. Numărul puştilor care se 
încarcă pe la culată, fabricate în ultimii douăzeci de ani, este 
uimitor. şi cel puţin unele dintre ele corespund tuturor aştep
tărilor cit de cît rezonabile atît în ceea ce priveşte eficacita
tea şi rezistenţa dispozitivului de încărcare pe la culată. cit 
şi în ceea ce priveşte uşurinţa şi rapiditatea cu care culata 
poate fi cuplată şi decuplată. Totuşi. ca armă militară se 
întrebuinţează în prezent numai trei sisteme diferite. 

Primul sistem îl formează puştile folosite astăzi de infan
terie în Suedia şi în Norvegia. Dispozitivul de încărcare pe 
la culată este destul de comod şi rezistent. Incărcătura se 
aprinde cu ajutorul unei capse ; cocoşul şi percutorul se 
află în partea de jos a camerei. Despre rezultatele practice 
obţinute cu această puşcă nu am putut obţine nici un fel de 
amănunte. 

Al doilea sistem îl constituie revolverul. Ca şi puşca 
ghintuită. revolverul este o foarte veche invenţie germană. 
Cu secole în urmă se făceau pistoale cu mai multe ţevi. pre
văzute cu un dispozitiv rotativ. care. după fiecare foc. aducea 
o altă ţeavă în poziţia cerută pentru ca închizătorul să poată 
acţiona asupra ei. In America. colonelul Colt a revenit la 
această idee. El a separat camerele de ţevi. astfel încît pentru 
toate camerele. care e roteau. exista o singură ţeavă. şi în 
felul acesta a făcut ca arma să se încarce pe la culată. Dat 
fiind că majoritatea cititorilor noştri cunosc, desigur. pistolul 
Colt. nu e nevoie să-l descriem ; în afară de aceasta. fără o 
schiţă a acestui mecanism nu ar fi cu putinţă o descriere 
detaliată a sistemului lui complicat. Incărcătura acestei arme 
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.se aprinde cu ajutorul unei capse ; glonţul rotund. ceva mai 
mare decit canalul ţevii. fiind împins forţat în ţeavă. se anga
jează în ghinturi. După ce invenţia lui Colt a devenit cunos
cută. s-au făcut numeroase invenţii în domeniul armei porta
tive cu mecanism rotativ. dar abia Deane şi Adams au sim
plificat-o şi perfecţionat-o într-adevăr ca armă militară. 
Totuşi. sistemul acesta este extrem de complicat, şi pentru 
scopuri militare e aplicabil numai la pistoale. Cu unele per
fecţionări însă. acest revolver va deveni o armă necesară 
pentru toată cavaleria. ca şi pentru marinari în caz de abor
daj ; şi tot aşa, şi 3entru artilerie el ar fi cu mult mai 
util decît orice carabină. Intr-adevăr. în lupta corp la corp. 
acţiunea lui este înspăimîntătoare ; cu revolvere a fost în
zestrată nu numai cavaleria americană ; ele au fost introduse 
in flota britanică. americană. franceză, rusă şi în alte flote. 

La puşca suedeză. ca şi la revolver. aprinderea încărcă
turii se face din afară. cu ajutorul unei capse de percuţie 
obişnuite. Cea de-a treia puşcă care se încarcă pe la culată 
este puşca prusiană cu ac, care a stîrnit atîta vîlvă şi care 
înlătură definitiv armele aparţinînd primelor două sisteme ; 
încărcătura ei se aprinde dinăuntru. 

Puşca cu ac a fost inventată de un civil. d-l Dreyse din 
Sommerda. Prusia. După ce a inventat mai întîi o metodă de 
aprindere a încărcăturii cu ajutorul unui ac care pătrunde 
brusc în amestecul explosiv aşezat într-un cartuş, Dreyse şi-a 
perfecţionat în 1 835 invenţia. construind o puşcă care se 
încarcă pe la culată, prevăzută cu un dispozitiv cu ac. cu 
.ajutorul căruia se aprinde încărcătura. Guvernul prusian a 
cumpărat imediat secretul invenţiei. pe care a izbutit să-l 
păstreze pînă în 1 848. cînd această invenţie a ajuns să fie 
cunoscută peste tot. In acelaşi timp, guvernul prusitn a ho
tărît ca în caz de război să înzestreze cu această armă în
treaga sa infanterie. trecînd la producţia în masă a puştilor 
cu ac. In prezent, întreaga infanterie de linie şi cea mai mare 
parte din Landwehr sînt înzestrate cu aceste puşti. pe cînd 
întreaga cavalerie uşoară este în curs de a fi înzestrată cu 
carabine cu ac care se încarcă pe la culată. 

Despre mecanismul de încărcare pe la culată avem să 
spunem doar că el pare a fi cel mai simplu. mai comod şi 
mai rezistent dintre toate mecanismele propuse pînă în pre
zent. După ce a fost experimentat timp de mai multi ani. 
s-a constatat că singurul său inconvenient constă în dceea 
că nu poate rezista la un număr tot atît de mare de focuri 
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ca culata fixă a puştii care se încarcă pe la gura ţevii. Dar 
acest inconvenient. inevitabil la toate mecanismele de în
cărcare pe la culată. cît şi necesitatea de a înlocui unele 
piese ale culatei ceva mai des decît la vechile puşti. nu pot 
în nici un caz diminua marile calităţi ale acestei puşti. 

Cartuşul conţine glonţul. pulberea. precum şi compoziţia 
de amorsare şi se introduce astupat în cameră, care este ceva 
mai largă lecit ţeava ghintuită. O simplă mişcare a mîinii 
închide închizătorul şi în acelaşi timp armează cocoşul. care 
însă nu e aşezat în exterior. In spatele încărcăturii. într-un 
cilindru gol de fier. se află un ac rezistent de oţel. cu vîrful 
ascuţit. acţionat de un arc spiral. Armarea cocoşului se re
duce la simpla tragere înapoi a acestui arc şi menţinerea lui 
în această poziţie ; cînd se apasă pe trăgaci, arcul se destinde 
şi împinge cu repeziciune acul înainte. care străpunge tubul 
cartuş şi, amorsînd instantaneu compoziţia inflamabilă, pro
voacă descărcarea armei. Aşadar. încărcarea şi tragerea pro
priu-zisă cu această puşcă necesită doar cinci mişcări : des
chiderea închizătorului. introducerea cartuşului. închiderea 
închizătorului. ochirea şi tragerea. Nu este deci de mirare că 
cu o asemenea puşcă se pot trage cinci focuri precise pe minut. 

Iniţial. glonţul folosit pentru puşca cu ac avea o formă 
nepotrivită. din care cauză traiectoria era foarte înaltă. Acum 
cîtva timp s-a reuşit să se înlăture acest defect. Glonţul este 
acum mult mai lung şi are forma unei ghinde scoase din 
cupa ei. Diametrul glonţului este mult mai mic decît diame
trul ţevii : baza lui se introduce într-un fel de cupă mică 
din metal moale. care-i dă glonţului grosimea cerută. 
Intrînd pe ţeavă. această cupă fixată pe glonţ se angajează 
în ghinturi şi în felul acesta imprimă glonţului o mişcare de 
rotaţie, micşorînd totodată considerabil frecarea în canalul 
ţevii şi suprimînd cu desăvîrşire jocul. Datorită acestui fapt. 
puşca a fost în aşa măsură îmbunătăţită, încît acum se folo
seşte la 900 de paşi (750 de iarzi) acelaşi înălţător care era 
înainte folosit la  600 de paşi (500 de iarzi) , ceea ce înseamnă, 
fără îndoială. o categorică micşorare a înălţimii traiectoriei. 

Nimic mai eronat decît afirmaţia că puşca cu ac ar 
avea o construcţie foarte complicată. Nu numai că numărul 
pieselor care formează dispozitivul de încărcare pe la culată 
şi închizătorul cu ac este mai redus. dar ele sînt şi mult 
mai rezistente decît piesele care compun închizătorul obiş
nuit cu percuţie şi pe care totuşi nimeni nu le consideră 
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prea complicate pentru război sau pentru o mînuire brutală. 
Pe cînd pentru a demonta un închizător obişnuit cu percuţie 
e nevoie de un timp apreciabil şi de diferite scule, închiză
torul cu ac poate fi demontat şi montat într-un timp extrem 
de scurt şi fără nici un fel de scule, numai cu ajutorul celor 
zece degete ale soldatului. închizătorul nu are decît o singură 
piesă expusă ruperii : acul. Dar fiecare soldat poartă asu
pra sa un ac de rezervă pe care îl poate introduce imediat 
în inchizător fără a-l mai demonta chiar şi in timpul tra
gerii. De altminteri. ştiu că d-l Dreyse a adus închizătorului 
o perfecţionare datorită căreia acul este readus în poziţia sa 
iniţială îndată după aprinderea încărcăturii. astfel incit 
aproape că este exclusă ruperea acului. 

Traiectoria actualei puşti prusiene cu ac este cam aceeaşi 
ca la �uşca ghintuită Enfield ; calibrul ei este ceva mai mare 
decit cel al puştii Enfield. Reducind calibrul puştii cu ac la 
mărimea calibrului puştii austriece sau. şi mai de grabă, la 
mărimea calibrului puştii ghintuite elveţiene pentru vînători. 
nu încape îndoială că ea va egala pe oricare dintre ele în 
ceea ce priveşte bătaia, precizia şi razanţa traiectoriei, păs
trînd totodată celelalte avantaje enorme ale puştii cu ac. Dis
pozitivul de încărcare pe la culată poate fi făcut şi mai 
rezistent, iar centrul de greutate al puştii poate fi mutat şi 
mai aproape de umărul soldatului care execută ochirea. 

Introducerea în armată a unei arme capabile de o tragere 
atît de rapidă dă naştere în mod firesc la numeroase reflecţii 
pe tema schimbărilor pe care această armă le va provoca ln 
domeniul tacticii. în special la un popor atît de predispus spre 
teoretizare ca germanii din nord. In jurul presupusei revoluţii 
pe care puşca cu ac o va produce în domeniul tacticii au 
avut loc controverse interminabile. Majoritatea militarilor din 
Prusia au ajuns, în cele din urmă, la concluzia că nici un atac 
nu mai este cu putinţă împotriva unui batalion care trage 
salvă după salvă cu puşti cu ac şi că, prin urmare, baioneta 
şi-a trăit traiul. Dacă această idee stupidă ar fi triumfat. puşca 
cu ac ar fi adus prusienilor multe înfrîngeri cumplite. Din 
fericire, războiul din Italia a dovedit tuturor. celor care au 
ochi să vadă, că focul puştilor ghintuite moderne nu repre
zintă un pericol chiar atît de grozav pentru un batalion care 
atacă cu impetuozitate, iar prinţul Frederic Carol al Prusiei 
a profitat de acest prilej pentru a aminti însoţitorilor săi că, 
chiar dacă ai un armament bun, apărarea pasivă duce în
totdeauna la o înfrîngere sigură. In orientarea opiniei publice 
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militare s-a produs o schimbare ; militarii încep să înţeleagă 
din nou că nu puşca, ci omul este acela care cîştigă bătăliile, 
şi, chiar dacă noua puşcă va aduce o schimbare esenţială în 
domeniul tacticii. aceasta va fi o revenire la folosirea pe scară 
şi mai mare a liniilor desfăşurate (acolo unde terenul o 
permite) şi chiar la atacul în linie, care. deşi i-a adus lui 
Frederic cel Mare victoria în majoritatea bătăliilor. aproape 
că a fost dat uitării n infanteria prusiană. 

VII 

După ce am trecut în revistă diferitele sisteme de con
strucţie a puştilor ghintuite folosite de armatele modeme 
din Europa. nu putem încheia studiul nostru fără a spune 
cîteva cuvinte cu privire la o puşcă ghintuită, care. deşi nu 
a fost introdusă nicăieri ca armă militară oficială. se bucură 
de o popularitate pe deplin meritată datorită preciziei sale 
uimitoare şi marii sale bătăi. Este vorba. fireşte. de puşca 
ghintuită Whitworth. 

D-l Whitworth, dacă nu ne înşelăm, poate revendica 
paternitatea a două principii noi în construcţia armei sale de 
foc. şi anume : ţeava cu canal hexagonal şi aderarea me
canică a glonţului la canalul ţevii. In locul unei secţiuni 
circulare. canalul ţevii are de la un capăt la altul o secţiune 
hexagonală şi ghinturi cu o înclinare foarte mare, după cum 
se vede. pe suprafaţa gloanţelor hexagonale. Glonţul însuşi. 
făcut dintr-un metal dur, aderă perfect la canalul ţevii şi 
nu-şi schimbă forma sub presiunea gazelor de pulbere. deoa
rece cele şase feţe ale glonţului urmează u o precizie mate
matică sinuozitatea ghinturilor. Pentru a preveni orice joc şi 
pentru a unge ţeava între pulbere şi glonţ se aşază o turtiţă 
sau un disc impregnat cu grăsime, care. urmînd glonţul n 
trecerea lui prin ţeavă. se topeşte din cauza căldurii produse 
de explozia pulberii. 

Cu toate rezultatele. fără îndoială excelente. obţinute de 
d-l Whitworth cu puşca sa ghintuită, credem totuşi că acest 
princ1pm este inferior principiului dilatării sau comprimării 
glonţului sau al încărcării pe la culată cu un glonţ al cărui 
diametru este mai mare decit diametrul canalului ţevii. Cu 
alte cuvinte. sîntem de părere că fie puşca ghintuită cu glonţ 
extensibil sau compresibil. fie cea construită după sistemul 
puştii prusiene cu ac ar fi superioare puştii ghintuite 
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Whitworth. dacă ar fi lucrate la fel de bine. daeă ar avea 
calibrul la fel de mic şi dacă toate celelalte condiţii ar i 
identice. Oricit de precisă ar fi ajustarea mecanică a glon
ţului d-lui Whitworth. totuşi el nu poate avea etanşeitatea 
pe care o realizează gazele de pulbere cind modifică forma 
glonţului în timpul aprinderii şi după aceea. Puşca lui ghin
tită u glonţ dur are tocmai ceea ce în general trebuie 
evitat cu totul la puştile ghintuite. anume joc şi. în conse
cinţă. scăpări de gaze ; nici măcar grăsimea topită nu poate 
suprima cu desăvîrşire acest joc în special la o puşcă a cărei 
ţeavă s-a lărgit intrucitva din cauza întrebuinţării îndelun
gate. In acest caz există o limită foarte precisă pentru toate 
ajustările mecanice, cu alte cuvinte ajustarea trebuie să fie 
destul de largă. astfel încît glonţul să treacă uşor şi repede 
pe canal chiar şi după ce s-au tras citeva zeci de lovituri. 
Din această cauză. gloanţele hexagonale nu se ajustează 
etanş. şi. deşi nu cunoaştem exact mărimea jocului. faptul 
că· glonţul învelit în hîrtie trece uşor pe ţeavă, fără a fi uns 
cu ceva, ne face să presupunem că j ocul nu este decît cu 
putin mai mic (dacă ln genere este mai mic) decît la glonţul 
Enfield. care are un joc de 0.01 ţoli. Inventînd puşca sa ghin
tuită, d-l Whitworth fără tndoială că a urmărit mai ales 
urm�toarele două idei : în primul rînd. să înlăture orice posi
bilitate de înfundare a ghinturilor şi. în al doilea rînd. să 
elimine tot ce ar putea împiedica glonţul cilindric să se 
angajeze în ghinturi - ceea ce împiedică fie dilatarea, fie 
comprimarea glonţului -, făcînd să se potrivească din capul 
locului forma canalului ţevii cu cea a glonţului. Infundarea 
ghinturilor cu particule de plumb care se desprind de glonţ 
e produce la toate puştile ghintuite care folosesc gloanţe 
moi de plumb ; surprize care să împiedice glonţul să se anga
jeze exact în ghinturi pot surveni atît la puştile cu glonţ 
compresibil. cit şi la cele cu glonţ extensibil. dar nu la puştile 
de tip prusian care se incarcă pe la culată. Nici unul din 
aceste inconveniente nu este însă atît de mare incit să nu 
poată fi învins şi să reclame. pentru evitarea lor. sacrifi
carea principiului de bază al fabricării puştii ghintuite. adică 
angajarea glonţului în ghinturi fără ca să rămînă vreun joc. 

In expunerea noastră ne sprijinim pe părerea unei auto
rităţi în materie. şi anume pe părerea d-lui Whitworth în
suşi. Ştim că d-l Whitworth a renunţat la principiul său de 
ajustare mecanică în măsura în care era vorba de puşca sa 
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ghintuită. şi cert este că in prezent marea majoritate a celor 
care trag cu puşca lui ghintuită nu folosesc gloanţe dure. 
solide. hexagonale. ci gloanţe moi. cilindrice. de plumb. Aceste 
gloanţe sînt scobite la bază. asemenea gloanţelor Enfield. 
dar nu au bucşă ; ele sînt foarte lungi (unele. cîntărind 
480 de grani, sînt de 3 ori mai lungi decît diametrul lor, 
altele, cîntărind 530 de grani, sînt de 3,5 ori mai lungi decît 
diametrul lor) şi se angajează în ghinturi sub presiunea gaze
lor de pulbere în momentul aprinderii acestora. Vedem, aşa
dar, că principiul d-lui Whitworth, principiul ajustării meca
nice a glonţului, a fost părăsit cu desăvîrşire în favoarea 
principiului dilatării, iar puşca ghintuită Whitworth, trans
formîndu-se într-o variantă de mina a doua a puştii ghintuite 
Minie, la fel cum s-a întîmplat altădată cu puşca ghintuită 
Enfield. Mai rămîne ţeava hexagonală ; în ce măsură va fi 
ea proprie pentru puşca cu glonţ extensibil ? 

Ţeava cu canal hexagonal are. fireşte. şase ghinturi. şi 
am văzut că pentru gloanţele extensibile se consideră că un 
număr par de .ghinturi nu corespunde în aceeaşi măsură 
scopului lor ca un număr impar de ghinturi. deoarece nu 
este indicat ca două ghinturi să fie diametral opuse unul 
altuia. Apoi la majoritatea puştilor cu gloanţe extensibile 
ghinturile sînt foarte puţin adînci ; la puşca Enfield. de 
pildă. ele sînt abia vizibile. La un hexagon. diferenţa dintre 
diametrul cercului interior ( reprezentînd aproximativ canalul) 
şi diametrul cercului exterior (care trece prin cele şase vîr
furi) este de aproximativ 2/1s sau ceva mai puţin de 1/o din 
diametrul cercului interior. sau, cu alte cuvinte. plumbul 
trebuie să se dilate cu aproximativ 1/o din diametrul său 
înainte de a putea pătrunde aşa cum se cuvine în unghiurile 
ghinturilor ţevii hexagonale. De aici ar urma că ţeava hexa
gonală. deşi deosebit de adecvată pentru sistemul ajustării 
mecanice a glonţului. nu este cîtuşi de puţin potrivită pentru 
sistemul cu glonţ extensibil. 

Cu toate acestea. ea dă rezultate bune. după cum se 
vede. la toate competiţiile de tir. Cum se explică acest lucru. 
din moment ce d-l Whitworth a renunţat la cel mai impor
tant punct al principiului său şi aplică acum un principiu 
care nu se potriveşte cu puşca lui ghintuită ? 

ln primul rînd. aceasta se datoreşte superiorităţii exe
cuţiei pieselor. Se ştie că. în ceea ce priveşte precizia execu-
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ţiei pieselor celor mai minuscule şi chiar micrometrice. 
d-l Whitworth nu are rivali. Atît maşinile-unelte. cît şi puş
tile lui ghintuite reprezintă modele impecabile în ceea ce 
priveşte construcţia pieselor. Priviţi cătarea de pe ţeava 
puştii lui ghintuite şi comparaţi-o cu alt sistem de puşti ghin
tuite I Nici nu încape vreo comparaţie. or. pentru puşti ghin
tuite cu bătaie de 1 OOO de iarzi. acesta constituie un avan
taj imens. 

In al doilea rind. şi aceasta este esenţial. calibrul puştii 
ghintuite Whitworth este de 0.451 ţoli în partea cea mai 
îngustă a canalului (ceea ce am denumit cercul interior) . 
Calibrul puştii ghintuite Enfield este de 0.5l ţoli ; cel al 
puştii ghintuite elveţiene pentru vînători. pe care am men
ţionat-o în repetate rînduri ca armă cu traiectoria cea mai 
întinsă, este de 0,4 13 ţoli. Priviţi acum deosebirea dintre forma 
gloanţelor. Lungimea glonţului extensibil Whitworth de 530 de 
grani este cu aproape 3/s de ţol mai mare decît cea a glon
ţului Enfield de aceeaşi greutate ; în timp ce primul este 
de 3.5 ori mai lung decît diametrul său. cel de-al doilea este 
abia de două ori mai lung decît diametrul său. Este evident 
că la aceeaşi greutate şi cu aceeaşi încărcătură. glonţul mai 
subţire şi mai lung va învinge mai uşor rezistenţa aerului. 
adică va avea o traiectorie mai întinsă decît glonţul mai 
gros şi mai scurt. Apoi la puşca ghintuită Enfield. încărcă
tura de pulbere cîntăreşte 68 de grani ; pentru puşca Whit
worth se întrebuinţează încărcături de 60. 70 şi 80 de grani. 
dar mai mulţi trăgători buni care folosesc această puşcă 
ghintuită ne-au spus că. pentru a se asigura glonţului o dila
tare suficientă şi pentru a se obţine rezultate bune la o dis
tanţă mare. e nevoie de 80 de grani. Aşadar, la puşca Whit
worth, încărcătura este cu 1/a mai mare decît la puşca 
Enfield. şi această încărcătură ar trebui să acţioneze mai 
bine (chiar la aceeaşi greutate) , deoarece se aprinde într-un 
spaţiu mai limitat şi acţionează asupra unei suprafeţe mult 
mai mici a glonţului. 

Prin urmare. avem aici încă un exemplu în ceea ce pri
veşte imensa superioritate a calibrului mic. care permite 
folosirea unui glonţ lung şi subţire. cu vîrful ascuţit. Oricare 
dintre cititori care a urmărit cu atenţie studiul de faţă 
asupra avantajelor diferitelor sisteme de puşti ghintuite a 
ajuns. desigur. de mult la concluzia că forma glonţului are 
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o importanţă mult mai mare decit sistemul după care a fost 
construit glonţul sau puşca ghintuită ; şi pentru ca soldatul 
să aibă un glonţ care să poată fi cit mai lesne transportat. 
este necesar ca ţeava să aibă un calibru mic. Aceasta ne-o 
lămureşte încă o dată puşca ghintuită Whitworth. 

De aici putem trage de asemenea concluzia că. la un 
-calibru mic. vîrful ascuţit, lung şi greu al glonţului opune 
destulă rezistenţă pentru a permite părţii scobite a glonţului 
ă se dilate în modul cuvenit fără ajutorul bucşei. Glonţul 
Whitworth are la bază o scobitură puţin adîncă şi nu e pre
văzut cu bucşă. El trebuie să se dilate cel puţin de trei ori 
pe atîta ca celelalte gloanţe extensibile. şi totuşi. la o incăr
-cătură de 80 de grani de pulbere (pe care puşca îi suportă 
fără un recul mare) , el se angajează în ghinturi într-un mod 
cu totul satisfăcător. 

Este foarte îndoielnic dacă puşca ghintuită Whitworth 
va deveni cindva o armă militară ; dimpotrivă. credem că în 
curînd ţeava hexagonală va ieşi complet din uz. Dacă vo
untarii. care s-au convins în practică de superioritatea puştii 
ghintuite Whitworth asupra actualei puşti ghintuite Enfield. 
au propus să fie tnzestraţi cu cea dintîi, ei au sărit. fireşte. 
peste cal. Credem că n-ar fi just să comparăm aceste două 
tipuri de arme. Puşca ghintuită Whitworth este o armă le 
lux. a cărei fabricare costă cel puţin de două ori mai mult 
decit cea a puştii ghintuite Enfield. Aşa cum se prezintă în 
momentul de faţă. ea este o armă prea delicată pentru a 
putea fi dată pe mina fiecărui soldat ; pe de altă parte nsă. 
dacă i-aţi înlocui. de pildă, cătarea fină cu o alta care să se 
preteze la o mînuire mai grosolană. precizia puştii în trnge
rile la distanţe mari ar scădea considerabil. Pentru a înzestra 
cu puşti ghintuite Whitworth atît armata. cit şi unităţile de 
voluntari. se impune una din două : ori să se rămînă la 
actualul calibru al armei portative reglementare, şi atunci 
puşca ghintuită Whitworth cu actualul calibru Enfield ar oa 
rezultate mult mai proaste decit actuala puşcă ghintuită Whit
worth ; ori să fie micşorat calibrul, să zicem, la dimensiunile 
actualei puşti ghintuite Whitworth. şi atunci e foarte probabil 
că puşca ghintuită Enfield cu calibrul micşorat. presupunind 
că s-ar cheltui pentru fabricarea ei tot atît cit pentru fabri
carea puştii ghintuite Whitworth, va da rezultate la fel de 
bune. dacă nu chiar mai bune. 
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VIII 

In încheiere. vom recapitula pe scurt diferitele sisteme 
de puşti ghintuite care sînt actualmente folosite în armatele 
din Europa şi principiile pe care le putem considera că stau 
la baza acestei arme. 

Există următoarele sisteme de puşti ghintuite : 
1 .  Sistemul încărcării prin îndesare. la care glonţul bine 

ajustat şi înfăşurat într-un plasture se îndeasă pe la gura 
ţevii cu lovituri puternice de vergea. Acesta este cel mai 
vechi mijloc folosit pentru angajarea glonţului ln ghinturi. 
In prezent, acest mijloc aproape că nu mai este folosit nică
ieri pentru armele militare ; singura excepţie mai importantă 
şi care merită să fie relevată o constituie noua puşcă ghin
tuită elveţiană pentru vînători cu un calibru foarte mic şi 
un glonţ lung cu vîrful ascuţit ; traiectoria ei este mai în
tinsă decît a tuturor celorlalte puşti existente astăzi. Ea nu 
este destinată pentru înzestrarea întregii mase a infanteriei, 
ci doar pentru înzestrarea unităţilor de elită. şi trebuie să 
fie încărcată cu o grijă deosebită pentru a se obţine acele 
rezultate datorită cărora este superioară tuturor puştilor cu
noscute astăzi. 

2. Sistemul turtirii glonţului ; la acest sistem. glonţul 
intră uşor pe ţeavă şi, după ce dă de un obstacol situat pe 
fundul culatei (marginea unei camere care se îngustează -
puşca Delvigne - sau tij a înşurubată în mijlocul camerei -
puşca Thouvenin) , este turtit cu lovituri de vergea şi 
forţat astfel să se angajeze în ghinturi. Acest procedeu. care 
la un moment dat a fost adoptat în toate armatele. este înlă
turat acum. într-o măsură mai mare sau mai mică. de alte 
sisteme. Remarcăm în treacăt că pentru acest sistem puşca 
trebuie să aibă un calibru destul de mare. căci altminteri 
camera este prea strîmtă. 

3. Sistemul dilatării ; glonţul alungit. neetanş şi scobit 
la bază. Gazele de pulbere. care se formează la aprinderea 
încărcăturii. pătrund în această scobitură, dilată glonţul. 
lipindu-l etanş de canalul ţevii şi forţîndu-1 să se angajeze 
în ghinturi. In prezent, acest sistem este pretutindeni pre
ferat şi se pretează la noi îmbunătăţiri serioase. după cum 
au demonstrat recent rezultatele admirabile obţinute de 
d-l Whitworth cu puşca sa ghintuită, de cînd a adoptat prin
cipiul dilatării. 
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4. Sistemul comprimării ; cu acest sistem se obţine ace
laşi rezultat cu ajutorul unor caneluri inelare adinci săpate 
în glonţ. datorită cărora forţa de expansiune a gazelor de 
pulbere. combinată cu rezistenţa opusă de greutatea părţii 
anterioare a glonţului, îl comprimă în lungime, şi în felul 
acesta fac să-i crească diametrul la dimensiunea necesară. 
Acest procedeu. cu toate că oferă mai puţină siguranţă decît 
principiul dilatării. a dat rezultate excelente la calibrele 
mici. lucru demonstrat în Elveţia şi în Austria ; totuşi. glon
ţul compresibil. folosit pentru puşca ghintuită elveţiană pen
tru vînători. menţionată mai sus. nu dă rezultate tot atît de 
bune ca cele obţinute cu glonţul bine ajustat şi înfăşurat în 
plasture tras cu aceeaşi puşcă. 

5. Sistemul încărcării pe la culată. care este superior 
tuturor celorlalte sisteme de puşti în ceea ce priveşte modul 
de încărcare şi de tragere, oferă, totodată, maximum de cer
titudine că glonţul se va angaja în ghinturi. deoarece atît 
camera cît şi glonţul pot fi ceva mai mari decît restul ţevii. 
astfel încît glonţul nu poate intra pe canalul ţevii decît 
presat în ghinturi. Acest sistem pare într-adevăr menit să 
elimine treptat pe toate celelalte. 

Nu punem la socoteală sistemul d-lui Whitworth. adică 
sistemul ajustării mecanice a glonţului. deoarece acest sistem 
a fost abandonat. cel puţin în ceea ce priveşte armele de foc 
portative. de care ne ocupăm exclusiv aici. 

Dacă ar fi să categorisim diferitele sisteme după calită
ţile lor reale. am spune că puşca cu ac care se încarcă pe la 
culată este superioară tuturor celorlalte ; urmează sistemul 
dilatării glonţului. după care vine sistemul comprimării glon
ţului. Primele două sisteme pot fi considerate ca perimate. 
căci. chiar dacă în Elveţia încărcarea prin îndesarea glonţu
lui dă deocamdată rezultate mai bune decît încărcarea cu 
gloanţe compresibile de acelaşi calibru. n-ar trebui nicidecum 
să atribuim aceste rezultate sistemului înainte de a-l fi stu
diat în amănunţime. şi apoi se ştie că glonţul înfăşurat cu 
un plasture. folosit la puşca ghintuită elveţiană pentru vînă
tori. nu este potrivită pe scara întregii infanterii. 

m văzut totodată că de la introducerea glonţului alun
git. sub raportul bătăii. razanţei traiectoriei şi preciziei puştii. 
sistemul după care este construită puşca sau glonţul nu mai 
prezintă decît o importanţă secundară. Atîta timp cît gloan
ţele erau rotunde. sistemul ghinturilor avea o importanţă 
mult mai mare. deoarece toate gloanţele întîmpinau rezistenţa 
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aerului in condiţii aproape egale ; influenţa unor ghinturi 
mai înclinate. mai adinci sau mai numeroase etc„ era relativ 
mult mai mare decît acum. Dar o dată cu introducerea glon
ţului alungit apare un element nou. Inăuntrul unor limite 
destul de largi. glonţul poate fi mai lung sau mai scurt. şi 
acum se pune problema : care este forma cea mai conve
nabilă a glonţului ? Din punct de vedere teoretic este lim
pede că aceeaşi masă de plumb. proiectată cu aceeaşi viteză 
iniţială. îşi va păstra mai curînd această viteză dacă forma 
ei este lungă şi subţire decît atunci cînd este scurtă şi groasă. 
presupunînd. fireşte. că canalul ţevii a imprimat glonţului o 
mişcare elicoidală. care il fereşte de rostogolire. Rezistenţa 
aerului este o forţă care frînează ; ea reduce treptat viteza 
iniţială pe care forţa de expansiune a gazelor de pulbere a 
imprimat-o glonţului şi. supunîndu-1 astfel. ca  să zicem aşa. 
influenţei tot mai mari a forţei de gravitaţie crescînde. Viteza 
iniţială depinde de încărcătură şi. într-o anumită măsură. de 
construcţia armei ; o putem deci considera ca ceva precis 
stabilit ; forţa de gravitaţie, de asemenea stabilită, este o 
mărime dată cunoscută ; poate fi schimbată, prin urmare, 
numai forma glonţului. astfel incit aerul să-i opună o rezis
tenţă cît mai mică ; iar pentru a micşora rezistenţa aerului. 
după cum am mai spus. un glonţ lung şi subţire este mult 
mai indicat decît un glonţ scurt şi gros de aceeaşi greutate. 

In sfîrşit. greutatea maximă a glonţului unei arme mili
tare este de asemenea o mărime cunoscută. Soldatul complet 
echipat trebuie să fie in stare să poarte asupra sa. pe lingă 
puşcă şi echipament. cel puţin 60 de cartuşe. Prin urmare. 
pentru a fabrica un glonţ de plumb de o formă cît mai bună. 
cu o greutate dată (să zicem. de 500 de grani) , trebuie să-i 
mărim lungimea şi să-i micşorăm grosimea ; cu alte cuvinte. 
calibrul canalului ţevii puştii ghintuite trebuie micşorat. In
tr-o anumită măsură. acest lucru va fi posibil la toate siste
mele fără nici o excepţie. Luaţi glonţul Enfield de 530 de 
grani şi glonţul Whitworth de aceeaşi greutate ; dintr-o 
singură privire veţi înţelege de ce glonţul Whitworth are o 
traiectorie mult mai întinsă (adică îşi păstrează mult mai 
bine viteza iniţială) şi de aceea nimereşte fără greş ţinta la 
1 OOO de iarzi. in timp ce cu glonţul Enfield nu se poate conta 
că la aceeaşi distanţă obiectivul va fi atins. Or, ambele sînt 
gloanţe extensibile, iar construcţia puştii Whitworth nu este. 
desigur. cea mai indicată pentru glonţul extensibil. Sau luaţi 
puşca ghintuită elveţiană pentru vînători. care. cu un calibru 
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şi mai mic decît cel al puştii Whitworth. obţine rezultate 
încă mai bune şi o traiectorie încă mai întinsă. indiferent 
dacă glonţul se îndeasă învelit în plasture pe ţeavă cu aju
torul vergelei sau dacă este neetanş şi se comprimă datorită 
forţei de expansiune a gazelor de pulbere. Sau luaţi puşca 
prusiană cu ac ; micşorînd diametrul glonţului şi mărind 
lungimea lui. iar apoi introducîndu-1 pe ţeava largă cu aju
torul unui disc sau al unui dop. se poate trage acum la 900 de 
iarzi cu acelaşi înălţător cu care mai înainte se trăgea la 
600 de iarzi. De aceea credem că nu greşim considerînd drept 
un fapt bine stabilit că în general eficacitatea focului puştii 
ghintuite. indiferent de sistemul după care a fost construită. 
este invers proporţională cu diametrul canalului ţevii. Cu cit 
calibrul ţevii este mai mic. cu atît puşca ghintuită este mai 
bună. şi invers. 

Cu aceste observaţii epuizăm o temă pe care mulţi dintre 
cititorii noştri au găsit-o. poate. destul de aridă. Nu-i mai 
puţin adevărat însă că este o temă foarte importantă. Orice 
soldat conştient trebuie să cunoască principiile după care a 
fost construită sau trebuie să funcţioneze arma lui. Este de 
presupus că subofiţerii din mai toate armatele de pe conti
nent cunosc tot ce am încercat să expunem aici ; şi fără 
îndoială că majoritatea voluntarilor. care reprezintă „intelec
tualitatea ţării" , ar trebui să aibă aceleaşi cunoştinţe n ceea 
ce priveşte armele lor de foc ! 

Scris de F. Engels la sfîrşitul lunii 
octombrie 1860 - prima jumătate 
a lunii ianuarie 1861 

Publicat în „The Volunteer Jour
nal, for Lancshire and CheshiTe" 
nr. 9, 1 1 ,  14, 15, 17, 18, 19 şi 20 
din 3 şi 17 •noiembrie, 8, 15 şi 
29 decmbrie 1860 şi 5, 12 şi 19 ia
nuarie 186 1 ,  precum şi în cule
gerea „Essays Addressed to Vo
lunteers" , Londra, 1861 

Se tipăreşte după textul 
culegerii, confruntat cu textul 
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Karl Marx 

Incordare pe piaţa financiară 

Londra, 10 noiembrie 160 

Fenomenul prevăzut de multă vreme - scurgerea aurului 
şi, în legătură cu aceasta, urcarea taxei de scont - a devenit 
o realitate. Ieri Banca Angliei a mărit taxa  de scont de 
la 4o la 4•f2 % .  (In luna corespunzătoare a anului 1 859, taxa 
scontului bancar nu a depăşit 3 % • în ciuda masivelor trimiteri 
de argint spre Orient. care s-au ridicat la 13 234 305 1. st.) 
Scopul evident al băncii a fost de a împiedica scurgerea 
aurului din subsolurile ei ; la 26 septembrie rezervele de aur 
reprezentau suma de 16 255 951 1. st.. n timp ce acum s-au 
redus pînă la 1 3  897 085 1. st.. fără a socoti cele 43 OOO 1. st. 
scoase din bancă ieri. Incepînd cu 26 septembrie, scurgerea 
aurului a crescut necontenit. ajungînd în săptămîna aceasta 
la aproape 300 OOO 1. st. Importurile mari de cereale trebuiau. 
desigur. să ducă, mai devreme sau mai tîrziu, la ieşirea din 
ţară a metalelor preţioase, dar, întrucît poliţele pe cereale nu 
au ajuns încă la scadenţă, actuala scurgere de aur nu poate 
fi explicată prin aceasta. De altfel. ea are loc tocmai într-un 
moment cînd taxa de scont este mai ridicată la Londra decît 
la Paris, Amsterdam, Bruxelles şi Hamburg şi cînd exportul 
de aur ca operaţie de bursă nu aduce nici un profit. 

Şi atunci încotro se îndreaptă aurul ? Spre subsolurile 
Băncii Franţei. In prezent. taxa de scont a Băncii Franţei este 
de numai 3o, deşi această instituţie a pierdut de la sfîrşitul 
lunii august aproximativ 4 OOO OOO 1. st., în timp ce operaţiile 
ei de scont pe august şi septembrie au crescut cu aproape 
3 OOO OOO 1. st. In asemenea împrejurări, orice bancă obişnuită 
ar fi urcat taxa de scont. dar Ludovic Bonaparte, temîndu-se 
să nu provoace o perturbare vizibilă pe piaţa financiară, dis
pune ca banca să cumpere aur în pierdere şi o va sili să 
continue această operaţie, fără îndoială nerentabilă din punct 
de vedere comercial. Pe de altă parte, Banca Angliei a do-

17* 
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vedit că nu este in stare să oprească actuala scurgere a 
aurului prin ridicarea ratei dobînzii. Ieri . de exemplu, din 
departamentul de emisiuni al băncii nu s-a scos de loc aur în 
lingouri, în timp ce din departamentul operaţiilor bancare 
s-a scos o cantitate însemnată de sovereigni. Una dintre con
secinţele inevitabile ale faimoaselor legi bancare din 1 841 
şi 1 845 128 emise de sir Robert Peel este aceea că lumea co
mercială nu cunoaşte niciodată cantitatea reală de metale  
preţioase exportate, dat fiind că  departamentul operaţiilor 
bancare nu publică date cu privire la sovereigni scoşi din 
seifurile lui. 

Mărirea taxei de scont oficiale a Băncii Angliei. în spe
cial în cazul cînd această mărire va continua, va obliga. 
desigur, Banca Franţei să acţioneze în aceeaşi direcţie, ceea 
ce 1l va împiedica pe Ludovic Bonaparte să dea în continuare 
dispoziţii directorilor băncii să achiziţioneze aur în pierdere 
pentru bancă, în scopul de a camufla dezorganizarea pieţei 
financiare. Totuşi, scurgerea de aur din Anglia nu va putea 
fi oprită prin această măsură forţată, deoarece la timpul cu
venit poliţele pe cereale vor ajunge la scadentă şi vor trebui 
plătite în numerar. 

Scrs de K. Marx 
la 10 noiembrie 1 860 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 1 1 1  din 24 noiembrie 1 860 

Se tip.reşte după textul 
apăut în ziar 
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Friedrich Engels 

Voluntrii genişti 

De cîtva timp armata de voluntari dispune de un număr 
însemnat de infanterişti şi artilerişti. la care se adaugă un 
mic corp de cavalerie. Acum a început. în sfîrşit. să ia fiinţă 
şi ultimul gen de trupe de voluntari - trupele de geniu. In 
prezent. problema voluntarilor genişti este supusă unor largi 
dezbateri. şi ea merită pe deplin atenţia ce i se acordă. 
Trupele de geniu ale armatei regulate au devenit insuficiente 
pentru a face faţă multiplelor sarcini pe care le au de înde
plinit în metropolă şi în colonii. Ce se va întîmpla. aşadar, 
în cazul unui război şi al invaziei la care trebuie să ne aş
teptăm ? Numeroasele fortificaţii în curs de construire, care 
formează uriaşe tabere întărite în jurul porturilor, vor nece
sita atunci pentru garnizoanele lor un însemnat număr de 
ofiţeri şi soldaţi genişti. Pe de altă parte. în timp de război. 
armata activă, completată cu voluntari, îşi va spori efectivul 
de două-trei ori în comparaţie cu cel de astăzi şi va avea de 
asemenea nevoie să fie completată cu genişti pentru a 
căpăta deplină libertate de acţiune împotriva inamicului. 
Fără o sporire considerabilă a efectivului trupelor de geniu 
ale armatei regulate, sarcinile acestui gen de armă nu vor 
putea fi îndeplinite în mod satisfăcător, sau vor trebui în
credinţate unor voluntari dinainte pregătiţi. 

În fond. numărul de genişti care trebuie asigurat armatei 
active în timp de război nu este chiar atît de mare : 3 sau 
4 companii pentru un corp de armată format din două divizii 
{ 1 6  pînă la 24 de batalioane de infanterie împreună cu cava
leria şi artileria corespunzătoare) ar fi absolut suficiente. 
Presupunînd că în timp de război armata ar fi alcătuită 
din 40 OOO de soldaţi din trupe de linie, 20 OOO de miliţieni 
şi 1 00 OOO de voluntari - în total 160 OOO de oameni. sau 200 
le batalioane. adică 8 pînă la 10 corpuri -. ea ar avea ne-
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voie de aproximativ 30 de companii de genişti. In ipoteza 
că 1 0  companii vor fi date de trupele de geniu din armata 
regulată. 20 de companii urmează să fie formate din volun
tari. Cam acelaşi număr de genişti voluntari ar ajunge pentru 
a-i  ajuta pe geniştii armatei regulate la apărarea fortificaţiilor 
portuare : astfel. aproximativ 40 de companii de genişti vo
luntari ar putea fi suficiente pentru a completa actualul 
efectiv al infanteriei şi artileriei de voluntari . Dacă efecti
vul voluntarilor ar creşte în asemenea măsură încit să nu
mere în timp de război peste 1 00 OOO de oameni, fără a mai 
socoti garnizoanele, ar fi destul să se adauge cite un genist 
la fiecare 100 de trăgători suplimentari. ceea ce ar reprezenta 
200 de genişti (sau trei companii) pentru fiecare corp de 
armată de 20 OOO de oameni. 

Aşadar, în prezent, trupele de geniu care ar trebui sâ 
fie create ar urma să numere maximum 40 de companii sau 
aproximativ 3 OOO de oameni. Şi vor trebui depuse mari 
eforturi pentru a face din ei genişti nu numai cu numele, ci 
şi cu pricepere. De pe acum se observă că voluntarii arti 
lerişti consacră o mare parte din timp instrucţiei cu com
pania şi cu batalionul. cu carabina în mină, deşi aceste exer
ciţii nu servesc decît pentru paradă şi nu vor fi de vreun 
folos în armata activă nici la deservirea tunurilor de cîmp. 
nici în fortificaţii. Ne temem că acelaşi lucru se va întîmpla 
şi cu geniştii. Ei ar trebui să ţină seama mai presus de orice 
că fiecare oră consacrată muştrului companiei peste ceea ce 
este necesar pentru a le da o ţinută militară, a-i învăţa să se 
supună cu promptitudine ordinelor şi a-i deprinde să efectu
eze în deplină ordine marşuri constituie pentru ei un timp 
pierdut. Ei au cu totul alte lucruri de învăţat, şi tocmai de 
aceste lucruri. şi nu de nenumăratele marşuri de paradă de
pinde capacitatea lor de luptă. Atît soldaţii cit şi ofiţerii 
trebuie să se familiarizeze cu elementele de bază ale forti -
ficaţiei de cimp şi ale fortificaţiilor permanente ; ei vor tre
bui să se exerseze in construcţii de tranşee şi baterii. in ame
najarea şi repararea drumurilor. In cazul cînd se vor putea 
găsi mijloacele necesare vor trebui să fie puşi să constru
iască poduri militare şi chiar să aşeze mine. Probabil 
că unele dintre aceste lucrări nu vor putea fi însuşite decit 
teoretic, dat fiind că în Anglia există prea puţine fortăreţe şi 
pontoane. şi nu orice voluntar se poate deplasa la Portsmouth 
sau Chatham pentru a studia fortificaţiile sau a participa la 
aşezarea unui pod de pontoane. Există însă alte lucrări 



Voluntarii genişti 241 

de acest fel pe care oricare companie le-ar putea executa 
pentru a-şi însuşi cunoştinţe practice. Dacă aici, la Man
chester, s-ar forma o companie de genişti, le-am putea arăta 
un mare număr de drumuri de ţară într-o stare tot atît de 
proastă ca şi cele pe care trebuie să le străbată o coloană 
în timp de război. Pe de altă parte, autorităţile interesate 
ar fi , probabil, nespus de bucuroase să le permită să facă. 
după pofta inimii. practică în construirea de drumuri. De
sigur că nu le-ar fi prea greu nici să găsească un loc po
trivit unde să construiască cîteva fortificaţii de cîmp, să sape 
tranşee şi să ridice baterii ; de altfel, un asemenea 
loc ar oferi atit voluntarilor artilerişti, cit şi infanterişti po
sibilitatea de a face practică în unele domenii ale serviciului 
militar, pe care altfel nu le-ar putea studia. Ei ar putea găsi 
chiar locuri un@e li s -ar permite din cînd în cînd să constru
iască un mic pod pe suporţi peste unul din rîurile cu maluri 
înalte din împrejurimi care oferă condiţii excelente pentru 
construirea unor astfel de poduri acolo unde fundul apei este 
solid. Asemenea îndeletniciri şi multe altele asemănătoare 
ar trebui să constituie conţinutul principal al pregătirii prac
tice a geniştilor. Instrucţia cu compania trebuie făcută repede 
chiar de la început şi reluată numai după ce unităţile s-au 
familiarizat suficient cu adevăratele obligaţii ale geniştilor ; 
în felul acesta, în cea de-a doua iarnă vor putea fi cu folos 
utilizate pentru instrucţie serile. Dacă geniştii însă îşi propun 
de la început să se ia la întrecere cu infanteriştii în domeniul 
marşurilor şi al regrupărilor pe batalion în detrimentul pre
gătirii lor de specialitate, iar atenţia ofiţerilor lor este în
dreptată mai mult asupra îndatoririlor de ofiţer de infanterie 
decît asupra cunoştinţelor de specialitate, voluntarii genişti 
pot fi siguri că în timp de război vor fi mult mai des folosiţi 
ca infanterişti decît ca genişti. 

Ofiţeri bine pregătiţi nu va fi greu de găsit mai ales dacă 
vor fi aleşi din singura categorie de oameni potriviţi pentru 
această activitate, şi anume inginerii civili. Cîteva luni de 
studiu teoretic şi din cînd în cînd o călătorie la Chatham, 
Portsmouth sau Aldershot i -ar familiariza curind cu diferitele 
lucrări de geniu ; în această privinţă ar fi ajutaţi şi de instru
irea militară a companiilor lor. Ei ar învăţa învăţînd pe alţii. 
Propria lor profesiune îi obligă să cunoască toate principiile 
ingineriei militare. şi. întrucît ei trebuie să fie oameni foarte 
pricepuţi şi competenţi, aplicarea acestor principii la pro
blemele militare nu va prezenta pentru ei dificultăţi serioase. 
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Am citit în „Army and Navy Gazetteu un articol despre 
o uriaşă organizaţie de geniu care ar urma să cuprindă toate 
liniile de cale ferată din ţară şi de la care se aşteaptă re
zultate importante în caz de invazie. Acest plan este pre
zentat publicului într-o formă extrem de vagă ; deocamdată. 
nu vedem marile avantaje care-i sînt atribuite şi înclinăm 
mai curînd să credem că se confundă aici două lucrui cu 
totul diferite. Este fără îndoială absolut necesar să se stu
dieze importanţa strategică a fiecărei linii ferate din regat. 
ca şi a întregii reţele de cale ferată în ansamblu. Acest 
lucru este atît de important, incit am considera drept o gravă 
omisiune dacă el nu ar fi fost făcut de mult şi dacă în arhivele 
marelui stat-major, ca şi în cele ale comandanţilor diferitelor 
districte nu s-ar afla acum documente foarte ample cuprin
zînd rezultatele acestor studii. Dar aceasta este obligaţia 
statului-major, şi nu a unităţilor de geniu. ln ceea ce pri
veşte formarea unor trupe de genişti din mecanici. fochişti. 
montatori de şine şi săpători de la fiecare linie de cale fe
rată, nu vedem ce avantaj ar prezenta o asemenea măsură. 
Aceşti oameni sînt oricum organizaţi. ca să spunem aşa, în 
mod militar şi  au o disciplină mai severă decît oricare uni
tate de voluntari din ţară. Ceea ca se aşteaptă de la ei ca 
genişti voluntari pot face în aceeaşi măsură şi în actuala lor 
calitate. Şi. întrucît în timp de război prezenţa lor la postu
rile în care se află astăzi ar fi şi mai necesară decît acum. 
este u totul inutil ca ei să fie pregătiţi pentru lucrări spe
ciale de geniu. 

Observaţiile de mai sus se referă la planul în forma în 
care a fost dat publicităţii ; în cazul cînd s-ar constata în 
viitor că el mai conţine şi alte puncte, ne rezervăm, de
sigur, dreptul de a ne spune părerea. 

Să ne fie totuşi permis să mai arătăm un avantaj pe 
care-l oferă existenţa în ţară a unui mare număr de ingineri 
bine pregătiţi. Cele mai multe armate dispun, în afară de 
ofiţeri · - genişti şi specialişti în plantarea minelor -, de un 
oarecare număr de ofiţeri-ingineri care nu fac parte din 
vreo companie şi cărora le sînt încredinţate misiuni speciale. 
De ce nu li s-ar oferi inginerilor civili din Anglia posibili
tatea de a se pregăti singuri pentru acest serviciu ? Colegiul 
inginerilor civili ar putea fi folosit pentru realizarea acestui 
scop. Cîteva cicluri de conferinţe în problemele de geniu şi 
un scurt curs practic cu o companie de genişti ar fi sufici
ente. Un examen limitat exclusiv la disciplinele militare şi la 
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ceea ce este absolut necesar în cazul de faţă ar putea consti 
tui principalul criteriu pentru primirea în corpul de ofiţeri 
voluntari genişti care nu fac parte din vreo unitate. Guvernul 
va trebui. desigur, să aibă dreptul de a înlătura pe candi
daţii consideraţi necorespunzători. Astfel de ofiţeri ar fi de 
mare folos, pentru că, în cazul dat, totul depinde tocmai de 
cunoştinţele ofiţerului. Avînd sub comanda lor cîţiva infan
terişti sau artilerişti voluntari. ei ar putea efectua la nevoie 
unele lucrări de geniu cu mai mult succes decît ofiţerii ge
nişti din trupele regulate cu una sau două grupe ale infan
teriei de linie afectate lor pentru îndeplinirea unor sarcini 
similare. 

Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lunii lOiembrie 1860 

Publicat în „The Volunteer Jour
nal, for Lancashire and Cheshire" 
nr. 12 şi 13 din 2' noiembrie şi 
1 decembrie 1860 şi n culegerea 
„Essays Addressed to Volunteers ",  
Londra, 1861 

Se tipăreşte după textul 
culegerii, confruntat cu textul 
apărut în revistă 
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Friedrich Engels 

Austria. - Dezvoltarea revoluţiei 

Londra, �4 decembrie 1 860 

Revoluţia din Austria se desfăşoară în ritm impetuos. 
N-au trecut nici două luni de cînd Franz Joseph a recunoscut, 
prin diploma sa din 20 octombrie 129, că imperiul său se află 
în stare de revoluţie şi - pentru a găsi o ieşire din această 
situaţie - a încercat să corupă Ungaria promiţîndu-i că ve
chea ei constituţie, ciuntită într-un fel sau altul, va fi re
introdusă. Deşi reprezenta o concesie făcută mişcării re
voluţionare, diploma, prin felul în care fusese concepută, era 
una din manevrele abile ale politicii trădătoare, atît de 
caracteristice diplomaţiei austriece. Ungaria urma să fie 
cumpărată prin concesii aparent foarte mari, în special în 
comparaţie cu neînsemnatele înlesniri acordate provinciilor 
germane şi slave, precum şi cu parodia de parlament impe
rial, a cărui creare era preconizată în diplomă. La o cercetare 
mai atentă însă, caracterul trădător al documentului apare 
destul de limpede, iar manevra magistral concepută devine o 
absurditate vădită şi o mărturie a slăbiciunii guvernului în 
faţa mişcării revoluţionare. Nu numai faptul că urma să se 
răpească dietei ungare dreptul de a aproba creditele şi con
tingentul de trupe şi să se transfere acest drept parlamentu
lui central şi, în parte, chiar împăratului personal - ca şi 
cum guvernul, nevoit să suporte în ultimii zece ani o ofensă 
politică după alta, ar mai fi destul de puternic pentru a păstra 
drepturile răpite celor care le-au cucerit în mod real -, ci şi 
drepturile infime şi vagi acordate celorlalte părţi ale imperiu
lui şi instituţiei reprezentative centrale demonstrau, prin 
contrast, duplicitatea întregului plan. Iar acum, cînd au fost 
publicate constituţiile pentru provinciile Stiria, Carintia, Salz
burg şi Tirol, prin care se atribuia nobilimii şi clerului par
tea leului în ceea ce priveşte locurile în instituţiile reprezen
tative şi se menţineau vechile deosebiri de stări sociale şi 
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cînd vechiul guvern a rămas la putere, n -a mai existat mc1 
o îndoială în ceea ce priveşte intenţiile. Ungaria trebuia po
tolită şi transformată apoi într-o unealtă care să ajute Austria 
absolutistă să iasă din impas ; iar cu o Austrie absolutistă 
din nou puternică, Ungaria ştia foarte bine, din proprie ex
perienţă. care-i va fi soarta. Insăşi recunoaşterea nelimitată 
şi necondiţionată a limbii maghiare ca singura limbă oficială 
în Ungaria trebuia să servească exclusiv la aţîţarea slavilor. 
romînilor şi germanilor din Ungaria împotriva naţionalităţii 
maghiare. Vechii conservatori unguri (vulgo .. aristocraţii) . 
care încheiaseră această tranzacţie cu împăratul. au pierdut 
astfel orice sprijin la ei acasă ; ei făcuseră un schimb prin 
care renunţau la două din drepturile esenţiale ale dietei. In 
realitate, diploma imperială nu a înşelat pe nimeni. In timp 
ce, în provinciile germane. opinia publică a obligat de îndată 
vechile consilii municipale (numite de împărat după revoluţie) 
să-şi deschidă porţile unor oameni noi. aleşi de data aceasta 
prin votul poporului. ungurii au început să. repună în posturi 
pe vechii lor funcţionari de comitate şi să reinstaureze ve
chile adunări de comitate 130, care înainte de 1 849 au repre
zentat întreaga putere locală în ţară. Oricum ar fi, este un 
semn bun că partidul de opoziţie şi-a asigurat imediat or
ganele de administrare locală şi comunală, şi nu s-a limitat 
la revendicarea unei schimbări efemere de guvern avînd 
totodată grija să ocupe poziţiile importante care -i rămăseseră 
accesibile în sfere de activitate mai modeste. In Ungaria. 
vechile organe de administrare locală, reorganizate în 1 848. 
au predat imediat întreaga putere civilă în mina poporului. 
punînd guvernul de la Viena în faţa alternativei de a ceda 
sau de a recurge fără întîrziere la forţa armată. De aceea. 
aici mişcarea s-a dezvoltat. fireşte. deosebit de repede. De 
la un capăt la celălalt al ţării se cere reintroducerea în în
tregime a constituţiei. cu modificările introduse în 1 848, şi a 
tuturor legilor asupra cărora dieta şi regele au căzut de 
acord pe atunci. In afară de aceasta s -a  cerut desfiinţarea 
imediată a monopolului tutunului ( introdus in mod ilegal 
după 1 848) şi abrogarea tuturor celorlalte legi promulgate 
fără acordul dietei. Perceperea impozitelor a fost declarată 
în mod făţiş ilegală atîta timp cît ele nu vor fi fost votate 
de dietă ; au fost plătite mai puţin de 1/3 din impozitele sca
dente. Tinerii chemaţi în armată au fost îndemnaţi să se 

• - cu alte cuvinte. - Nota trad. 
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împotrivească sau să se eschiveze de la recrutare ; vulturii 
imperiali au fost daţi jos, şi - lucrul cel mai grav - în 
această perioadă de tranziţie guvernul nu avea mijloace 
pentru a lupta împotriva acestor tulburări. Pretutindeni unde 
erau convocate adunările de comitate, ele sprijineau în mod 
unanim aceste cerinţe. Conferinţa notabililor unguri întru
niţi la Gran. sub preşedinţia primatului Ungariei, cu scopul 
de a propune guvernului principiile generale privind ale
gerile pentru dietă a declarat în unanimitate, şi aproape fără 
dezbateri, că legea electorală democratică din 1 848 rămîne 
în vigoare. 

Toate acestea întreceau ceea ce aşteptaseră vechii con
servatori atunci cînd încheiaseră compromisul cu împăratul. 
Ei erau complet debordes *. Valul revoluţionar ameninţa 
să-i înece. Guvernul însuşi şi-a dat seama că trebuie să 
întrep1 indă ceva. Dar ce putea face guvernul de la Viena ? 

încercarea de a corupe Ungaria era pe punctul de a 
eşua complet. Ce-ar fi dacă guvernul ar încerca acum s.-i 
corupă pe germani ? Aceştia nu s-au bucurat niciodată de 
drepturi ca ale ungurilor şi poate că s -ar mulţumi cu mai 
puţin. Pentru a exista, monarhia austriacă trebuie să asmută 
rînd pe rînd naţionalităţile supuse ei una împotriva alteia. 
Slavii n-ar putea fi folosiţi decît în caz extrem : prea sînt 
legaţi de Rusia prin agitaţia panslavistă ; prin urmare, tre
buie să se încerce cu germanii. Contele Goluhowski. odiosul 
aristocrat polonez (un renegat care a trădat cauza Poloniei 
şi s-a pus în slujba Austriei) , a fost sacrificat, iar cavalerul 
von Schmerling a fost numit ministru de interne. El fusese 
ministru al efemerului imperiu german în 1 848 şi mai tîrziu 
ministru al Austriei. post pe care l -a  părăsit cînd constituţia 
din 1 849 a fost definitiv suprimată. Von Schmerling trecea 
drept constituţionalist. Dar şi de data aceasta s-a dat dovadă 
de atita ezitare şi nehotărîre pînă ce l -au numit, în sfîrşit, 
în acest post, încît întregul efect s-a pierdut din nou. Lu
mea se întreba ce poate să facă Schmerling cînd toţi ceilalţi 
miniştri au rămas pe locurile lor ? Speranţele au început să 
se risipească încă înainte ca el  să fi  primit numirea definitivă, 
şi, în loc de o concesie sinceră, numirea lui a apărut ca o 
nouă dovadă de slăbiciune. In timp ce în provinciile germane 
opoziţia se mulţumea să-şi asigure puterea locală, privind 
fiecare pas al guvernului cu neîncredere şi nemulţumire fă
ţişă, în Ungaria mişcarea continua să se dezvolte. Incă înainte 

* - depăşiţi. - Nota trad. 
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de numirea lui Schmerling, vechii conservatori unguri che
maţi la putere, în frunte cu Szeczen şi Vay, au recunoscut că 
nu-şi mai pot menţine poziţiile, şi guvenul imperial a fost 
nevoit să se umilească şi să invite doi miniştri unguri care 
făcuseră parte din guvern în 1 848 - şi pînă în toamna ace
luiaşi an fuseseră colegi cu Batthyanyi, care a fost împuşcat, 
precum şi cu Kossuth şi cu Szemere - şi anume pe Deak şi 
Eâtvâs - să intre în guvernul condus de omul care, cu 
ajutorul Rusiei. călcase în picioare Ungaria. Ei n-au fost înei 
numiţi ; politica de şovăială, de oscilare şi de tocmeală pen
tru fleacuri este încă în floare, dar, dacă vor accepta in
vitaţia, pînă la urmă vor fi cu siguranţă numiţi. 

Aşadar, Franz Joseph este nevoit să facă o concesie 
după alta ; dacă se va reuşi să se convoace în ianuarie cele 
două diete, una la Pesta pentru Ungaria şi provinciile ei, iar 
cealaltă la Viena pentru celelalte provincii ale imperiului. i 
se vor smulge noi concesii. Dar în loc să-i liniştească pe 
supuşii săi. fiecare nouă concesie îi va indigna şi mai mult 
prin falsitatea nedisimulată cu care este acordată. Dacă la 
toate acestea vom adăuga amintirile trecutului - manevrele 
emigraţiei ungare aflate în solda lui Ludovic-Napoleon, pre
cum şi faptul că nu poate exista o Austrie liberală, dat fiind 
că politica externă a Austriei va fi întotdeauna reacţionară 
şi ca atare va deveni imediat sursa unor conflicte între co
roană şi parlament, lucru pe care Ludovic-Napoleon îl spe
culează -, este foarte probabil ca anul 1 861 să fie martorul 
dezmembrării Imperiului austriac în părţile lui constitutive. 

Scris de F. Engels 
la 24 decembrie 1860 

Publicat n „New York Daily Tribune" 
nr. 6 152 din 12 ianuarie 1 861 
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Mişcarea din Germania 

S-ar zice că anul 1861 n-a adus încă destule frămîntări. 
Războiul de secesiune în America, răscoala din China 131

, 
înaintarea Rusiei în Asia răsăriteană şi centrală, problema 
orientală cu corolarul ei - ocuparea Siriei şi a Canalului 
de Suez de către Franţa, destrămarea Austriei, Ungaria în 
pragul insurecţiei făţişe, asediul Gaetei şi promisiunea lui 
Garibaldi de a elibera Veneţia la 1 martie, în sfîrşit ultimul 
lucru, dar nu şi cel mai neînsemnat - încercarea de a-l 
readuce pe mareşalul Mac-Mahon pe tronul strămoşilor săi 
în Irlanda 132• Dar asta încă nu-i  tot. Acum ni se mai promite 
o a patra campanie în Schleswig-Holstein. 

In 1 85 1 ,  regele Danemarcii *, din proprie iniţiativă, şi-a 
asumat faţă de Prusia şi Austria anumite obligaţii cu pri
vire la Schleswig t33, El a promis că acest ducat nu va fi 
încorporat Danemarcii, că adunarea lui reprezentativă va 
funcţiona separat de cea a Danemarcii şi că în Schleswig 
atît naţionalitatea germană cit şi cea daneză se vor bucura 
de drepturi egale. In afară de aceasta, au fost garantate în 
mod expres drepturile adunării reprezentative din Holstein. 
In aceste condiţii, trupele federale care ocupaseră Holstei
nul au fost retrase. 

Guvernul danez s-a eschivat în fel şi chip de la înde
plinirea promisiunilor sale . Jumătatea de sud a Schleswi
gului este exclusiv germană ; în jumătatea de nord, toate 
oraşele sînt germane, iar populaţia rurală vorbeşte un dia
lect danez stricat, în timp ce limba literară este din timpuri 
imemoriale aproape pretutindeni germana. Cu asentimentul 
populaţiei a avut loc aici timp de secole un proces de ger
manizare ; din această cauză, cu excepţia celor mai nordice 

* - Frderic al VII-lea. - Nota red. 
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districte de frontieră, chiar şi partea ţărănimii care vor
beşte dialectul danez (atît de deosebit de limba daneză lite
rară, incit poate fi uşor înţeles de locuitorii germani din 
sud) înţelege mai uşor limba germană literară decit limba 
daneză literară. După 1851 ,  guvernul a împărţit acest ţinut 
în trei districte : danez, german şi unul mixt. In districtul 
german, singura limbă oficială a instituţiilor guvernamen
tale - tribunale, biserică, şcoală - a fost declarată cea 
germană, iar în cel danez - daneza. ln districtul mixt, cele 
două limbi se bucurau de aceleaşi drepturi. Aparent, lucru
rile se prezintă destul de echitabil, în realitate însă, la în
fiinţarea districtului danez, limba literară daneză a fost 
impusă prin forţă unei populaţii care, în marea ei maj ori
tate, nici măcar nu o înţelegea şi care dorea doar ca admi
nistraţia, procedura judiciară, învăţămîntul, botezul şi cu
nunia să fie efectuate în limba germană. Guvernul a pornit 
însă o adevărată cruciadă pentru dezrădăcinarea tuturor 
urmelor de germanism din district, interzicind pînă şi în
văţămîntul particular în familie în vreo altă limbă decit 
cea daneză. In acelaşi timp a căutat să asigure, prin mij 
loace indirecte, predominarea limbii daneze în districtul 
mixt. Opoziţia provocată de aceste măsuri a fost foarte 
violentă, iar pentru a o înăbuşi s-a recurs la o serie de 
măsuri represive meschine. Astfel, în orăşelul Ecke>rde, 
de exemplu, s-a aplicat o amendă de 4 OOO de dolari pentru 
crima de a se fi prezentat într-o formă ilegală petiţii în adu
narea reprezentativă. Toţi cei amendaţi au fost socotiţi de
lincvenţi şi, ca atare, au fost lipsiţi de dreptul de vot. Cu 
toate acestea, populaţia şi adunarea reprezentativă au opus 
şi continuă să opună rezistenţă acestui regim. 

ln Holstein, guvernului danez îi era cu neputinţă să de
termine adunarea reprezentativă să voteze vreun impozit 
atîta timp cit nu se declara dispus să facă concesii cu ca· 
racter politic şi naţional. El nu dorea să facă asemenea con
cesii, iar pe de altă parte nu voia nici să renunţe la veni · 
turile ducatului. ln această situaţie, pentru a crea un temei 
cit de cit legal pentru perceperea impozitelor de la populaţia 
ducatului, guvernul a convocat consiliul de stat - o adu
nare lipsită de orice caracter reprezentativ, avînd menirea 
să reprezinte, chipurile, Danemarca propriu-zisă, Schleswig
Holstein şi Lauenburg. Cu toate că locuitorii Holsteinului au 
refuzat să participe la adunare, aceasta a votat impozitele 
pentru întreaga monarhie şi, în baza hotărîrilor ei, guvernul 
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a fixat cotele de impozit pentru Holstein. Astfel, Holsteinul, 
care urma să devină un ducat de sine stătător, a fost lipsit 
de orice independenţă politică şi subordonat unei adunări 
care, prin componenta ei, era prin excelenţă daneză. 

Sprijinindu-se pe aceste fapte, presa germană a cerut, 
în decursul ultimilor 5-6 ani, guvernelor germane să adopte 
măsuri de constrîngere împotriva Danemarcii. Faptele ca 
atare sînt, desigur, convingătoare, dar presa germană -
acea presă căreia i s-a permis să existe în perioada reacţiunii 
de după 1 849 - s-a folosit de problema Schleswig-Holstein 
doar ca mijloc de a-şi cîştiga popularitate. într-adevăr este 
foarte uşor de a manifesta o nobilă indignare împotriva 
danezilor, cînd guvernele germane îngăduiau acest lucru -
acele guverne care acasă la ele căutau să întreacă Dane
marca în ceea ce priveşte măsurile represive meschine. 
Război împotriva Danemarcii a devenit o lozincă populară 
cînd a izbucnit războiul Crimeii. Cerinţa de a porni un 
război împotriva Danemarcii a răsunat din nou atunci cînd 
Ludovic-Napoleon a invadat posesiunile austriece din Italia. 
Acum, în sfîrşit, lucrurile se vor desfăşura după placul lor. 
Stîlpii „noii ere" din Prusia 134, care pînă acum aveau o ati
tudine atît de reţinută faţ. de chemările presei liberale, îşi 
exprimă, în cazul de faţă, deplinul acord cu ea. Noul rege al 
Prusiei declară în faţa întregii lumi că trebuie să obţină 
reglementarea acestui vechi litigiu. Adunarea decrepită de 
la Frankfurt îşi pune în mişcare întreaga maşinărie greoaie 
pentru salvarea naţionalităţii germane. Aşadar, presa libe
rală triumfă ? Nicidecum ! In clipele hotărîtoare, ea bate 
în retragere, strigînd : prudenţă ! Ea descoperă că Germania 
nu dispune de o flotă care să poată ţine piept flotei unei 
puteri navale, ea manifestă - în special în Prusia - toate 
simptomele laşităţii. Ceea ce acum cîteva luni era o datorie 
patriotică ce nu suferea amînare a devenit deodată o intrigă 
austriacă, în care Prusia nu trebuie să se lase antrenată. 

Fireşte, nu încape îndoială că guvernele germane nu 
sînt cîtuşi de puţin sincere în entuziasmul lor subit pentru 
chestiunea Schleswig-Holstein. O spune şi ziarul danez 
„Dagbladet" 135 : 

„Ştim cu to�ii că unul dintre vechile trucuri ale guvernelor germane 
este de a pune pe tapet problema Schleswig-Holstein de fiecare dată 
cind simt nevoie de pupnă popularitate şi  cînd vor să-şi ascundă nume
roasele lor păcate proprii, asmuţind fanatismul împotriva Danemarcii". 
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Acesta a fost, fără îndoială, cazul în Saxonia, şi, într-o 
oarecare măsură, acelaşi lucru se întîmplă acum în Prusia. 
Dar în Prusia, ridicarea neaşteptată a acestei probleme în
seamnă, evident, şi o alianţă cu Austria. Guvernul prusian 
vede că Austria se destramă dinăuntru, în timp ce din 
afară este ameninţată de un război cu Italia. Nu este, desigur, 
în interesul guvernului prusian să vadă Austria nimicită. 
Pe de altă parte, războiul din Italia, în faţa căruia Ludovic
Napoleon nu va rămîne multă vreme un spectator pasiv, cu 
greu s-ar putea termina şi de data aceasta fără să afecteze 
teritoriul Confederaţiei germane, şi atunci Prusia va fi ne
voită să intervină. Mai departe, războiul cu Franţa pe Rin 
ar fi cu siguranţă însoţit de un război cu Danemarca pe Eider, 
ş i, de vreme ce guvernul prusian nu-şi poate permite să lase 
să fie nimicită Austria, de ce să aştepte pînă ce ea va fi 
din nou învinsă ? De ce n-ar interveni în conflictul legat 
de Schleswig-Holstein, cointeresînd astfel în război întreaga 
Germanie de nord, care n-ar porni la luptă pentru apărarea 
Veneţiei ? Dacă acesta este raţionamentul guvernului pru
sian, el nu este lipsit de logică, dar tot atît de logic era un 
asemenea raţionament şi în 1 859, înainte ca Austria să fi 
fost slăbită prin înfrîngerile de la Magenta şi Solferino şi 
prin frămîntările interne. De ce n-a acţionat Prusia atunci 
în acest sens ? 

Nu se poate afirma cu certitudine că acest mare război 
va izbucni în primăvara viitoare. Dar, dacă el va fi dez
lănţuit, cu toate că nici una dintre părţi nu merită vreo 
simpatie, rezultatul va fi izbucnirea revoluţiei indiferent de 
partea care va fi învinsă. ln cazul cînd Ludovic-Napoleon 
va fi înfrînt, tronul lui se va nărui cu siguranţă ; iar dacă 
regele Prusiei şi împăratul Austriei vor suferi o înfrîngere, 
vor fi nevoiţi să cedeze în faţa unei revoluţii germane. 

Scris de F. Engels la sfîrşitul 
lunii i anuarie 1861 

Publicat ca articol de fond 
în „New York Daily Tribune" nr. 6 178 
din 12 februarie 1861 
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Forţele armate franceze 136 

Potrivit datelor publicate în „Almanach de Gothau 137, 
izvorul cel mai autorizat în materie, pentru anii 1 860-1861 
în armata franceză s-a fixat următorul efectiv pentru timp 
de război : 

1 .  Infanterie : garda - 12 batalioane de grenadieri, 16 batalioane de 
voltijori, 2 batalioane de zuavi, 1 batalion de chasseuri • , - în total 31 
de batalioane. Trupe de linie - 103 regimente a cite 4 batalioane fie
care, - în total 412 batalioane ; 3 .regimente de zuavi ; 2 Tegimente ale 
legiunii străine ; 3 regimente de turcos (puşcaşi algerieni indigeni) cu cite 
3 batalioane fiecare, - în total 24 de batalioane ; clzasseuri - 20 de bata
lioane ; zeliri sau batalioane uşoare africane (disciplinare) - 3 ; pompierll 
din oraşul Paris - 1 batalion. 

ln total 491 de batalioane, sau, în timp de război 

2. Cavalerie : garda - 6 regimente, sau 37 de esca
droane ; trupe de linie - 58 de regimente,  sau 358 de 
escadroane, - în total 395 de escadroane . . . . . . . . . . . . 

3 .  Artilerie : 22 de regimente - 227 de baterii (din
tre care 146 de batel' i i  a cite 6 tunuri ,  adică 876 de tu-
nuri formează artileria de cîmp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 .  T'rupe de geniu • . • . • . • • • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . 

5 .  Serviciu de spate al frontulu i :  trupe sanitare, 
intendenţa . . • • . . . . . . • • . . • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . .  

6 .  Jandarmerie 

7. State-maj ore , invalizi ,  şroli militare etc. . . . . 

Total • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  

515 037 oamen i 

1 00 221 

66 007 

15 443 

24 561 

24 172 

1 7  324 

762 765 

" 

" 

" 
oameni 

Acesta este efectivul pe timp de război. Efectivul pe 
timp de pace este următorul : 

• - puşcaşi. - Nota trad. 
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Infanterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cavalerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Artilerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trupe de geniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Serviciu ?e . spat� .al frontului şi altele . . . . . . .  . 
Jandarmi, 1nvahz1 etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

263 

255 248 oameni 
61 023 " 
39 023 " 

7 467 " 
11 489 " 
41 496 " 

415 746 oameni 

In ianuarie 1 859, cu puţin timp înainte de izbucnirea 
războiului din Italia, în „Constitutionnel " a fost publicată o 
situaţie oficială cu privire la armata franceză potrivit căreia 
efectivul pentru timp de război se ridica la 568 OOO de oa
meni, iar pentru timp de pace la 433 OOO de oameni. Cum a 
fost, aşadar, cu putinţă ca, în decurs de doi ani, efectivul 
pentru timp de război să sporească cu 200 OOO de oameni, în 
timp ce efectivul pentru timp de pace a fost de fapt redus ? 

Contingentul anual de tineri apţi pentru serviciul mi
litar de care poate dispune armata este, ca şi pînă acum, 
de aproximativ 1 60 OOO. Dintre aceştia, sub domnia lui Lu
dovic-Filip, erau de fapt înrolaţi între 40 OOO şi 60 OOO de 
tineri pe an, ceea ce era considerat suficient pentru a men
ţine efectivul armatei, în ciuda pierderilor din Algeria, la 
nivelul dinainte. Ulterior au fost înrolaţi anual 80 OOO şi 
chiar 1 00 OOO de oameni şi mai mult. Imperiul, care în
semna pace 138, a consumat de două ori mai multă carne de 
tun decit monarhia constituţională sau republica. Termenul 
de serviciu este de 7 ani,  dar, chiar dacă am presupune că 
în ultimul timp au fost înrolaţi anual cite 1 00 OOO de oameni 
(ceea ce depăşeşte cifra medie) , în decurs de 7 ani efectivul 
armatei s-ar ridica la numai 700 OOO de oameni. Iar dacă se 
scad pierderile suferite în timpul campaniilor şi din alte 
cauze, abia dacă rămîn 600 OOO de oameni. Şi atunci de unde 
a fost luat restul de 1 63 OOO de oameni ? 

Răspunsul la aceste două întrebări îl găsim în ultimele 
decrete ale împăratului francez. Inaintea războiului din Ita
lia, regimentele care pînă atunci fuseseră formate din trei 
batalioane a cite opt companii fiecare, au început ă fie 
formate din patru batalioane a cite şase companii fiecare. 
Astfel, prin simpla reîmpărţire a celor douăzeci şi patru 
de companii ale regimentului, s-au obţinut patru batalioane 
în loc de trei. Efectivul unui batalion are o limită maximă. 
Dacă cuprinde peste 1 OOO de oameni, devine prea numeros 
pentru a putea auzi comenzile date de un singur om şi prea 
greoi pentru a putea fi manevrat repede. In schimb, efectivul 
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unei companii este mult mai variabil : o companie poate 
număra 100 sau 250 de oameni, - aceasta fiind o chestiune 
de preferinţă, şi nu de necesitate. Crearea celui de-al pa
trulea batalion, în modul arătat mai sus, cu acelaşi număr 
de ofiţeri şi subofiţeri a dat posibilitatea, de îndată ce au 
fost găsiţi oamenii, să se mărească efectivul regimentului de 
la 3 OOO la 4 OOO de oameni. In timpul războiului, regimentele 
erau formate din trei batalioane de luptă, al patrulea ba
talion formînd rezerva. Prin acest al patrulea batalion 
adăugat la fiecare din cele 100 de regimente de linie s -a 
găsit astfel mijlocul de a spori efectivul armatei cu 100 00-
de oameni peste numărul celor ce puteau fi instruiţi de 
cadrele existente. După război, cel de-al patrulea batalion 
a fost desfiinţat pentru a fi recent reintrodus. Au luat fiinţă 
trei regimente noi de infanterie ( 10 1 ,  102, 103) , ceea ce a per
mis includerea a încă 17 OOO de oameni. Aceste noi forma
ţiuni reprezintă 1 12 OOO de oameni, iar cei 51 OOO care lipsesc 
la socoteală ar putea constitui numărul cu care, în urma pier
derilor anterioare, armata şi-a micşorat efectivul în ianuarie 
1859 în comparaţie cu efectivul complet din timp de război. 
Aceasta arată că infanteria franceză dispune în prezent de 
cadre suficiente pentru a organiza numărul uriaş de oameni 
despre care am vorbit mai sus, fără să fie necesar să se 
recurgă la formaţiuni noi. Dar de unde să iei soldaţii care 
să fie organizaţi de aceste cadre ? 

Recrutările regulate din ultimii şapte ani au lăsat ne
încorporaţi între 550 OOO şi 600 OOO de oameni. Contingentul 
anual supus încorporării reprezintă aproximativ 1 60 OOO de 
oameni. Recrutarea anuală este, în cel mai rău caz, numai 
cu 50 OOO de oameni inferioară acestei cifre, iar în caz 
de nevoie există tinerii care, în ultimii şase ani, au fost 
complet eliberaţi de serviciul militar datorită faptului că la 
recrutare au scos bilete de dispensă. Ei ar reprezenta cel 
puţin 300 OOO de oameni, dar întrucît, în cursul unei perioade 
îndelungate, aceşti tineri s-au obişnuit să se considere eli
beraţr pentru totdeauna de serviciul militar, întrucît o parte 
dintre ei s-au căsătorit, iar o parte s-au împrăştiat prin 
întreaga ţară şi ar fi greu de găsit, încorporarea lor ar fi 
dezaprobată de populaţie şi greu de realizat. 

Şi atunci cum completează Ludovic-Napoleon numă
rul de oameni care- i  lipsesc ? Prin introducerea, cu unele 
modificări, a sistemului prusian al rezervei. Din cei 
1 60 OOO de oameni care pot fi încorporaţi anual, o parte, să 
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zicem jumătate, este folosită pentru completarea locurilor 
vacante din armata permanentă. Ceilalţi sînt trecuţi în foile 
matricole ale rezervei, încadraţi în unităţi şi instruiţi în pri
mul an timp de două luni, iar în al doilea şi al treilea an -
timp de o lună. Ei continuă să fie supuşi obligaţiilor servi
ciului militar şi pot fi chemaţi sub arme în timpul celor 
7 ani ca şi cei care au făcut serviciul militar în trupele de 
linie. Pe de altă parte există motive să credem că, dacă 
medicii militari nu vor fi prea severi la controlul medical 
- iar în timp de război ei devin adesea extrem de îngădui
tori -, contingentul anual de 160 OOO de oameni apţi pentru 
serviciul militar ar putea fi sporit, cu un oarecare efort, 
pînă la 200 OOO de oameni. Să lăsăm însă deocamdată această 
µroblemă deoparte. Un contingent anual de 160 OOO de oa
meni ar da în 7 ani o armată de 1 1 12 OOO de oameni şi, scă
zîndu-se o cifră rotundă care reprezintă pierderile, ar ră
mîne 1 OOO OOO de soldaţi. Astfel, datorit. noului sistem al 
rezervei introdus de curînd, trupele lui Ludovic-Napoleon 
vor depăşi în cîţiva ani numărul de soldaţi pe care unităţile 
existente sînt pregătite să-l primească. Dar şi această even
tualitate a fost prevăzută. Pe viitor cele patru batalioane 
ale regimentului vor deveni toate batalioane de luptă ; un 
al cincilea batalion, sub denumirea de batalion de instrucţie, 
este acum în curs de formare sub pretextul instruirii solda
ţilor trecuţi în rezervă. Această nouă organizare permite 
înrolarea a încă 103 OOO de oameni, sporindu-se pînă la 
863 OOO de oameni numărul celor care pot fi folosiţi cu suc
ces în unităţile existente sau în formaţiunile de cadre per
manente. 

Nemulţumindu-se numai cu atîta, guvernul francez îşi 
propune să formeze încă un regiment de gardă şi şaptespre
zece regimente de infanterie de linie. Aceste optsprezece 
regimente vor alcătui nouăzeci de noi batalioane, sau 
90 OOO de oameni. 

Astfel, judecind după ceea ce se ştie de pe acum, sîntern 
convinşi că, pînă la sfîrşitul acestui an, armata franceză vt 
fi în aşa fel organizată încît va putea cuprinde uşor în ba
talioanele, escadroanele şi bateriile sale nu mai puţin de 
953 OOO de oameni. In ceea ce priveşte oamenii cu care se 
vor completa aceste formaţiuni, am văzut că aproximativ 
700 OOO pot fi găsiţi chiar în anul acesta fără a se recurge Ja 
chemarea sub arme a tinerilor eliberaţi în anii precedenţi. 
Dar, de îndată ce va fi introdus serviciul militar obligatoriu 
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în unităţile de luptă sau în rezervă, va fi destul de uşor să 
se aplice acelaşi principiu persoanelor eliberate în ultimii 
şase ani de obligaţia prestării serviciului militar (la timpul 
său, Napoleon a făcut acelaşi lucru în repetate rînduri) , şi 
atunci nu încape îndoială că toţi cei 953 OOO de oameni vor 
fi curînd înrolaţi. 

Aşadar, omul care, în mod neintenţionat, a trezit la viaţă 
mişcarea de voluntari răspunde la această mişcare organi
zînd cu calm şi fără zarvă o armată de 1 OOO OOO de oameni 
şi construind în acelaşi timp 20 de fregate blindate - poate 
pentru a escorta o parte din această armată peste Canalul 
Mînecii. 

cris de F. Engels 
a sfîrşitul lunii ianuarie 1 861 
Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" 
nr. 22 din 2 februarie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Mareşalul Bugeaud despre factorul moral în luptă 

Rîndurile de mai J OS sînt traduse din instrucţiunile pe 
care Bugeaud, pe atunci comandant al Regimentului 56 din 
Franţa, le-a scris pentru ofiţerii săi 139• Este, fără îndoială, 
cel mai bun lucru pe care l-a scris vreodată mareşalul 
Bugeaud. In aceste instrucţiuni sînt formulate cu o vigoare 
neegalată în literatura militară a tuturor ţărilor şi cu o cla
ritate pe care o poate da numai o lungă experienţă militară 
principiile de luptă ale infanteriei pe care francezii le aplică 
şi acum fără să le fi schimbat. Datorită lor, ei au obţinut 
pînă în prezent victoria asupra unor armate care, obişnuite 
cu o îndelungată perioadă de pace, par să se fi bizuit mai 
mult pe o tactică ştiinţifică decît pe ridicarea moralului sol
daţilor. Aceste principii nu sînt noi şi nu sînt exclusiv 
franceze, dar în lucrarea de faţă au fost bine grupate şi  
expuse într-o limbă frumoasă şi precisă. Ele nu înlocuiesc 
nicidecum arta tacticii, ci constituie o foarte necesară com
pletare a ei ; în afară de aceasta, cele mai multe dintre ele 
sînt atît de evidente şi necesită atît de puţine cunoştinţe 
militare pentru a fi înţelese, încît vor fi pe deplin accesibile 
majorităţii voluntarilor. 

Domnilor I Arta de a alege momentul şi locul potrivit pentru anga
j area trupelor în luptă are o puternică influenţă asupra rezultatului ac
ţinilor militare ; datorită ei, ordinele juste sînt încununate de succes, 
ir în cazul unor ordine greşite sînt preîntîmpinate consecinţele lor cele 
mai nefaste. Intre trupe avînd un moral înalt, conduse cu energie, edu
cate în spiritul principiilor juste de ducere a luptei şi trupe organizate şi 
instruite aşa cum sînt cele din majoritatea armatelor europene, deosebi-. 
rea este aceeaşi ca între adulţi şi copii, Acesta este un adevăr de care 
m-am convins în cursul a douăzeci de bătălii, Sper că şi dv. vă veţi con
vinge de aceasta şi că mă veţi ajuta, prin toate mijloacele de care dis
puneţi, să ridic moalul şi pregătirea de luptă a Regimentului 56 la un 
asemenea nivel, incit nici o gardă imperială sau regală din lume sa nu-i 
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poată rezista ni:i măcar cinci minute în condiţii de teren la fel de favo
rabile pentru ambele părţi. 

Cei mai mulţi dintre dv., domnilor, aţi văzut lupte de infanterie care 
nu reprezentau decît un timid schimb de focuri de la distanţe foarte 
mari intre trupe situate pe poziţii paralele. 

Fiecare dintre părţi părea să-şi pună speranţele în victorie pe în
tîmplare sau pe teama pe care gloanţele ei ar putea-o inspira adversa
rului. Milioane de caTtuşe erau trase fără alt rezultat decît morţi şi răniţi 
de ambele părţi, pină cînd o împrejurare sau alta, de cele mai multe ori 
independentă de trupele angaj ate în luptă, determina retragerea uneia 
dintre cele două linii. Ostaşii care şi-au risipit în acest fel muniţiile şi 
şi-au văzut rîndurile decimate sînt foarte puţin dispuşi să facă noi efor
turi şi sînt puşi cu uşurinţă pe fugă de trupe proaspete, care acţioneazi 
potrivit unor principii mai juste. 

Nu acesta este modul de luptă al unei infanterii bine instruite. Vom 
încerca acum să stabilim principiile care urmează să ne dea o imensă su
perioritate asupra infanteriei din toate ţările Europei. 

Aceste principii, domnilor, nu sînt simple speculaţii abstracte ; le-am 
adoptat, pe baza expTinţei, încă de la începutul războiului din Spania 
în 1 808, şi ele mi-au asigurat întotdeauna succesul în lupta împotriva 
spaniolilor, englezilor * şi austriecilor. Sper că vi le veţi însuşi, deoarece 
sînt în concordanţă u ceea ce aţi avut, desigur, prilejul să obsvaţi 
personal în luptele la care aţi luat parte. Va trebui să faceţi tot ce vă 
va sta în putinţă pentru ca subalternii dv. să şi le însuşească, şi cînd 
aceste principii VOT fi pătruns adînc în conştiinţa întregului regimnt, de 
la toboşari pînă la comandant, Regimentul 56 se va putea considera in
vincibil. El va putea fi înfrînt doar prin eforturile reunite ale mai multor 
genuri de arme care să lupte în acelaşi timp împotriva lui, dar în nici 
un caz numai de infanterie, chiar dacă aceasta i-ar fi mult superioară din 
punct de vedere numeric. 

Lupta are o latură morală şi una fizică. Prima mi se pare cea mai 
importantă ; dar să începem cu analiza celei de-a doua. 

Tragerea de Ia distante mari es te caracteristică unei infanterii 
proaste ; o infanterie bună îşi crută muniliile. Tocmai pentru că tragerea 
constituie cea mai importantă forţă a infanteriei, ea nu trebuie să-şi iro
sească muniţiile, şi se cuvine să fie învăţată să ochească cu cea mai mare 
precizie. Atîta timp cit n-a sosit încă momentul pentru începerea focu
lui, menţineti-vă truele n afara razei de acţiune a focului inamic sau în 
adăpost. O dată momentul sosit, porniţj împoriva duşmanului cu ener
gie şi sînge rece, ceea ce vă va permite să îndepliniţi orice misiune. In 
cazul îf care adversarul, în ciuda tuturor aşteptărilor, ar rezista ferm pe 
poziţie, şi v-ar îngădui să vă apropiaţi foarte mult fără să tragă, trebuie 
să deschideţi primii focul şi să aveţi grijă ca soldaţii să încarce de fie
care dată arma cu două gloanţe deodată. Am obţinut de nenumărate ori 
succese în luptă datorită aplicării acestui sistem de încărcare a puştii.. 
S-ar putea ca in toiul luptei să uit să dau ordinul respectiv, dv. însă nu 
trebuie s. uitaţi acest lucru, căruia îi acord o mare importanţă. Datorita 

* Mareşalul Bugeaud a comandat, avînd gradul de maior sau loco
tenent-colonel, un batalin în armata mareşalului Suchet în Catalonia. 
După cum se ştie, această parte a truelor franceze din Spania a obţinut 
cele mai mari succese şi  şi-a menţinut poziţiile un timp mai îndelungat 
decît toate celelalte. 
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sîngelui rece şi hotăririi, prcum şi încărcării armei cu c ite două gloanţe 
deodată, veţi fi rareori nevoiţi să mai trageţi o nouă salvă, indiferent 
dacă atacaţj o poziţie a inamicului sau respingeţi un atac al acestuia. 

Oricine cunoaşte cîtuşi de puţin problemele ducerii războiului va fi 
de acord că altfel nici nu poate fi. Dacă aţi ajuns foarte aproape de ina
mic cu armele încărcate, în timp ce el şi-a consumat muniţiile, cum ar 
mai putea să vă opună rezistenţă 1 Moralul său este slăbit de teama 
cumplită pe cc-e i-o inspiră tragerea de la distanţă mică, şi el se va re
trage. Atunci e momentul să trageţi o salvă, să pătrundeţi în rîndurile 
inamicului şi să luaţi prizonieri, - este mai bine decît să ucideti. Pină 
omoriţi un om cu baioneta, puteţi lua şase prizonieri. O astfel de bătă
lie îl costă foarte puţin pe învingător ; pierdeţi cîţiva oameni în timpul 
atacului, dar, de îndată ce aţi venit în contact cu inamicul şi l-aţi scos 
din poziţii, nu mai suferiţi nici un fel de pierderi. Această tactică, dom
nilor, vă va asigura victoria, şi, dacă întreaga armată şi-ar însuşi-o, ea ar 
învinge, oricit de proaste ar fi ordinele de luptă. Acestea din urmă nu 
intră în competenţa noastră ; dar atunci cînd ni s-a indicat punctul în 
:are urmează să executăm lovitura, trebuie să facem în aşa fel incit să 
nimicim tot ce ne stă în cale. Aceasta a fost tactica lui Duquay-Trouin, 
şi acestei metode de luptă îşi datoreşte el renumele mai mult decît tu
turor celorlalte talente ale sale. El se apropi a de vasul inamicului cu toate 
tunurile încărcate şi cu oamenii la pîndă pe punte. De îndată ce nava lui 
lua contact cu vasul inamicului, marinarii săi se ridicau în picioare şi 
deschideau asupra punţii vasului duşman un foc foarte puternic ; din mo
mentul acela abordajul nu mai prezenta nici un fel de dificultăţi. 

!n afară de mijloacele menţionate mai sus, trebuie să folosim şi al
tele, căci este necesar să ne asigurăm cit mai multe avantaje. De un 
mare ajutor ne poate fi folos�rea cu pricepere a trăgătorilor ; acţiunile 
lor trebuie să preceadă întotdeauna pe cele ale soldaţilor din formaţia 
com.ctă, atît în ofensivă cit şi în apărare. In caz de ofensivă, trăgătorii 
vor descoperi accidentele de teren care nu pot fi obsen·ate de la dis
tanţă, vor împroşca rîndurile inamicului cu o ploaie de gloanţe, care 
îl vor face să-şi piardă cumpătul şi-l vor împiedica să ochească precis asu
pra infanteriei ce înaintează în formaţie desfăşurată fără să tragă. In mă
sura posibilităţilor, ei vor trebui îndreptaţi spre pnctele unde nu va avea 
loc ciocniirea decisivă. Dacă totuşi împrejurările vor cere ca ei să acţio
neze In faţa liniei de atac, vor trebui să se retragă în cele din urmă spre 
flancuri pentru a nu-i stinjeni acţiunile, după care vor încerca să iasă 
pe flancurile inamicului pentru a-l demoraliza şi a lua prizoniel. Ei se 
pot de asemenea retrage rin intervalele dintre batalioane sau să se culce 
la pămînt, lăsînd linia infanteriei să-i depăşească. 

Trăgătorii, ca şi infanteriştii aflaţi în formaţie desfăşurată, nu tre
buie să-şi irosească muniţiile. Misiunea lor nu este de a face pur şi sim
plu schimb de gloanţe : aceste gloanţe trebuie să contribuie a obţinerea 
succesului. In acest scop, cu puţin înaintea atacului infanteriei în for
maţie desfăşurată li se vor indica trăgătorilor poziţiile pe cae vor tre
bui să le ocupe înainte de a deschide focul. De îndată ce ei vor fi des
chis focul, linia infanteriei va porni la atac. Este lesne de înţeles că, dacă 
trăgătorii ar fi lăsaţi singuri un interval oarecare de timp în imediata 

• apropiere a trupelor inami:ului, ei ar fi împinşi înapoi, şi sarcina ce le-a 
fost încredinţată ar rămîne neîndeplinită. Aţi fi nevoiţi, în acest caz, să le 
trimiteţi întăriri pentru a-i respinge pe trăgătorii inamicului care i-au 
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silit să se retragă, ceea ce ar constitui un neajuns serios. Iat. de ce este 
extrem de important ca trăgătorii să nu intre în luptă decît a ropos *• 
iar momentul cel mai potrivit este aprape întotdeauna acela al atacului. 
Dacă inamicul începe să ne supere cu trăgătorii lui încă înainte de acest 
moment, îi vom împinge înapoi prin atacuri scurte şi executate prin 
surprindere, dar energice. li veti sili în mod sigur să se retragă dacă, 
în loc de a le opune o linie paralelă de trăgători, aşa cum se procedează 
de obicei, îi veţi ocoli prin flanc sau veţi străpunge linia lor cu ajutorul 
unei companii care s-ar năpusti asupra lor în grup compact. Este conse
cinţa unui efect moral, pe care încerc să mi-l explic în modul următor. 

Trăgătorii risipiţi in lanţ nu pot avea forţa morală, sentimentul co
eziunii, care constituie rezultatul luptelor duse umăr la umăr şi al uni
tăţii de comandă. Intr-o anumită măsură, fiecare trăgător este propriul 
său comandant şi se bizuie pe propriile sale forţe. In faţa unui grup nu
meros de soldaţi care se năpustesc în fugă asupra lui se simte prea slab 
pentru a rezista şi dă înapoi. Vecinii săi din dreapta şi din stînga pro
cedează la fel şi antrenează şi pe vecinii lor, care fug fără să-şi dea seama, 
fie din spirit de imitaţie, fie de teama să nu fie încercuiţi ; ei se adună 
mai departe în spatele liniei frontului lor pentru a relua focul. 

Compania noastră care atacă nu va răspunde însă acestui foc ; ea 
se va retrage sau se va adăposti, folosind vreo cută a terenului acciden
tat. Nimic nu este mai stupid, mai dăunător decît aceste lupte necontenite 
din tre lanturile de trăgători, care nu duc la nimic ; vă irosiJi munitiile şi 
vă epuizaJi oamenii fără să îmbună tăJiJi situaJia şi adesea în momentul 
hotăritor veţi li lipsiţi de mijloacele pe care le-aţi risipit astfel zadarnic. 
Subliniez în mod deosebit acest moment, deoarece risipa de muniţii re
prezintă cea mai mare greşeală a infanteriei noastre, ca şi a infanteriei din 
toate celelalte ţări. In multe cazuri, după o ragere de o jumătate de oră 
şi încă înainte de a se fi obţinut vreun succes, vi se raportează de pre
tutindeni că muniţiile sînt pe sfîrşite. Pentru a aduce altele, soldaţii îşi 
părăsesc rîndurile, şi aceasta este adesea cauza înfrîngerii. Şaizeci de 
.artuşe de fiecare soldat ar trebui să ajungă chiar şi penru cea mai mare 
bătălie. In 1 8 15, Regimentul 14 de linie, comandat pe atunci de colonelul 
Bugeaud, a luptat sub foc inamic timp de B ore în Alpi şi a economisit 
totuşi o treime din cartuşe. In cursul acestor 8 ore inamicul trăgea fără 
încetare, în timp ce Regimentul 1 4  nu răspundea decît cu salve izolate şi 
numai atunci cînd austriecii, trecînd la atac, ajungeau în apropierea pozi
ţiilw sale. Salva era urmată imediat şi în mod invariabil de un contraatac 
la baionetă, care hotăra rezultatul atacului inamicului fără să se mai con
tinue schimbul de focuri şi tragerea dezordonată. Ambele părţi se întorceau 
la poziţiile lor iniţiale, aflate foarte aproape una de cealaltă ; austriecii 
continuau tragerea, în timp ce Regimentul 14 se abţinea de a trage pînă 
la un nou atac al inamicului. 

Exemplul acesta are şi scopul de a vă ajuta să vă însuşiţi principiile 
juste ale luptei de a�ă'are, şi anume să atacaţi întotdeauna în ultimul mo
ment, în momentul decisiv. In apărare însă, ca şi în ofensivă, mai există o 
metodă extrem de eficace de a obţine victoria, care constă în a evita, în 
măsura posibilităţilor, de a duce lupta în condiţiile cînd trupele sint dis
puse paralel. In această situaţie, avantaj ele se egalează oarecum, şi numai 
superioritatea morală şi tragerea mai eficace ou cite două gloanţe o dată 
pot să determine un rezultat în favoarea noastră. De aceea vom căuta în 

* - la momentul oportun. - Nota trad. 
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clipa hotărîtoare să învăluim flancurile inamcului, lucru destul de uşor 
de realizat în apărare pe un teren accidentat. Atunci cînd atacul inamicu
lui este în plină desfăşurare, trimitem, în coloană, o parte din rezervele 
noastre spre flancurile poziţiei, şi în momentul decisiv aceste subunităţi 
înainteză şi se desfăşoară pentru a-l ataca pe inamic din flanc. Trimitem 
trăgători în spatele lui, şi, de îndată ce fiecare dintre batalioanele sau sub
unităţile împinse spre flancul inmicului s-au desfăşurat, ele atacă imediat 
�entru a nu da răgaz inamicului să zădărnicească atacul. Atacat în ace
laşi timp din fată şi din flancuri, inamicul nu poate evita o înfringere 
rapidă. 

Aceleaşi mijloace pot fi folosite şi cînd ne aflăm în ofensivă. In acest 
caz, două coloane mici se deplasează în spatele ambelor flancuri ale liniei 
desfăşurate şi, cînd se apropie suficient de inamic, se grupează de aseme
nea în linie, prelungind astfel frontul alcătuit de trupele noastre şi for
mează un fel de semicerc care învăluie linia trupelor inamicului. Daci 
nu aveţj destule forte pentru o asemenea manevră, batalioanele de la 
flancurile liniei de atac ar putea să se regrupeze din mers în coloane frac
ţionate în adincime, iar odată ajunse la flancurile inamiculm, să formeze 
din nou linia şi să atace, intervalele dintre ele urmind să fie ocupate de 
trăgători. Această manevră mi se pare forte potrivită pentru atingerea 
scopului şi întrutotul realizabilă dacă comandantul batalionului ştie să 
aprecieze just distanţele pentru a nu o începe nici prea devreme, nici 
prea Urziu. Desigur, dacă întunericul sau terenul accidentat vă permite 
să ajungeţi neobsevaţj la flancurile inamicului, este indicat să folosiţi cu 
precădere această posibilitate. 

In retragere folosiţi muniţiile eu deosebită economie. Cînd vă apăraţi 
prin tragere, nu faceţi decît să vă înrăutăţiţi situaţia, căci nu vă apro
piaţi cîtuşi de puţin de locul de destinaţie, Există împrejurări în care veţi 
i nevoiţi să fugiţi pentru a ieşi din raza de acţiune a inamicului. Adesea 
acesta este unicul mijloc de a scăpa de nimicire. Cite unităţi n-au fost 
nimicite pentru că au efectuat o retragere treptată, lentă, denumită în mod 
greşit retragere metodică I Unica metodă raţională constă în a fdce tot ce 
vă stă în putinţă pentru a vă atinge scopul, l', în retragere, în măsura in 
care împrejurările nu vă mai permit să continuaţi lupta, sce>pul este de a 
ieşi cit mai repede din raza de acţiune a inamicului. Niciodată scopul dv. 
nu trebuie să fie acela de a vă angaja, dintr-un sentiment al onoarei greşit 
înţeles, într-o luptă care nu ar putea fi decît dezastruoasă pentru dv. şi din 
care nu aţi mai putea găsi ieşire. In acest caz, retragerea rapidă este sin
gurul procedeu just. Un exemplu de acest fel îl putem găsi în practica unuia 
dintre cei mai mari comandanţi de oşti din timpurile noastre. 

n timpul retragerii mareşalului Massena din Portugalia, mareşalul 
Ney a primit ordinul să reţină cu arirgarda înaintarea englezilor pentru a 
da posibilitate convoaielor regimentare să treacă printr-un defileu. Acesta 
din urmă a îndeplinit această misiune cu energia care-l caracteriza, dar, 
întrucit armata engleză primea mreu noi întăriri, poziţia ocupată nu mai 
putea fi menţinută. Părăsind-o, mareşalul ar fi fost nevoit să coboare într-o 
vale îngustă şi de acolo să urce din nou pe versantul unui alt deal aflat 
de cealaltă parte, trupele sale fiind eipuse în acest timp focului inamicu
lui, care, desigur, n-ar i întirziat să ocupe imediat poziţia părăsită. Mare
şalul Ney a consider.at că o retragere înceată i-ar pricinui pierderi mari ; 
de aceea a ordonat stegarilor batalioanelor, oamenilor de legătură ai sta
tului-major etc. să marcheze e colină în spatele poziţiei o nouă linie cam 
urma să fie stabilită de ofiţeri din statul-major. De îndată ce acest lucru 
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a fost făcut, el a dat ordin batalioanelor să traverseze valea în fugă şi să 
ocupe noua linie, care a apărut astfel ca prin farmec. Fără această admira
bilă măsură de precauţie am fi pierdut mulţi oameni, şi probabil că si
tuaţia s-ar fi soldat prin zdrobirea trupelor noasre. Pe de altă parte, este 
evident că o asemenea manevră nu poate fi realizată cînd sînteţi ame
ninţaţj de cavalerie 1 într-un astfel de caz trebuie să vă retrageţi cit se 
poate de repede, menţinînd tot timpul ordinea cuvenită în rîndurile 
voastre. 

Am auzit adesea oameni care se pretind tacticieni afirmînd că o re
tragere trebuie executată în p as lent ; concepţia aceasta mi s-a păut 
întotdeauna greşită. Fără îndoială că există situaţii în care o parte din 
armată trebuie să-l ţină în loc pe inamic pentru ca restul trupelr să se 
poată retrage. n acest caz însă va trebui să renunţaţi la pasul lent, va 
trebui să luptaţi şi de cele mai multe ori să înaintaţi şi să atacaţi pentru 
a ridica moralul trupelor voastre şi a-l zdruncina pe acela al inamicului. 
De îndată ce însă această parte a armatei işi va fi îndeplinit misiunea şi 
îşi va fi atins scopul, iar lupta ei nu va mai fi posibilă din pricina con
centrării crescînde a trupelor inamicului, ea va trebui să se retragă atît 
de repede cit îi vor p ermite împrejurările. 

Prin urmare, trebuie să învăţăm să ne retragem repede şi metodic, 
chiar şi fără a păstra o formaţie, iar apoi să restabilim imediat ordinea, 
să ne regrupăm cu repeziciune la unul din flancurile inamicului, în for
maţie normală sau răsturnată şi să ochim întotdeauna cu cea mai mare 
precizie. 

Am considerat întotdeauna că forţa morală este mai importantă de
cît forţa fizică, Veţi crea această forţă morală, înnobilînd sufletul solda
tului, insuflîndu-i setea de glorie, sentimentul onoarei regimentului ş1, 
mai presus de orice, educîndu-1 în spiritul patriotismului, pe care îl are 
în germene fiecare om. Cu oameni astfel educaţi veţi putea uşor realiza 
lucruri măreţe dacă veţi şti să le cîştigaţj încrederea. Pentru aceasta va 
trebui să vă îndepliniţj toate obligaţiile faţă de ei, să vă împrieteniţi, să 
staţi adesea cu ei de vorbă despre război şi despre metodele de luptă, 
să le dovediţi că sînteţi capabili să-i conduceţi cu pricepere. Sub focul 
inamicului va trebui să fiţi exemplu de mare curaj şi sînge rece. 

Trebuie să acordaţi o deosebită atenţie oricărei împrejurări care 
poate contribui la stimularea curajului soldaţilor dv. şi la slăbirea curaju
lui inamicului. Tocmai din această cauză Regimentul 56 nu va îngădui 
niciodată duşmanului să-l atace ; în momentul decisiv el va fi acela care 
va lua în totdeauna initialiva luptei şi va poni la atac. In apărare, el se 
va instala îndărătul liniei de pe care intenţionează să ducă lupta, pentru 
ca în momentul hotărîtor să înainteze pînă la această linie. In acest caz 
iese la iveală influenţa puternică a factorului moral ; toate avantaj ele ma
teriale vor fi de partea trupelor situate pe o poziţie avantajoasă - da
torită condiţiilor naturale - şi bine amenaj ată, Şi totuşi aceste trupe vor 
f1 aproape cu certitudine scoase din această poziţie dacă se vor mărgin• 
la o luptă pe loc. Se poate spune că, atît din punct de vedere mNal cil 
şi din punct de vedere material, o bună apărare trebuie să se destăşoare 
întotdeauna în mod ofensiv, Acţiunile ofensive pe flancurile şi în spa
tele inamicului dau aproape întotdeauna rezultate ; chiar dacă sînt execu
tate numai cu o mină de soldaţi, ele au o deosebită înrîurire asupra mora
lului inamicului. Manevra cea mai bună în astfel de acţiuni este consti
tuirea în spatele flancurilor liniei de atac a unor coloane compacte care 
se desfăşoară şi-l învăluie pe inamic de îndată ce aţi venit în contact ne-



Mareşalul Bugeaud despre factorul moral în luptă 263 

mijlocit cu el. Şi întrucît o astfel de manevră este foarte eficace, va tre
bui ă-i puneţi pe propriii voştri soldaţi în gardă, prevenindu-i că ei în
şişi ar putea fi atacaţi în acelaşi fel şi arătîndu-le în ce mod pot evita 
acst lucru. Este de asemenea necesar să-i avertizaţi că se poate întîmpla 
să audă în spatele lor strigăt! de alarmă, ca : „Sîntem încercuiţi I", „Sîn
tm izolaţi I" etc. Ei trebuie să ştie că încheietorii de coloană, precum şi 
subunităţile de os1şi de elită din spate au ordine stricte să străpungă cu 
baioneta sau să împuşte pe loc pe toţi agenţii inamicului sau pe soldaţii 
nedemni din propriile noastre rînduri, care ar semăna panică ; că toate 
grupurile inamicului care se vor încumeta să ne ameninţe flancurile sau 
spatele vor fi repede nimicite de rezervele noastre şi că soldaţii .noştri 
nu trebuie să se gîndească în asemenea clipe la altceva decît la zdrobirea 
duşmanului care se află în faţa lor. 

Ridicînd moralul trupelor, veţi avea de asemenea grijă ca rîndurile 
lor să nu se rărească datorit. faptului că soldaţii părăsesc pot:iţiile sub 
pretextul însoţirii răniţilor. După luptă, dacă nu vom fi prea departe, ne 
vom lngrij i de ei aşa cum se cuvine, dar principala noastră sarcină, prima 
noastră îndatorire este să învingem. Răniţii unei armate victorioase nu sînt 
niciodată lăsaţi în voia soartei, în timp ce răniţii unei armate înfrînte sînt 
siliţi să tndure nenumărate suferinţe. Prin urmare, grij a pentru răniţi în 
timpul luptei nu este decît o expresie a unui fals sentiment de milă şi nu 
reprezintă de obicei decît o simplă camuflare a laşităţii. Şi  în cazul acesta 
ofiţerii trebuie să dea un exemplu personal de abnegaţie, refuzînd, atunci 
cînd sînt răniţi, orice ajutor oferit de soldaţii a căror datorie este să 
lupte. 

In timpul bătăliei de la Austerlitz, un mare număr dintre soldaţii 
nştri răniţi au trimis înapoi la batalion pe tovarăşii lor care se ofereau 
să-i însoţească pînă la punctul medical. 

Unul dintre cele mai bune mijloace pentu menţinerea moralului sol
datului îl constituie comportarea exemplară a ofiţerilor în toate etapele 
luptei. Regimentul este oprit în loc de focul artileriei 1 In acest caz ofi
ţerii se vor plimba demn prin faţa soldaţilor, întreţinîndu-le buna dispo
ziţie printr-o conversaţie veselă sau prin cuvinte de îmbărbătare. A venit 
momentul pentu a se năpusti asupra inamicului ? Ofiţerii lşi vor pregăti 
soldaţii, reamintindu-le principiile expuse mai sus referitoare la tragere 
şi recomandîndu-le ca, în lupta corp la corp, să se ţină cit mai aproape 
unul de altul şi să se adune repede la primul semnal. 

Există un mijlc sigur de a vă împiedica soldaţii să deschidă focul 
prea devreme ; pentru aceasta este suficient a ofiţeri i ·  călări să treacă 
în faţa liniei de atac. „Soldaţi - le-ar putea spune comandantul regimen
tului -, doar nu veţi trage în propriii voştri ofiţeri I Eu voi fi mereu în 
faţa voastră, pînă în momentul cind va trebui să deschideţi focul". Sol
daţii conduşi în luptă în felul acesta vor da totdeauna dovadă de vitejie 
şi vor i rareori înfrînţi, pentru că rareori vor întîlni un adversar care 
să aibă fermitatea lor morală şi să se călăuzească după principiile lor de 
luptă. 

In c azul cind cavaleria inamică îşi face apariţia, este necesar să se 
amintească soldaţilor despre forţa careului nostru, care-i face invulne
rabili, In ceea ce mă priveşte, vă declar că doresc din toată inima ca, în 
prima luptă la care vom participa, să fim atacaţi de cavalerie, căci sînt 
convins că acesta ar i un prilej de glorie pentru Regimentul 56. 

Nu există o încercare mai grea pentru moralul soldaţilor decît retra
gerea, S-a spus adesea di francezii nu sînt prea potriviţi pentru acest gen 
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de luptă, ceea ce echivalează cu afimaţia că francezii sînt soldaţi proşti. 
Este o absurditate. Nenumărate fapte au dovedit în ultimii 40 de ani că, 
sub conducerea unor comandanţi buni, francezii pot efectua retrageri 
strălucite. Foarte adesea cauza unor insuccese a fost pusă pe seama 
caracterului naţional, pe cînd în realitate vina o purtau generalii care 
dădeau ordine greşite sau care erau incapabili să ridice moralul 
trupelor. 

Un vechi proverb spune : „De eşti oaie, te vor tule". In timpul 
retragerii trebuie să fiţi lei, şi, după ce veţi fi dat inamicului care vă 
urmăreşte pas cu pas -ei�patru lovituri puternice, veţi fi respectaţi, Chiar 
cu puţină experienţă de luptă în ducerea războiului se ot uşor obţine 
anumite succese în luptele de ariergardă, care contribuie considerabil la 
ridicarea moralului armatei în retragere şi la intimidarea urmăritorilor. 
In retragere aveţi întotdeauna posibilitatea de a alege locul de luptă. Pe 
locul ales vă veţi concentra şi grupa trupele în aşa fl incit să învăluiţi cu 
uşurinţă capul coloanei adversarului, care în timpul urmăririi se întinde 
foarte mult. Fiecăruia i se va fixa dinainte cu precizie misiunea ; lupta va 
trebui să fie rapidă şi impetuoasă. Nu e voie să manifestaţi nici un fel de 
nehotărîre sau şovăială ; capul coloanei inamicului trebuie să fie zdrobit, 
după care vă veţi retrage repede pentru a evita lupta cu întăririle care 
vor sosi mereu. 

Domnilor, din cele spuse pînă acum, puteţi aprecia cum se cuvine 
şi să vă daţi seama de puterea factorului moral. lntărirea moralului se 
datoreşte încrederii pe care ofiţerii ştiu să o inspire subordonaţilor lor ; 
la întărirea moralului contribuie acţiunile în care se dă dovadă de tact, 
inteligenţă şi curaj. Trebuie să vă străduiţi în timp de pace să daţi sol
daţilor dv. o imagine dară a ceea ce veţi fi în stare să fa�ţi în conditii 
de război. Veţi realiza aceasta dacă nu vă veţi limita la inspecţii, parăzi 
şi şedinţe de instrucţie plictisitoare. Toate acestea sînt, fără îndoială, 
folositoare, dar ele nu exercită nici o i nfluenţă asupra moralului sta
şului. Trebuie să vorbiţi soldaţilor dv. despre războaiele noastre trecute, 
să le povestiţi despre faptele de arme ale vitezei noastre armate, trezind 
n ei dorinţa de a întrece aceste acte de eroism, într-un cuvînt să faceţi 
totul pentru a le insufla setea de glorie. 

Nota introductivă a fost scrisă 
de P. Engels la îneputul lunii 
februarie 1 861 
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Prefaţă la culegerea 
„Articole pentru voluntari " uo 

Articolele de faţă au fost scrise iniţial pentru „Volun
teer Journal, for Lancashire and Cheshire u şi se reeditează 
acum în forma lor actuală la cererea proprietarilor acestui 
ziar, care le consideră, pare-se, demne de o răspîndire mai 
largă printre voluntari decît o poate asigura un periodic cu 
caracter mai mult sau mai puţin local. Rămîne să hotărască 
cititorii dacă această părere este sau nu întemeiată. 

Nu mai este cazul să menţionăm că faptele cuprinse 
într-o serie de articole, ca cele despre puşca ghintuită, 
despre infanteria uşoară franceză etc., nu sînt nici noi, nici 
originale ; dimpotrivă, astfel de articole sînt, în mod ine
vitabil şi în mare măsură, compilaţii din alte izvoare, a căror 
enumerare nu am socotit-o însă necesară. Singura parte a 
acestor articole care ar putea fi considerată originală o 
constituie concluziile la care ajunge autorul şi părerile pe 
care le exprimă. 
Manchester, 9 martie 1 861  F. E. 

Publicat în culegerea 

„Essays Adkessed to Volunteers", 
Londra, 1861 

19 - Mnrx-Engels - Opere, voi. 15 

Se tipăreşte după textul 
culegerii 

Tradus din limba engleză 
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Generalii voluntari 

Mişcării de voluntari îi lipseşte un singur lucru, şi 
anume o critică nepărtinitoare şi inteligentă, dar în acelaşi 
timp deschisă şi sinceră, venită din partea unor oameni 
competenţi din afară. Voluntarii sînt într-o asemenea mă
sur. favoriţii publicului şi ai presei, incit o astfel de critică 
a devenit absolut imposibilă. Nimeni n-ar sta s-o asculte, 
fiecare ar declara-o nedreaptă, meschină şi inoportună. Lip 
surile voluntarilor în  îndeplinirea obligaţiilor lor sînt aproape 
întotdeauna trecute sub tăcere, în timp ce fiecare unitate 
este ridicată în slava cerului pentru cel mai mic lucru pe 
care-l execută într-un mod mai mult sau mai puţin satisfă
cător. Observaţiile pline de menaj amente ale unor oameni 
absolut nepărtinitori sînt aspru condamnate. Ori de cite ori 
sînt chemaţi să-şi spună părerea în probleme referitoare la 
voluntari, ei riscă să fie consideraţi nişte snobi îngîmfaţi 
dacă nu se arată dispuşi să-i acopere cu laudele cele mai 
exagerate şi nemeritate. De cite ori nu li se aduce volunta
rilor o j ignire făcindu-se stupida şi linguşitoarea afirmaţie 
că sînt în stare să lupte împotriva oricărei armate din 
lume. De cite ori nu li se spune că nici o divizie de linie nu 
s-ar fi putut prezenta atît de bine cum s-au prezentat ei la 
Hyde Park, Edinburgh, Newton sau Knowsley ! 

Aşadar, lăsînd la o parte asemenea linguşire absurdă, 
ca.re nu poate fi decit ridicolă, considerăm că, înainte de 
a se fi formulat o apreciere justă asupra pregătirii volunta
rilor, ar fi fost necesar ca ei  să fie puşi la încercare. Timpul 
pentru aşa ceva a trecut însă de mult. Dacă, după aproape 
doi ani de existenţă, mişcarea de voluntari încă nu poate 
suporta critica, ea nu va fi niciodată în stare s-o suporte. 
După părerea noastră, marile treceri în revistă din vara 
trecută au constituit perioada în care această mişcare a 
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trecut de la copilărie la adolescenţă. Prin aceste treceri în 
revistă, voluntarii înşişi au provocat critica ; totuşi, cu una 
sau două excepţii, ea nu a fost făcută în mod public de către 
cei chemaţi s-o facă. 

Efectele atît ale absenţei unei critici deschise şi sincere 
cit şi ale linguşirii excesive sînt acum destul de evidente. 
Cu greu s-ar putea găsi măcar o singură unitate de voluntari 
cu o existenţă de 1 8  luni care să nu fie absolut convinsă că 
pregătirea ei nu lasă nimic de dorit. Voluntarii de rînd, care 
n-au la activul lor decît deprinderea celor mai simple mişcări 
în cadrul batalionului, instrucţia curentă pentru lupta în 
formaţie desfăşurată pe un teren neted şi puţin antrenament 
de tragere cu puşca, sînt înclinaţi să declare că pot face toate 
acestea la fel de bine ca şi trupele de linie. Cit priveşte pă
rerea pe care ofiţerii o au despre ei înşişi, aceasta reiese cel 
mai bine din goana după avansarea la gradul de căpitan, 
maior şi locotenent-colonel, care s-a putut observa aproape 
în toate unităţile. Fiecare s-a considerat cu totul indicat 
pentru orice grad de ofiţer pe care izbutea să-l obţină, şi, 
c!'oarece în majoritatea cazurilor promovarea oamenilor nu 
a avut drept criteriu meritele lor, nu trebuie să ne mire că 
foarte adesea nu poate fi vorba despre omul potrivit la locul 
potrivit. Ofiţerii şi soldaţii s-au lăsat în asemenea măsură 
convinşi de ceea ce presa şi publicul, cu multă bunăvoinţă, 
au găsit de cuviinţă să numească performanţe impecabile ale 
voluntarilor, incit au început să considere serviciul militar 
drept o treabă foarte lesnicioasă. Este de mirare că propria 
lor perfecţiune, apărută peste noapte, nu i-a dus la ideea că 
armata regulată, cu ofiţeri şi soldaţi avînd o pregătire înde
lungată, este cu totul inutilă într-o ţară în care se pot 
fabrica mult mai uşor soldaţi excelenţi după principiul vo
luntariatului. 

Prima dovadă evidentă l prejudiciului adus mişcării de 
voluntari de către prietenii ei din presă au oferit-o mane
vrele care s-au desfăşurat vara trecută la Londra. Cîţiva 
colonei întreprinzători din rîndurile voluntarilor au hotărît  
că a venit momentul să le dea soldaţilor lor posibilitatea să-şi 
facă o idee despre ce înseamnă o luptă. înţelepţii din rîndu
rile trupelor regulate au clătinat, fireşte, din cap, dar avea 
oare aceasta vreo importanţă ? Se ştie doar că aceşti militari 
din armata permanentă nu-i prea au la inimă pe voluntari ; 
că îi invidiază ; că succesul trecerii în revistă de la Hyde 
Park i-a făcut să turbeze ; că se tem că manevrele volunta-

19* 
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rilor vor întrece tot ce au realizat vreodată în acest dome
niu trupele de linie etc. Nu făcuseră oare voluntarii exerciţii 
de mînuire a armei, instrucţia de pluton şi de batalion şi de 
luptă în formaţie desfăşurată ? Iar ofiţerii lor, nu de mult 
doar nişte simpli civili, nu erau oare acum căpitani, maiori 
şi colonei încercaţi ? De ce n-ar comanda o brigadă sau o 
divizie cu tot atîta succes ca şi un batalion ? De ce n -ar face 
puţin pe generalii, din moment ce au înregistrat un asemenea 
succes în grade mai puţin înalte ? 

Şi astfel manevrele care au avut loc au fost, potrivit 
tuturor relatărilor, pur şi simplu o ruşine. Ele s-au desfă
şurat cu un dispreţ suveran faţă de particularităţile terenului, 
cu o splendidă nepăsare faţă de acţiunea focului şi cu o 
exagerare ridiculă a tuturor elementelor convenţionale ine
rente oricăror manevre. Soldaţii n-au avut nimic de învăţat. 
Ei au plecat cu o imagine despre luptă diametral opusă rea
lităţii, lihniţi de foame şi frînţi de oboseală, acesta fiind 
poate singurul lucru pozitiv într-o anumită măsură pentru 
nişte soldaţi începători cu care s-au ales de pe urma ma
nevrelor. 

Asemenea manifestări puerile puteau fi trecute cu ve
derea în stadiul de copilărie al mişcării de voluntari, dar 
cum să apreciem revenirea la atare încercări în prezent ? 
Neobosiţii noştri self-made * gnerali voluntari din Lond·ra 
s-au pus din nou pe lucru. Laurii pe care i -au cules în vara 
trecută nu le dau pace. Simplele manevre de proporţii obiş
nuite nu le mai satisfac ambiţia. De astă dată trebuie exe
cutată o mare şi hotărîtoare bătălie. O armată alcătuită din 
20 OOO de voluntari va fi trimisă din Londra spre coasta de 
sud, va respinge o invazie şi se va înapoia în aceeaşi seară 
la Londra, în aşa fel încît în dimineaţa următoare să-şi poată 
vedea de treburile obişnuite. Toate acestea urmează să se 
desfăşoare, după cum pe bună dreptate observă „Timesu, 
fără nici un fel de organizare, fără stat-major, intendenţă, 
transport pe uscat, tren regimentar, ba chiar fără raniţe şi 
toate accesoriile necesare într-o campanie, pe care un soldat 
al armatei regulate le poartă în raniţă. Totuşi, aceasta nu 
constituie decît o latură a problemei şi ne arată o singură 
trăsătură izbitoare -, aceea a neverosimilei înfumurări care 
îi caracterizează pe generalii noştri voluntari. „Timesu nu-şi 

* Se spune despre cineva care a ajuns la o anumită situaţie fără 
ajutorul nimănui ; aici în sens ironic, adică cu de la sine putere. -
Nota !rad. 
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pune întrebarea cum se pot dobîndi cunoştinţele tactice şi 
cum se poate însuşi arta de a conduce trupele. Or, acest lu
cru nu este mai puţin important. Pînă acum voluntarii au 
făcut instrucţie numai pe un teren neted, în timp ce cîmpul 
de luptă arareori este neted, neaccidentat, iar folosirea unui 
teren accidentat şi deluros constituie tocmai baza tntregii 
tactici aplicate, a întregii arte de dispunere a trupelor în luptă. 
Se pune acum întrebarea cum pot poseda generalii, coloneii 
şi căpitanii voluntari această artă, care trebuie învăţată atît 
teoretic cit şi practic ? Unde şi-au însuşit-o ei ? Acestui 
principiu de bază al tacticii aplicate i s-a acordat atît de 
puţină atenţie, incit nu cunoaştem nici o singură unitate 
care să fi fost instruită în mod practic să lupte în formaţie 
desfăşurată pe un teren accidentat. Ce altceva reprezintă, 
aşadar, toate aceste încercări de a efectua manevre, dacă 
nu un spectacol care va satisface, poate, pe spectatorii ig
noranţi, dar care va fi absolut inutil pentru oamenii obligaţi 
să participe la el şi va face ca mişcarea de volunJari să 
apară ridicolă în ochii militarilor prezenţi la un asemenea 
spectacol. 

Spre surprinderea noastră, constatăm că pînă şi în prac
ticul Manchester s-a făcut încercarea de a se fabrica ge
nerali voluntari. Fără îndoială că n-am ajuns atî t de departe 
ca prietenii noş tri londonezi ; la noi nu vor avea loc ma
nevre, ci doar exerciţii de cîmp de o zi, cu participarea tu
turor voluntarilor din Manchester, ceva asemănător trecerii 
în revistă de la Newton. Exerciţiile urmează să se des
făşoare pe un teren relativ neted. Vrem să fim bine înţeleşi : 
departe de a dezaproba asemenea exerciţii de cîmp de o zi, 
considerăm, dimpotrivă, că, dacă ele s-ar efectua de vreo 
şase ori pe an, acest lucru le-ar prinde foarte bine volunta
rilor din Manchester. Am vrea să mai adăugăm că ar fi 
de dorit ca aceste exerciţii de cîmp să se desfăşoare pe un 
teren ceva mai accidentat, în aşa fel incit să dea manevre
lor ( împotriva unui adversar imaginar) mai multă varietate 
şi să-i deprindă treptat pe ofiţeri şi pe soldaţi să acţioneze 
pe un teren accidentat. Asemenea manevre ar oferi ad
jutanţilor un m inunat prilej ca la şedinţele de instrucţie cu 
ofiţerii să tragă unele învăţăminte practice cu privire la 
procedeele de folosire a terenului în luptă. Aşadar, nu 
numai că sîntem de acord cu acest plan, dar am dori chiar 
să-l vedem lărgit şi aplicat sistematic. După cum am aflat 
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însă dintr-o ştire apărută sîmbita trecută într-un ziar local, 
la exerciţiile proiectate, voluntarii se vor rezuma exclusiv 
la propriile lor forţe. Cu alte cuvinte, ei vor avea un co
mandant suprem voluntar, generali de brigadă voluntari şi 
un stat-major format tot din voluntari. Prin urmare, ne aflim 
în faţa unei încercări de a importa la Manchester sistemul 
londonez de fabricare a generalilor voluntari, fapt pe care -l 
dezaprobăm categoric. Cu tot respectul pe care -l purtăm 
ofiţerilor comandanţi de regiment din Manchester, susţinem 
că toţi aceştia - fără nici o excepţie - mai au multe de 
învăţat înainte de a deveni comandanţi de batalion pe deplin 
pregătiţi. Iar dacă, încă înainte de a fi atins nivelul cores 
punzător răspunderii pe care şi-au şi asumat-o, ei aspiră, 
pentru o zi, la o funcţie şi mai înaltă, este cazul să spunem 
că ei pricinuiesc prin aceasta cel mai mare rău mişcării de 
voluntari, transformînd totul într-o joacă de-a soldaţii şi dis
creditînd mişcarea. 1n fruntea batalioanelor, ei ar fi la locul 
lor, aind posibilitatea de a-i supraveghea pe soldaţi şi de 
a învăţa ei înşişi cite ceva. Ca generali fabricaţi artificial, 
ei n-ar aduce însă un folos real nici soldaţilor lor, nici lor 
înşişi. Ne exprimăm toată consideraţia pentru comandanţii 
regimentelor din Manchester, cărora le revine în cea mai 
mare măsură meritul de a fi adus regimentele lor la nivelul 
la care se află astăzi. Locul lor este însă la aceste regimente, 
care, deocamdată, nu se pot lipsi de ei şi cărora nu le-ar 
aduce nici un folos dacă s-ar juca, fie şi o zi,  de-a adjutantul , 
generalul sau maiorul de brigadă, lucru care nu le -ar oferi, 
desigur, nici lor înşişi vreo satisfacţie deosebită. 

Atîta timp cît la Manchester se află statul-major al 
grupului nordic de trupe ale armatei, cu cadre suficiente 
şi calificate, iar în garnizoana oraşului se află un regiment 
de infanterie şi unul de cavalerie, nu este nevoie să se 
recurgă la asemenea procedee neobişnuite. Socotim că ar fi 
mai potrivit, atît din punctul de vedere al disciplinei militare, 
cît şi din acela al intereselor voluntarilor înşişi, să se ofere 
comandantului districtului comanda unui număr atît de mare 
de voluntari înarmaţi, lăsînd pe seama lui să numească pe 
ofiţerii de stat-major şi de front pentru divizie şi brigăzi. 
Fără îndoială că voluntarii ar fi trataţi la fel de prietenos ca 
şi pînă acum. ln fruntea diviziei şi a brigăzilor, ei ar avea 
atunci oameni care -şi cunosc meseria şi sînt în stare să le 
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arate eventualele greşeli ; în acelaşi timp, ei şi-ar păstra 
intactă propria organizaţie. Desigur că în felul acesta coloneii 
n-ar mai fi puşi în situaţia de a acţiona în calitate de ge
nerali, maiorii - în calitate de colonei şi căpitanii - în cali
tate de maiori, dar în schimb oraşul Manchester n-ar mai 
fi nevoit să-şi fabrice în mod artificial generali, sistem da
torită căruia Londra şi-a cîştigat o notorietate cîtuşi de puţin 
demnă de invidiat. 

Scris de F. Engels 
în prima jumătate a lunii martie 161 

Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire• nr. 28 
din 16 martie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Brighton şi Wimbledon 

Manevrele unităţilor de voluntari din Londra ş1 impre
jurimile ei executate în lunea paştelui par să confirme întru 
totul presupunerile noastre expuse în articolul „Generalii 
voluntariu *. încercarea lordului Ranelagh de a aduna pentru 
o zi pe toţi voluntarii din districtul său sub comanda sa 
proprie a provocat imediat disensiuni între diferitele unităţi. 
In persoana lordului Bury a apărut un concurent la postul de 
comandant suprem ; manevrelor de la Brighton, el le-a opus 
o zi de instrucţie de cîmp la Wimbledon. Între diferitele 
unităţi s-au ivit mari divergenţe şi, ca urmare, unele s-au 
îndreptat spre Brighton, sub comanda lordului Ranelagh, 
altele spre Wimbledon, sub comanda lordului Bury, iar altele 
s-au îndreptat în aceeaşi direcţie, dar independent, unele spre 
Richmond, altele spre Wanstead. Privită ca atare, această 
dispersare nu ar fi de fel dăunătoare. Fiecare unitate este 
cu totul independentă de celelalte şi are dreptul să-şi petreacă 
zilele libere după cum crede de cuviinţă. Dar discuţiile vio
lente, certurile şi animozităţile care au precedat dezbinarea 
şi care vor mai continua probabil cîtva timp au adus şi nu 
puteau să nu aducă prejudicii. Ofiţerii au trecut fie de o 
parte, fie de alta ; acelaşi lucru l-au făcut şi soldaţii, fără însă 
ca alegerea lor să coincidă totdeauna cu cea a comandan
ţilor lor, aşa incit maj oritatea voluntarilor londonezi s-au 
împărţit în două mari partide - al lui Ranelagh şi al lui 
Bury. Foarte mulţi soldaţi din unităţile care primiseră ordin 
să se îndrepte spre Wimbledon au venit la Brighton fără 
arme, dar în uniformă, pentru a protesta împotriva hotăririlor 
şi dispoziţiilor comandanţilor lor nemijlociţi. Foarte încîntat 
de această manifestare de simpatie, lordul Ranelagh i-a con-

* Vezi volumul de faţă, pag. 6-273. - Nota red. 
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stituit chiar într-un batalion provizoriu şi, dînd dovadă de 
un rafinat gust militar, nemaiîntîlnit în nici o armată, le-a 
permis să defileze prin faţa lui alaturi de propriii săi soldaţi . 
Aşa cel puţin relatează „Daily Telegraph" 141• 

Dar cu ce drept, întrebăm noi, lordul Ranelagh şi lordul 
Bury şi-au pus cu de la sine putere candidatura la rangul 
de generali de voluntari, provocînd astfel disensiuni între 
unităţi care pînă atunci colaboraseră în mod armonios ? 
Amîndoi aceşti ofiţeri au servit în armata activă ; dacă aveau 
ambiţia de a deveni generali, puteau folosi, la fel ca toţi 
ceilalţi, calea obişnuită de a ajunge la acest rang, iar dată 
fiind poziţia lor socială, ei aveau şanse de zece ori mai mari 
decît majoritatea camarazilor lor. Cînd au intrat în unităţile 
de voluntari, ei ştiau foarte bine că în acest gen de trupe 
cel mai înalt grad este acela de locotenent-colonel, că, dacă 
voluntarii vor fi vreodată chemaţi în serviciul militar activ, 
ei vor fi încadraţi în brigăzi laolaltă cu ostaşi din trupele 
de linie şi de miliţie şi puşi sub comanda unor generali de 
brigadă din trupele de linie, în sfîrşit, că însuşi caracterul 
organizării militare engleze nu permite numirea de generali 
din alte trupe decît din cele de linie. Aspirînd să devină 
generali temporari ai trupelor de voluntari, ei reclamă pos
turi în care nici ei ,  nici vreun alt ofiţer de voluntari nu vor 
putea fi numiţi vreodată şi pe care nici nu ar fi în stare să 
le ocupe, dat fiind că nu au experienţă în conducerea unor 
mase mari de trupe. Dacă totuşi, pentru a se juca o zi de-a 
generalii, ei tulbură armonia dintre diferitele unităţi din dis
trict, riscînd să aducă mişcării serioase prejudicii, ei merită 
să fie condamnati cu şi mai multă hotărîre si asprime. 

Pînă în prezent, la toate adunările mari ale voluntarilor 
a existat obiceiul să se acorde comandantului militar al dis
trictului funcţia de comandant suprem şi dreptul de a numi 
generali de brigadă şi de divizie. In articolul precedent am 
arătat * că aprobăm întru totul acest sistem, deoarece co
respunde etichetei şi ierarhiei militare şi asigură numirea 
unor comandanţi destoinici. Acum vedem că el are o impor
tanţă şi mai mare. Dacă comanda manevrelor din lunea paş
telui ar fi fost încredinţată autorităţilor militare respective, 
nu ar fi existat disensiuni şi s-ar fi putut evita toate aceste 
certuri. Dar, după cît se pare, comandanţii londonezi au 
inspirat soldaţilor lor o teamă cu totul absurdă faţă de marele 
stat-major. „Pentru numele lui dumnezeu, nu îngăduiţi să se 

* Vezi volumul de faţă, pag. 268-273. - Nota red. 
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amestece marele stat-major ! " , strigă ei. Noi, cei din nord. 
n-am manifestat un asemenea separatism ; am fost întotdeauna 
în bune relaţii cu şefii noş .ri militari fireşti şi ne-am convins 
de avantajele acestui lucru. Nădăjduim că vechiul sistem v. 
fi menţinut şi ne va scuti de certurile ridicole care dezbină 
în prezent trupele de voluntari londoneze. 

Lipsa de încredere a londonezilor în marele stat-major 
este ilustrată de zarva provocată de prezenţa la Brighton a 
�Jeneralului Scarlett, trimis de marele stat-major pentu « 
raporta despre desfăşurarea manevrelor. înţelepţii din di
versele unităţi clătinau din cap cu un aer foarte grav. Trimi
terea acestui general era interpretată ca o încercare de infil
trare din partea marelui stat-major. Se preziceau cele mai 
îngrozitoare urmări în cazul cînd s-ar fi admis ca acest 
lucru să devină o practică obişnuită. Voluntarii trebuiau 
să protesteze, şi, într-adevăr, s-a arătat că generalul Scarlett 
nu are dreptul să pretindă onorul cuvenit exclusiv lordului 
guvernator al comitatului. Pînă la urmă problema s-a rezol
vat prin aceea că au apărut amîndoi în acelaşi timp şi au 
primit împreună onorul. Dar însuşi faptul că s-au pus ase
menea probleme dovedeşte cit de greşit îşi înţeleg unii vo
luntari situaţia. 

Vedem, aşadar, că nici în ceea ce priveşte disciplina în 
cadrul unitătilor, nici în ceea ce priveşte subordonarea sau 
cel puţin respectul [aţă de ofiţerii superiori, manevrele din 
lunea paştelui n-au fost de folos voluntarilor londonezi. 

In ceea ce priveşte instruc�ia le cimp efectuată, trebuie 
să spunem de la bun început c. ne putem baza numai pe 
relatările presei londoneze, care în problemele militare sînt 
cit se poate de incomplete şi vagi. Prin urmare, nu noi tre
buie să fim învinuiţi de eventualele greşeli faptice. 

După ce au defilat. cele cinci brigăzi ale lordului Ra
nelagh au ocupat o poziţie la est de Brighton, cu faţa spre 
oraş. Aceste brigăzi aveau un efectiv foarte mic, fiecare din 
ele era compus. din trei batalioane însumînd în medie 
cite 400 de oameni. Aceste forte urmau să ocupe un lanţ de 
coline mult prea întins pentru a putea fi menţinut de un 
număr atît de mic de trupe. Dacă într-un asemenea caz 
7 OOO de oameni angajează lupta, este de presupus că ina 
micul nu 'este mult superior din punct de vedere numeric, 
căci, în caz contrar, trupele s-ar retrage spre rezervele lor. 
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Prin urmare, comandantul ar trebui să-şi dispună trupele, ca 
de obicei , în prima, în a doua linie şi în rezervă, asigurîndu-şi 
cît mai bine flancul şi încredinţînd rezervelor şi forţelor prin
cipale (dispuse, fireşte, în spate) misiunea de a respinge orice 
mişcare de învăluire din partea inamicului. Or, după cum 
reiese din aproape toate relatările, lordul Ranelagh a dispus 
pe cei 7 OOO de soldaţi pe o singură linie I El îşi elaborase 
planul pentru un număr de oameni de trei ori mai mare, şi 
întrucît, în loc de 20 OOO de soldaţi, veniseră numai 7 000, 
a ocupat cu aceste forţe puţin numeroase întregul sector 
destinat unui efectiv mult mai mare. Dacă aşa a fost într-a
devăr, atunci problema pretenţiilor lordului Ranelagh la pos
tul de general de voluntari sau de oricare alt fel s-a rezolvat o 
dată pentru totdeauna. Nu sîntem de loc înclinaţi să credem 
că el ar fi procedat într-un mod atît de absurd, dar dat fiind că 
în întreaga presă au apărut ştiri identice care nu au fost infir
mate de nimeni, trebuie să admitem că lucrurile s-au petrecut 
întocmai. Mai mult : ni s-a comunicat că a existat o mică re
zervă alcătuită din cîteva companii, dar că două treimi din ea 
au fost imediat rechemate în prima linie, aşa incit pe cîmpul 
de luptă se poate spune că nu a existat nici urmă de o a doua 
linie sau de rezerve. 

Această primă linie împreună cu presupusa ei a doua 
linie şi presupusa rezervă au fost atacate de un presupus 
inamic, care a fost întimpinat de focul lanţurilor de trăgători, 
iar apoi a fost respins de focul intens al companiilor din 
flancul drept. De ce voluntarii au fost învăţaţi să execute 
focul pe rînduri în cadrul exerciţiilor de luptă este greu de 
spus. Credem că toţi soldaţii care au fost pe cîmpul de luptă 
vor fi de acord cu noi că focul executat pe rînduri, care era 
de un oarecare folos pe vremea cînd rîndurile înaintau în 
pas de gîscă, este acum complet depăşit, că în faţa inaml
cului el este complet inutil şi  că o verigă intermediară între 
focul trăgătorilor individuali şi salvă nu este indicată. 

Inamicul imaginar a respins linia trupelor care se apărau. 
Cu greu se poate înţelege cum s-au desfăşurat acţiunile liniei 
a doua şi ale rezervelor (care pînă la urmă trebuie presupus 
că au sprijinit prima linie) . Batalioanele trebuiau să-şi ima
gineze nu numai că sînt respinse, dar şi că primesc ajutor. 
Apoi a fost ocupată şi părăsită o a doua linie de coline, aflată 
în spate, dar pe . treilea aliniament de teren lucrurile au 
luat o altă întorsătură şi cu sprijinul întăririlor imaginare, 
inamicul a fost respins, dar nu a fost urmărit în mod serios. 
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„Times" arată că mişcările au fost cit se poate de sim
ple. Dăm mai jos o scurtă relatare pe care corespondentul 
ziarului „Telegraph" a primit-o de la un ofiţer sub forma unui 
raport asupra mişcărilor batalionului său : 

„Sosind într-o formatie cu şirurile dublate, rîndurile au format în 
faţa primei companii o coloană la un sfert de distantă ; coloana a început 
să se deplaseze către stînga şi s-a desfăşurat din nou cu frontul către 
compania nr. 1 ,  a înaintat în formatie în linie acoperită de acelsta şi s-a 
oprit. S-a dat apoi semnalul de adunare şi au început să acţioneze trăgă
torii ; foc din dreapta companiilor, linia s-a retras, a trecut în spate, în 
flanc cite patru pornind din extremitatea flancului drept al companiilor. 
Frontul s-a reorganizat în coloană ; a format o coloană la un sfert de 
distanţă în spatele primei companii ; în formaţie pe plutoane, coloana a 
mărşăluit în jurul centrului ; s-a desfăşurat la distanţa necesară pentru a 
putea ocoli din spate ; s-a desfăşurat în linie spre stînga şi înainte şi a 
tras o salv. ; a înaintat în coloane de companii spre dreapta de-a lungul 
spatelui ; s-a aliniat cu compania nr. 1 ; a fMmat apoi o coloană în faţa 
companiei nr. 1 la un sfert de distanţă, s-a desfăşurat cu faţa spre com
pania nr. 2 ; apoi compania nr. 1 a ieşit pe linia frontului, şi restul s-a 
deplasat înainte şi spre dreapta ; a format o coloană în spatele companiei 
nr. 1 ,  la un sfert de distanţă, cîte patru la stîinga, şi astfel a părăsit 
colina". 

In ceea ce priveşte modul în care au fost executate aceste 
mişcări, ştim doar că, aşa cum se întîmplă de obicei la 
voluntari, distantele n-au fost respectate întotdeauna, aşa 
încît pe timpul constituirii liniei companiile s-au în
vălmăşit. 

La Wimbledon, lordul Grosvenor a executat în zorii 
zilei manevre cu batalionul său şi a plecat de îndată ce 
au sosit cele două brigăzi ale lordului Bury (mai puţin de 
4 OOO de oameni) . Acestea au executat exerciţii foarte sim
ple, dar foarte indicate pentru a da soldaţilor o imagine 
despre acţiunile şi evoluţiile care au loc într-un război 
adevărat. Toate acestea au fost descrise atît de bine în cu
vîntarea colonelului McMurdo, încît ne rămîne să adăugăm 
numai c. şi aici am întîlnit focul executat pe rînduri folosit 
pentru a umple intervalul de timp dintre retragerea trăgă
torilor şi deschiderea focului în salve - procedeu pe care -l 
considerăm absolut greşit din toate punctele de vedere. In 
asemenea momente, ducele de Wellington ordona de obicei 
soldaţilor săi să se culce la pămînt, şi nicide:um să se 
ridice, expunîndu-se focului artileriei, ca să răspundă prin
tr-un foc de pluton, slab, ineficace şi demoralizator pen
tru ei. 
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în rest, împărtăşim întru totul părerea exprimată de 
colonelul McMurdo în admirabila sa cuvîntare cu care în
cheiem aceste observaţii. Nădăjduim că toţi voluntarii vor 
urmări şi vor reţine ceea ce spune el despre instrucţia de front 
de companie. Instruirea elementară a voluntarilor este, prin 
forţa împrejurărilor, inferioară instruirii soldaţilor din ar
mata activă ; ea are totuşi o mare importanţă în ceea ce 
priveşte întărirea batalioanelor. Numai acordîndu-se o aten
ţie deosebită instrucţiei de companie se poate remedia, 
într-o oarecare măsură, acest neajuns inevitabil. 

Iată ce spune colonelul McMurdo : 

„Voluntari I Unor oameni competenţi nu este necesar să li se explice 
amănunţit mişcările pe care le-aţi efectuat astăzi, dar consider necesar să 
vă atrag atenţia asupra caracterului celor două poziţii pe care le-aţi 
ocupat în cursul exerciţiilor de cîmp. Prima poziţie pe care aţi ocupat-o 
. fost, desigur, fo arte puternică - atît de puternică, incit două treimi din 
efectivul inamicului ar fi fost puse în situaţia de a nu putea acţiona. 
Cavaleria lui n-ar fi putut acţiona cu succes, iar artileria n-ar fi fost în 
stare să vă pricinuiască vreun rău decît printr-o tragere indirectă. S-a 
presupu: că inamicul, descoperind că poziţia este foarte puternică, a 
încerca să ajungă la platoul pe care ne aflăm acum, învăluind flancul nos
tru printr-una din văile dinspre Wimbledon. Prin urmare, era necesar ca 
voi să părăsiţi poziţia puternică ocupată pînă atunci, schimbînd frontul 
spre stînga. Inamicul urmrea un dublu scop. Pe de o parte, să ajunqă 
pe un teren neted, astfel incit să poată pune în acţiune artileria şi cava
leria, precum şi infanteria. Pe de altă parte, printr-o mişcare de învă
luire a flancului vostru stîng, el voia să iasă pe şoseaua oare duce la 
Wimbledon şi, trecînd peste linia ocupată de voi, să pornească asupra 
Lonrei. Vreau să vă arăt deosebirea dintre cele două poziţii pe care 
le-aţi ocupat. Cu totul alta ar fi fost situaţia dacă aţi fi ocupat poziţii 
de-a lungul acelei înălţimi greu accesibile, unde nici cavaleria, nici art
leria inamicului nu vă puteau atinge. Acolo l-aţi fi oprit voi pe inamic, 
şi de altfel acolo chiar un număr mic de soldaţi curajoşi ar fi fost în 
stare să-l oprească. Aici însă aţj fost aşezaţi pe un soi de masă de biliard, 
unde aţi fi fost eipUŞi loviturilor celor mai bune trupe din Europa. Am 
obsvat că la formaţia în linie, unele batalioane au avut oarcare ezitări. 
Nu le reproşez acest lucru, deoarece deocamdată au prea puţină expe
rienţă. Totuşi, aceste batalioane au avut ezitări, şi, dacă s-a întîmplat 
acest lucru astăzi la formaţia în linie, ce s-ar fi întlmplat dacă această 
cîmpie s-ar fi aflat sub focul artilriei inamice, dacă aţi fi fost chinuiţi 
de sete, dacă în jurul vostu aţi i văzut eăzînd pe mulţi dintre camarazii 
voştri şi dacă, prin praf şi fum, aţi fi simţit deodată pămîntul cutremurîn
du-se sub atacul puternic al cavaleriei inamice ? Gindiţl-vă că ar fi foarte 
Uşor ca nişte trupe lipsite de experienţă să şovăie în asemenea împrejurări. 
Cum poate fi remediat acest neajuns ? Prin disciplină şi numai prin dis
ciplină. Prin «disciplină» nu înţeleg îndreptarea unei comportări necores
punzătoare, ci acea unitate organică dintre spirit şi trup îndreptată spre 
atingerea unui anumit scop şi care pune în mişcare întregul ansamblu, 
slind compania, batalionul sau brigada să acţioneze ca o maşină. Acest 
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lucru poate fi realizat însă numai prin instrucţia de companie, numai 
acordîndu-se o mare atenţie instrucţiei individuale, deoarece compania 
este, după părera mea, unitatea de bază a armatei, şi cind fiecare ostaş, 
luat aparte, este bine instruit şi sigur de sine, atunci şi compania este 
sigură de sine şi, prin urmare, şi întreaga armată. Dacă nu veU cunoaşte 
temeinic instrucţia de companie, tot ceea ce aU învăţat în materie de 
tragere, tot zelul vostru şi tot patriotismul vostru vor fi inutile în ziua 
bătăliei. Instrucţia de companie, şi numai ea vă poate ajuta ; de aceea 
vă rog să înţelegeţi că a excela în tragere nu este de ajuns, căci nimic 
nu vă va fi de folos dacă nu veţi reuşi să vă menţineţi formaţia sub 
focul inamicului. Domnilor, aţi avut astăzi o zi grea pe un teren umed, 
şi de aceea nu vă mai reţin şi vă las să mergeţi la vetrele voastre, pe 
care sînteţi atit de capabili să  le apăraţi." 

Scris de F. Engels 
aproximativ la 4 aprilie 1861 

Publicat în „The Volunteer Jounal, 
for Lancashire .and Cheshire" nr. 3t 
din 6 aprilie 1861  

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Instrucţia de front de companie 

In penultimul număr al revistei noastre am atras în mod 
special atenţia voluntarilor asupra observaţiilor colonelului 
McMurdo cu privire la instrucţia de front de companie *. Ne 
întoarcem acum din nou la această problemă, considerînd 
că a sosit timpul cînd fiecare trăgător din ţară trebuie să 
acorde importanţa cuvenită instrucţiei de front de companie. 

Zilele acestea am avut prilejul să asistă11 la instrucţia 
de front de batalion a unei unităţi de voluntari care, în ge
neral. se află, fără doar şi poate, deasupra nivelului mediu al 
trupelor districtului nostru în ceea ce priveşte numărul co
respunzător al ostaşilor, buna participare la instrucţie, atitu
dinea conştiincioasă a ofiţerilor faţă de îndatoririle lor şi. 
prin urmare, capacitatea de luptă în ansamblu. Spre marea 
noastră mirare, am constatat un progres foarte neînsemnat 
în comparaţie cu cele văzute în aceeaşi unitate cu vreo 6 luni 
în urmă. Formaţiile de batalion se realizau ceva mai bine de
cît la sfîrşitul sezonului trecut, dar mînuirile de armă şi for
maţiile de pluton se executau cit se poate de neglijent. Chiar 
şi prin felul cum executa mişcarea cu arma „la umăr" ,  fiecare 
voluntar îţi făcea impresia că nu-şi dă seama că trebuie să 
acţioneze în mod coordonat cu alţi 400 de oameni aflaţi în 
dreapta. in stînga sau în spatele său. La luarea poziţiei pre 
gătitoare de  tragere ş i  pe timpul ochirii, fiecare puşcă părea 
să fie mîndră de faptul că lua poziţia cerută, independent de 
vecinele ei ; şi, în general, dispreţul senin faţă de „un -
doi t •  sau „un - doi - trei I " , prin care trebuie să se carac
terizeze executarea fiecărei comenzi, părea să fie un feno
men obişnuit. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 27-280. - Nota red. 
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Intr-un colţ din curtea cazărmii în care se desfăşura 
instrucţia de front de companie am văzut întîmplător un 
grup de soldaţi dintr-un regiment de linie aliniat pentru in
strucţie sub comanda unui sergent. Credem că era un grup 
de soldaţi dintr-un batalion care stăteau prost cu instrucţia 
şi de aceea fuseseră adunaţi pentru exerciţii suplimentare. 
Dar cită deosebire I Oamenii încremeneau ca nişte stane de 
piatră. nici o articulaţie nu se mişca pînă nu se dddea co
manda, şi atunci nu se mişcau decit acele părţi ale corpului 
care trebuiau să execute comanda. celelalte rămînînd absolut 
nemişcate. Cînd trăgătorii auzeau comanda, fiecare puşcă 
se mişca simultan cu celelalte. fiecare din mişcările în care 
se descompunea executarea comenzii era absolut distinctă 
şi se executa în acelaşi timp de toată lumea I întregul pluton 
se mişca într-adevăr ca un singur om. Gentlemenilor cărora 
le place atît de mult să se laude că voluntarii pot executa 
totul la fel de bine ca şi trupele de linie nu le-ar strica să 
studieze puţin trupele de linie; ei şi-ar da atunci repede seama 
că între cei mai buni voluntari şi cel mai prost instruit re
giment de linie continuă să existe o deosebire, imensă. 

Dar. s-ar putea spune. la ce foloseşte ca voluntarii să-şi 
însuşească atît de perfect instrucţia de front ? Alta le este 
menirea, nici nu se poate aştepta aşa ceva de la ei. şi de 
aceea nici nu li se cere o asemenea pregătire. Fără îndoială. 
toate acestea sînt perfect adevărate. Însăşi încercarea de a-i 
pune pe voluntari să concureze cu trupele de linie în ceea 
ce priveşte perfecţiunea instrucţiei de front ar duce la destră
marea acestei mişcări. Voluntarii trebuie însă instruiţi. şi 
încă în aşa fel. incit acţiunile simultane. comune să devină 
absolut mecanice. absolut fireşti. toate mişcările şi acţiunile 
lor să se poată executa cu o siguranţă absolută. simultan şi 
cu o anumită doză de ţinută ostăşească. In toate aceste pri
vinţe trupele de linie sînt un model pe care voluntarii vor 
trebui să-l urmeze, iar instrucţia de front de companie este 
singurul mijloc prin care se poate ajunge la pregătirea ne
cesară. 

Să trecem la mînuirile de armă şi la instrucţia de pluton. 
Faptul că toate puştile dintr-un batalion trebuie să se mişte 
simultan, potrivit fiecărui cuvînt al comenzii dale şi în con
formitate cu regulile stabilite nu este pur şi simplu o pro
blemă de aspect. Trebuie să presupunem că toate unităţile de 
voluntari au înregistrat acum succese atît de mari. încît 
soldaţii pot executa aceste exerciţii fără să se atingă unul 
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de altul şi fără să-şi izbească puştile. Dar, chiar independent 
de aceasta, o executare neglijentă a diverselor mişcări are, 
fără doar şi poate, o mare influenţă morală asupra batalio
nului care face instrucţie. De ce să fie - se va gîndi oricare 
din aceşti soldaţi - deosebit de atent la comandă dacă vede 
cum se greşeşte în dreapta şi în stînga lui şi dacă puştile se 
mişcă alandala în sus şi în jos mult timp după ce el a şi 
executat comanda ? Cum poate un soldat din flancul stîng să 
aibă încredere, în faţa inamicului, în camarazii săi din flan
cul drept dacă nu va fi sigur că ei vor încărca puştile, vor 
lua poziţia pregătitoare de tragere şi vor trage o dată cu el 
la aceeaşi comandă şi că vor fi din nou gata, concomitent cu 
el. să deschidă focul sau să pornească la atac ? Mai mult 
încă, orice soldat încercat vă va spune că deprinderea de a 
acţiona simultan - convingerea că comanda ofiţerului va fi 
însoţită de două sau trei zgomote scurte şi distincte, care 
arată că fiecare soldat acţionează simultan cu tovarăşii săi 
- are o foarte mare influenţă morală asupra batalionului ; 
îi face pe soldaţi să devină conştienţi de faptul că ei for
mează într-adevăr un singur organism, că se află pe de-a-n
tregul în mîinile comandantului, care poate folosi forţa lor 
la cel mai mic semn şi cu maximum de rezultate. 

Să trecem din nou la mişcările unităţilor militare mari 
sau mici. Atîta timp cît fiecare soldat nu-şi va însuşi instruc
ţia de front într-atît încît la comanda dată să execute aproape 
mecanic orice mişcare care i se poate cere, batalionul nu va 
înainta niciodată cu siguranţă. Soldatul care mai trebuie să-şi 
scormonească memoria sau să-şi bată capul pentru a î1elege 
ce anume îi cere comanda dată va aduce batalionului mai 
mult pagube decît foloase. Lucrul acesta se va întîmpla cu 
soldatul care, în virtutea obişnuinţei sau din alte motive, 
înclină să creadă că după anumite mişcări urmează neapărat 
altele ; deseori va primi cu totul altă comandă decît aceea la 
care se aştepta, şi atunci e foarte probabil că se va încurca. 
Aceste neajunsuri pot fi înlăturate numai printr-o instrucţie 
de front sistematică a companiei. Aici ofiţerul va putea pune 
mica unitate care se află sub comanda sa să execute într-un 
sfert de oră atîtea mişcări şi formaţii diferite, va putea varia 
în aşa măsură ordinea trecerii de la o mişcare la alta, încît 
soldaţii, neştiind niciodată ce anume va urma, vor învăţa 
repede să fie atenţi şi vor reacţiona într-un mod absolut 
mecanic la comenzi. In cadrul batalionului, toate mişcările 
se execută în mod inevitabil mult mai încet şi, prin urmare, 
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în ansamblu. sînt mai puţin instructive pentru soldaţi. deşi 
mult mai instructive pentru ofiţeri ; este însă îndeobşte re
cunoscut faptul că soldaţii care au atins perfecţiunea în in
strucţia de companie învaţă de minune într-un timp foarte 
scurt, sub comanda unor ofiţeri bine pregătiţi. schimbările de 
formaţie cu batalionul. Cu cit soldaţii se vor antrena mai 
mult în schimbările de formaţie cu compania, sub conducerea 
unui instructor priceput şi abil, cu atît mai sigur vor acţiona 
mai tîrziu în cadrul batalionului. Şi nu-i nevoie să arătăm 
cit de importantă este intr-un batalion buna organizare : o 
salvă poate fi executată, într-o anumită măsură, dezordonat 
şi totuşi să obţină rezultate ; dar un batalion care se încurcă 
la constituirea formaţiei în careu, la desfăşurare, la ocolirea 
în coloană etc. poate fi oricînd iremediabil pierdut dacă se 
află în faţa unui inamic activ şi cu experienţă. 

Importantă este apoi problema distantelor. Incontestabil 
că nici un voluntar, fie el ofiţer sau soldat. nu are deprinde
rea să măsoare distantele din ochi. Fiecare şedinţă de instruc
ţie de batalion arată cit de greu le este ofiţerilor să păstreze 
distanţa corectă în timpul marşului în coloană de batalion 
fracţionată sau compactă, precum şi în timpul pesfăşurărîi. 
La constituirea coloanei din formaţia în careu, voluntarii 
grupelor din centru î;;i pierd aproape întotdeauna distanţa ; 
ei se dau înapoi prea mult sau prea puţin, şi de aceea ocolirea 
se execută foarte incorect. Ofiţerii pot învăţa să păstreze 
distanţele numai în cadrul batalionului, cu toate că şi for
maţiile de companie pe plutoane şi grupe vor contribui la 
îmbunătăţirea pregătiri i lor ; dar, pentru ca voluntarii să 
înveţe constituirea coloanei din formaţia în careu ( o  manevră 
de cea mai mare importanţă cind se execută sub ochii inami
cului) . Pi trebuie să exerseze acest lucru în companiile lor. 

Trebuie să analizăm şi o altă problemă, şi anume tinuta 
ostăşească a soldaţilor. Ne referim nu numai la ţinuta dreaptă, 
nîndră şi totuşi degajată a fiecărui soldat atunci cind ţine 
puşca pe umăr, dar şi la acţiunea rapidă şi simultană in 
timpul luării formaţiilor în cadrul companiei şi batalionului, 
acţiune la fel de necesară atît oricărei unităţi militare în 
timpul mişcării. cit şi unui batalion în cazul executării mînui
rilor de armă pe loc. Voluntarii. pare-se, sînt pe deplin sati�
făcuţi dacă reuşesc să-şi ocupe cumva, aproximativ în timpul 
cerut, locurile fixate, incluzind în mod obişnuit citeva secunde 
pentru repaus. Fără îndoială că această problemă estP im· 
portantă, şi în primul an de existenţă a unităţilor de volun-
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tari oricine ar fi pe deplin satisfăcut de un asemenea rezultat. 
Dar pentru fiecare mişcare există un mod de executare de
terminat, bine stabilit şi prevăzut de regulament, presupunin
du-se că acesta este modul cu ajutorul căruia scopul urmărit 
poate fi atins în timpul cel mai scurt, cu maximum de folos 
pentru toţi participanţii şi, prin urmare, în cea mai deplină 
ordine. De aici rezultă concluzia că orice abatere de la modul 
de executare prevăzut de regulament implică, în mod inevi
tabil. o oarecare dezordine şi o lipsă de coordonare şi consec
venţă, ceea ce creează spectatorului nu numai o impresie de 
executare neglijentă, dar presupune şi o anumită pierdere 
de timp şi îi face pe soldaţi să creadă că unele paragrafe din 
regulament sînt o pură absurditate. Daţi unui soldat posibi
litatea să privească o unitate de voluntari în timp ce aceasta 
se mişcă în coloană cite patru, dinspre centru şi front, se 
grupează pe companii sau execută o altă manevră, şi el va 
vedea imediat ce deprinderi neglijente s-au înrădăcinat la 
noi. Dar asemenea lipsuri, tolerabile la un vechi regiment 
de linie, care are o bază bună de instrucţie temeinică şi care 
poate fi pus să repete aceeaşi instrucţie şi să se dezbare de 
deprinderile sale neglijente, sînt mult mai periculoase într-o 
unitate de voluntari. unde această bază solidă de instrucţie 
minuţioasă lipseşte în mod inevitabil. Deprinderile neglijente 
ale acesteia, tolerabile la început, cînd soldaţii trebuie să 
parcurgă în grabă întregul curs de ,instrucţie elementară, 
vor creşte şi se vor înmulţi dacă nu vor fi stăvilite printr-o 
instrucţie de companie asiduă, regulată şi riguroasă. Aseme
nea deprinderi neglijente nu vor putea fi înlăturate în între
gime, în orice caz însă ele pot şi trebuie să fie stăvilite, aşa 
încît să nu ia o extindere mai mare. Cît priveşte ţinuta indivi
duală a soldaţilor, credem că ea se va îmbunătăţi treptat, cu 
toate că ne îndoim foarte mult că va dispărea cîndva această 
unduire a frontului la pasul pe loc, caracteristică voluntarilor 
şi care se observă la toate şedinţele lor de instrucţie. Ne 
referim la obişnuinţa de a mişca partea superioară a corpului 
la pasul pe loc, obişnuinţă proprie, pare-se, tuturor volunta
rilor pe care i-am observat. Voluntarul nu ridică piciorul drept 
decît după ce a ridicat şi umărul drept şi a lăsat în jos umă
rul stîng ; o dată cu piciorul stîng se mişcă în sus şi umă
ru) stîng, şi în felul acesta întregul front unduieşte înainte 
şi înapoi. asemenea unui lan de grîu copt care se leagănă in 
bătaia unui vînt puternic, ceea ce aduce foarte puţin cu un 
detaşament de soldaţi dîrji, gata să înfrunte duşmanul. 
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Credem că am spus suficient pentru a atrage atenţia 
asupra acestei probleme. Fiecare voluntar căruia îi este 
scumpă mişcarea voluntarilor va fi de acord cu noi în ceea 
ce priveşte necesitatea unei instrucţii de companie regulate 
şi riguroase ; întrucît instrucţiei iniţiale a trupelor de volun
tari, îngăduiţi-ne s-o repetăm, nu i s-a acordat atenţia cuve
nită. va fi nevoie de multă atenţie şi de o muncă intensă 
pentru a remedia într-o anumită măsură această lacună. 

Scris de F. Engels 
la mijlocul lunii aprilie 1 86 1  

Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 33 
din 20 aprilie 1 861 

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 



287 

Friedrich Engels 

Puşti şi trageri cu puşca. 
PuştHe Lancaster şi Enfield 

Recenta întrecere dintre locotenentul Wallinger şi ser
genţii din trupele de geniu. despre care am relatat în numerele 
din 6 şi 13 aprilie ale revistei noastre, a atras din nou atenţia 
publicului asupra calităţilor puştii Lancaster. în special ca 
armă militară. In cursul întrecerii de la Chatham, sergenţii 
au tras cu puşca militară obişnuită Lancaster 577, cu canalul 
ţevii oval. cu care sînt înzestrate trupele de geniu şi care 
costă aproximativ 4 1. st. Ar fi, desigur, greşit să comparăm 
această armă cu puşca Whi tworth, care are o construcţie 
excelentă şi costă aproximativ 25 1. st. Mai nimerit ar fi să 
comparăm puşca Lancaster cu puşca obişnui tă Enfield. dat 
fiind că diferenţa de preţ dintre aceste două modele nu este 
prea mare. iar puşca Lancaster ar ajunge, probabil, la un 
preţ egal cu acela al puştii Enfield dacă ar fi fabricată în 
cantităţi tot atît de mari în uzinele statului. întrebarea este 
dacă puşca Lancaster este într-adevăr mai bună. Pornind de 
la principii generale şi de la experienţa existentă, autorul 
articolului apărut in „London Review" 142 răspunde afirmativ 
la această întrebare. Atragem atenţia asupra următoarelor 
pasaje din acest articol : 

„Legea care determină precizia tragerii cu puşca este cit se poate 
de simplă. Este suficient să se stabilească un anumit raport între lungi
mea şi diametrul glonţului şi să i se i.prime acestuia o mişcare de rotaţie 
adecvată în jurul axului său longitudinal, pentru a se obţine astfel o pre
cizie absolută a tragerii, independent de sistemul prin care i se imprimă 
glonţului mişcarea de rotaţie sau elicoidală, indifrent dacă canalul ţevii 
are sau nu ghinturi şi indiferent de numrul acestora. Atita timp cit se 
respectă raportul amintit, iar glonţului i se imprimă mişcarea de rotaţie 
corespunzătoare, precizia de tragere va fi în toate cazurile aceeaşi. 
Totuşi, atunci cînd se pune problema alegerii celei mai potrivite arme 
pentru un soldat, primul lucru de care trebuie să se tină seama ste ca 
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ea să nu depăşească o anumită greutate şi anumite dimensiuni şi să se 
poată încărca şi curăţa uşor. Rezultă că, pentru ca o armă să poată fi 
încărcată uşor, supraaţa de frecare în timpul încărcării trebuie să fie 
cit mai mică, Iar la alegerea formei ghinturilor este necesar să se evite 
pe cit posibil unghiurile. Nu cunoaştem o altă formă care să înde
plinească aceste condiţii mai bine decit spirala ovală, întrucit un canal cu 
o asemenea formă nu are decît două suprafeţe de frecare în timpul încăr
cării şi în plus poate fi uşor curăţit cu mijloacele inevitabil rudimentare 
de care dispune soldatul pe cîmpul de luptă. Această părere pare a fi 
confirmată de rezultatele campaniei din India şi de încercările făcute cu 
această puşcă la Malta, Gibraltar şi în alte părţi în afara hotarelor 
Angliei. Se spune că în India, în numeroasele momente critice ale cam
paniei, puştile Enfield au amuţit complet. Ziarele, scrisorile particulare şi 
rapoartele oficiale erau pline de reclamaţii în acest sens. Totuşi, cu ac�
leaşi munitii şi în aceleaşi împrejurări, puştile cu canalul oval cu care au 
fost înzestrate trupele de geniu au funcţionat ireproşabil, spre marea mul
ţumire atit a ofiţerilor cit şi a soldaţilor. 

Puşca Enfield de calibru redus şi cu glonţ alungit dă rezultate la fel 
de bune ca puşca Whitworth ; totuşi, puşca Enfield model militar, aşa cum 
se prezintă astăzi, trebuie considerată drept o încercare de a îndeplini con
diţii imp_osibile. Ofiţerilor însărcinaţi cu construirea acestei arme nu li s-a 
îngăduit să-i reducă calibrul sub o anumită limită. Ca urmare a fost adop
tat calibrul standard de 0,577 ţoli. Dat fiind că diametrul canalului era 
totuşi prea mare, a apărut o dificultate inerentă, şi anume aceea de a se 
asigura o ajustare perfectă, complet ermetică a glonţului la peretele inte
rior al canalului atunci cind glonţul este împins pe canal sub acţiunea 
exploziei pulberii. Să examinăm consecinţele reale ale imperfecţiunilor 
puştii Enfield. Greutatea glonţului este de 530 de grani, încărcătura de 
pulbere de 70 de grani, calibrul, aşa cum s-a mai spus, de 0,577 ţoli . 
Presiunea exercitată de explozia a 70 de grani de pulbere, care acţionează 
asupra marii suprafeţe a secţiunii transversale a glonţului, nu este şi nu 
poate fi suficientă pentru a produce în toate cazurile dilatarea necesară a 
glonţului şi umplerea de către el a ghinturilor. Experienţe minuţioase au 
arătat că nici măcar 100/o din gloanţe nu se dilată în mod ·.miform şi 
complet în toate direcţiile. Uneori pe glonţ se observă clar urma unui sin
gur ghint, alteori a două, şi doar o zecime din numărul total al gloanţelor 
trase se dilată complet. De aici insuficienta precizie de tragere a puştii 
militare cu calibrul de 0,577 ţoli. 

Condiţiile optime pentru o tragere precisă cu puşti ghintuite în orice 
formă sint următoarele : calibrul - de 0,5 ţoli, lungimea glonţului - de 
1 ,12 ţoli, răsucirea sau pasul ghintului - de 1 pe 18 ţoli, încărcătura de 
pulbere - de 90-100 de grani (nr. 6) la aceeaşi greutate a glonţului, adică 
530 de grani. In aceste condiţii, presiunea exercitată asupra suprafeţ�i 
secţiunii transversale a glonţului este sporită şi, ca urmare, se realizează 
o ajustare sigură a glonţului la pereţii ţevii, datorită faptului că diame
trul micşorat al acesteia permite să se mărească lungimea glonţului şi face 
inutil dopul de lemn folosit la glonţul de model actual pentru dilatarea 
metalului. In felul acesta, glonţul este un corp omogen şi  compact cu o 
lungime egală cu aproximativ trei diametre. In momentul cind se produce 
explozia, forţa de dilatare a gazelor exercită mai intîi o presiune asupra 
fundului glonţului, adică asupra părţii lui posterioare (a) . Transmiterea 
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forţei motrice, deşi aproape instantanee, fntîmpină totuşi o rezistentă sub 
foma de vis inertiae* a masei de metal din care este alcătuit glonţul, 
exercitată pe întreaga lungime a glonţului (de la a la b) şi amplificată de 
rezistenţa opusă de aerul din ţeavă. Din primul moment este evident că 

) - - - - - „ .  

Glon/ pentru puşca de calibru mic 

această rezistenţă trebuie să se exercite în partea centrală a glonţului, 
adică în zona rezistenţei maxime (c) , şi, prin urmare, dilatîndu-se în mod 
absolut firesc aici, glonţul se va scurta uşor, să zicem cu aproximativ o 
zecime de ţol, în timp ce partea centrală îşi va mări diametrul în sufi
cientă măsură pentru a se ajusta perfect la forma canalului ţevii, indi
ferent care ar fi aceasta. 

Dacă aceste condiţii mai p erfecţionate sînt îndeplinite, nici într-un 
singur caz din 500 nu se observă o dilatare defectuoasă, glonţul luînd în 
mod invariabil foma canalului ţevii, ceea ce are ca rezultat o precizie de 
tragere excelentă. 

Aceste observaţii sînt valabile pentru puştile de orice model. 
Ce anume se realizează în aceste condiţii favorabile şi de ce măresc 

ele precizia tragerii ? După ce am arătat cum se ajustează glonţul exact 
la forma canalului, vom încerca să urmărim rezultatele. Una dintre prin· 
dpalele condiţii în construcţia unei puşti este menţinerea unei «traiectorii 
uşor înclinate», ceea ce înseamnă că glonţul trebuie să descrie o curbă 
pe cit posibil apropiată de linia dreaptă. De aici necesitatea unei viteze 
mari care să reducă la minimum actiunea exercitată de gravitaţie asupra 
traiectoriei glonţului. Primul lucru se obţine prin micşorarea calibrului, iar 
viteza şi precizia maximă a tragerii se realizează prin mărirea încărcăturii 
de pulbere ce acţionează asupra suprafeţei micşorate a secţiunii trans· 
versale a glonţului. 

In ceea ce priveşte sistemul de construire a ghinturilor, din cele 
spuse de noi se poate conchide că, atîta timp cit la ieşirea din ţeavă i se 
imprimă glonţului «rotaţia„ cuvenită, este absolut indiferent, în fond, cum 
se face acest lucru : prin forma hexagonală a canalului ţevii, ca la puşca 
Whitworth, prin forma ovală, ca la puşca Lancaster, sau prin ţeava cu trei 
ghinturi, ca la puşca Enfield. Nu este nevoie nici de mai multe ghinturi, 
căci dacă unul singur prinde glonţul cu suficintă forţă pentru a-i imprima 
mişcarea de rotaţie, condiţia necesară este îndeplinită. Există, totuşi, 
defecte inerente anumitor sisteme de ghinturi, defecte ce pot fi uşor de· 
monstrate. Dacă ghinturile rmează unghiuri, o parte din forţă se iro· 
seşte, dat fiind că prin dilatare glonţul umple şi aceste unghiuri, ca să nu 
mai vorbim de scăparea posibilă a gazelor în aceste locuri. In plus, fie· 
care unghi constituie un punct slab al ţevii ; acest defect este indepen
dent de numărul ghinturilor şi proporţional cu adîncimea lor. De aceea, 
teoretic, forma cea mai bună este spirala ovală a puştii Lancaster, la 
care glonţul se ajustează cel mai uşor, la cea mai neînsemnată dilatare. 

* - inerţie. - Nota trad. 
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Calităţile puştii Lancaster sînt dovedite şi de faptul că înainte de 
adoptarea puştii Enfield, alături de care concurase, puşca Lancaster a 
fost recomandată şi preferată de patru comisii cu totul diferite, Ea a 
fost prezentată spre aprobare comandantului suprem şi de la acesta 
trimisă la Hythe, pentru a se lua hotărîrea definitivă. Primul raport al 
ofiţerilor şcolii locale de infanterie a fost foarte favorabil, dar printr-un 
al doilea raport ei au acordat prioritate puştii Enfield. La baza acestei 
hotărîri a stat afirmaţia că gloanţele «se împrăştie», Ulterior însă au ieşit 
la iveală următoarele, Primele zece mii de gloanţe Pritchett, cu care s-au 
făcut cele dintîi încercări, aveau calibrul standard corespunzător. Cu 
aceste gloanţe s-au obţinut rezultate admirabile. La experienţele urmă
toare s-au folosit alte muniţii ; primele fuseseră fabricate în 1853, iar 
celelalte în 1854. Ofiţerii care au efectuat tragerile experimentale de la 
Hythe nici n-au bănuit că ar exista vreo deosebire între muniţii, deoarece 
nu fuseseră informaţi că diametrul gloanţelor fabricate în 1854 era cu 
0,007 ţoli mai mic decît acea al gloanţelor fabricate în 1853. 

Acest lucru s-a descoperit abia la un an şi jumătate de la adop
tarea puştii Enfield, cind colonelul (pe atunci căpitan) Fitzroy Somerset a 
experimentat pentru trupele de geniu carabina cu oanal oval. Este uşor 
de înţeles că, întrucit glonţul Pritchett avea diametrul sub standardul 
indicat, în multe cazuri, în special la o duritate mai mare a plumbului, el 
ieşea din ţeavă fără a fi primit mişcarea de rotaţie, cu alte cuvinte el 
nu se dilata suficient pentru a umple partea interioară a ţevii, fie la 
puşca Lan:aster, fie la oricare alt model. 

Credem că pentru toată lumea e clar că puşca Whitworth este prea 
scumpă pentru a fi folosită în armată şi  că întreţinerea ei comportă multă 
atenţie, ceea ce pe cimpul de !iptă este greu de realizat. Nu rămîne, 
aşadar, decît să se facă experienţe cu puştile Lancaster şi Enfield, sau cu 
alte modele potrivite pentru timp de război, Aceste experienţe nu trebuie 
să fie efectuate însă sub forma unor concursuri de tir, ci prin trageri de 
pe un suport fix, cu cantităţi egale de pulbere şi cu gloanţe de aceeaşi 
greutate ş i de aceeaşi formă, a5a incit toate condiţiile să fie egale, iar 
rezultatele experienţei să depindă numai de calităţile armei", 

Observaţiile de mai sus se referă la două chestiuni di
ferite : 1 )  care este cea mai justă proporţie între diametrul 
şi lungimea glonţului pentru trageri cu orice puşcă ? şi  
2)  care sînt avantajele puştii Lancaster cu canalul ţevii oval ? 

In ceea ce priveşte prima chestiune, nu sîntem de loc 
de acord cu afirmaţia autorului că dimensiunile glonţului 
propus de el sînt de preferat tuturor celorlalte. Puştile care 
au dat pînă in prezent cele mai bune rezultate, cea elveţiană 
şi puşca Whitworth, au amîndouă un calibru mai mic de 
0,5 ţoli şi o lungime a glonţului relativ mai mare. Nu este 
cazul însă să ne lansăm aici într-o discuţie pe o temă atît de 
generală. 
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In ceea ce priveşte cea de-a doua chestiune, autorul n-a 
adus dovezi concrete pentru a demonstra fie şi un singur 
avantaj al puştii Lancaster faţă de puşca Enfield. Faptul că 
puştile trupelor de geniu „amuţesc" mai rar dedt puştile 
Enfield ale infanteriei se explică uşor dacă avem în vedere 
că in orice armată infanteria este de o sută de ori mai nume
roasă decît trupele de geniu şi că acestea din urmă folosesc 
puştile de o sută de ori mai rar decît trupele de linie, dat 
fiind că au misiuni cu totul diferite de cele ale infanteriei. 

Puşca Whitworth a dovedit că un glonţ lung şi care se 
dilată greu, avînd o adîncitură suficientă în partea poste
rioară, se poate ajusta. în cazul unei încărcături complete, la 
orice formă a ghinturilor. Aici este nevoie de o dilatare foarte 
mare, şi totuşi chiar şi partea posterioară a glonţului ia forma 
hexagonală. De aceea nu încape îndoială că se poate fabrica 
un astfel de glonţ care să se dilate suficient pentru a umple 
secţiunea transversală a canalului oval atunci cînd diferenţa 
dintre cele două diametre nu este prea mare. Nu înţelegem 
însă de ce se poate spune pe acest temei că puşca geniştilor 
este mai bună decît puşca Enfield. Glonţul considerat ideal 
de autorul nostru nu are absolut nimic comun cu această 
puşcă, la care, de altfel. nici nu s -ar potrivi. Iar dacă el con
sideră că chiar la o reducere a calibrului este necesară o 
încărcătură mărită, de 90-100 de grani de pulbere, pentru 
ca glonţul să capete forma ovală a canalului, credem că 
aceasta echivalează aproape cu a recunoaşte tacit că actuala 
încărcătură de 70 de grani nu asigură întotdeauna dilatarea 
completă a glonţului în canalul oval al puştii geniştilor. 
Autorul nu vorbeşte însă de mărirea reculului ca urmare a 
măririi încărcăturii. Se ştie însă că o încărcătură de 80-90 de 
grani, ca la puşca Whitworth, provoacă un recul destul de 
mare, care, în condiţiile tragerii rapide, afectează foarte cu
rînd stabilitatea ochirii. 

Rezultatele deosebit de bune obţinute cu puş;a geniştilor 
la concursul de la Chatham. precum şi excelentele trageri 
efectuate cu puşca Lancaster de către unele persoane parti 
culare şi menţionate din cînd în cînd în presă pun la ordinea 
zilei reluarea experienţelor în vederea verificării calităţilor 
puştii cu canal qval şi gloanţe extensive şi a utilităţii ei ca 
armă militară. In ceea ce ne priveşte. considerăm că are şi 
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ea defecte şi că la puştile folosite în armată sistemul de ghin
tuire este cu totul secundar. In loc să se discute atîtea amă
nunte lipsite de importanţă privind puşca Enfield, de ce nu 
se trece imediat la fondul problemei şi nu se spune că de
fectul principal al acestei puşti îl constituie calibrul ei prea 
mare ? Schimbaţi calibrul şi veţi vedea c. toate celelalte 
perfecţionări vor i numai chestiuni de amănunt. 

Scris de F. Engels 
Ia sfirşitul lunii aprilie 1861 
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Friedrich Engels 

Aldershot şi voluntarii 

în discursul rostit la dineul brigăzii de puşcaşi londonezi. 
ducele de Cambridge a spus că ar fi foarte bucuros să-i vadă 
pe voluntari la Aldershot. Singura problemă era, după pă
rerea lui. cum să se adune cu toţii acolo. Ne îngăduim să dăm 
unele sugestii pentru rezolvarea acestei probleme. 

Fireşte că nici nu poate fi vorba de a se trimite la Alder
shot sau în oricare altă tabără unităţi întregi de voluntari. 
Componenţa lor exclude cu desăvîrşire o asemenea posibili
tate. Nu există companie şi cu atît mai puţin batalion în 
care majoritatea oamenilor să poată dispune in acelaşi timp 
fie şi numai de două săptămîni în acest scop. 

Dar, dacă nu este posibil să se aducă la Aldershot uni
tăţi întregi de voluntari. nu s-ar putea oare ca ei să se ducă 
acolo cite unul şi să înveţe totuşi o seamă de lucruri ? Cre
dem că s-ar putea dacă lucrurile ar fi organizate în aşa fel 
încît voluntarilor să li se creeze toate condiţiile pentru a 
folosi acest prilej . 

După părerea noastră, marea majoritate a voluntarilor 
o formează oameni care ar putea lipsi de la ocupaţiile lor 
obişnuite timp de două săptămîni în cursul unui an. Foarte 
mulţi dintre ei îşi iau, de regulă, un astfel de concediu, dacă 
nu chiar mai lung. Printre ei vor fi, desigur, destui care nu 
vor avea nimic împotrivă - ba ar fi chiar bucuroşi ca o 
dată să-şi petreacă timpul şi să-şi cheltuiască banii la Alder
shot, în cazul cînd ar fi primiţi acolo. In felul acesta, din mai 
pînă la sfîrşitul lunii septembrie s-ar putea asigura fără nici 
o dificultate prezenţa la Aldershot a unui efectiv de volun
tari mereu reînnoit, din care să se formeze cel puţin un bata
lion. Dacă putem atrage în tabără un asemenea efectiv mereu 
reînnoit, cum îl vom putea folosi ? 
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Propunem să se rezerve pentru aproximativ 600 de vo
luntari un număr de barăci sau corturi şi să se numească în 
funcţia de comandant al acestei tabere de voluntari un căpi
tan sau. şi  mai bine. un maior din trupele de linie, secondat 
de un adjutant şi de un plutonier-major. Tabăra s-ar putea 
deschide în mai . de îndată ce s-ar înscrie un număr suficient 
de voluntari ; după completarea locurilor, în continuare, do
ritorii vor fi primiţi în limita locurilor ce se vor elibera. Toţi 
aceşti voluntari vor fi constituiţi într-un batalion, iar în 
loc de uniformă vor purta peste haină o bluză de o anumită 
croială şi de o anumită culoare. Intrucît va i, fără îndoială. 
un număr prea mare de ofiţeri. va trebui ca ei să servească 
temporar ca sergenţi sau chiar ca soldaţi de rînd. Departe 
de a vedea în aceasta un neajuns. socotim, dimpotrivă, că 
prezintă avantaje. Nici un ofiţer voluntar nu a făcut o in
strucţie atît de temeinică. încît o revenire temporară în rîn
durile trupei să-i fie inutilă. Ei nu trebuie să uite că orice 
ofiţer din trupele de linie trebuie ca în fiecare an să pună 
puşca pe umăr pentru o anumită perioadă. Problema repar
tiz.rii posturilor temporare de ofiţeri în cadrul batalionului 
s-ar rezolva uşor ; s-ar putea începe cu cei mai în vîrstă 
dintre căpitanii prezenţi, iar ceilalţi le-ar urma pe rînd. Co
mandantului de batalion i s-ar putea da o oarecare libertate 
în ceea ce priveşte numirile în aceste posturi. aşa încît între 
ofiţerii prezenţi să se asigure o emulaţie vie. Toate acestea 
s înt însă chestiuni de amănunt. a căror rezolvare nu ar în
tîmpina mari dificultăţi dacă ideea ca atare ar fi luată în 
considerare. 

Batalionul acesta cu un efectiv mereu reînnoit nu va  
atinge niciodată un  nivel înalt în  ceea ce  priveşte pregătirea 
de luptă, iar sarcina comandantului şi a ajutoarelor 
sale nu va fi de loc uşoară. In orice caz. un scop ar fi atins. 
şi anume : în armata de voluntari în general şi printre ofiţerii 
şi subofiţerii ei în special s-ar crea un nucleu de oameni care 
cel puţin timp de două săptămîni au fost soldaţi adevăraţi. 
Acest răstimp ar putea să pară neînsemnat, noi însă sîntem 
siguri că. părăsind tabăra, fiecare s-ar simţi cu totul · altfel 
decît la venirea la Aldershot. Există o deosebire uriaşă 
între instrucţia făcută o dată sau de două ori pe săptămînă, 
după o zi întreagă consacrată muncii şi altor treburi, şi 
instrucţia în tabără dimineaţa, în cursul zilei şi seara, fie şi 
numai timp de două săptămîni. In această perioadă, fiecare 
voluntar aflat în tabără nu va avea altă preocupare în afară 
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de pregătirea sa militară. Fiecare îşi va îmbogăţi cunoştinţele 
militare într-o măsură irealizabilă în condiţiile actualei 
instrucţii de front a voluntarilor. Pe lingă aceasta. el va 
căpăta mult mai multă experienţă decît ar putea dobîndi în 
unitatea sa. afară doar de cazul cînd aceasta s-ar instala 
într-o tabără. Părăsind Aldershot-ul. fiecare îşi va da seama 
că în aceste două săptămîni el şi-a însuşit cel puţin tot atîtea 
cunoştinţe cit în cursul întregului său serviciu anterior în 
cadrul trupelor de voluntari. După un anumit timp, aproape 
că nu va exista companie de voluntari din care un om sau 
mai mulţi să nu fi fost la Aldershot. Şi pentru toţi trebuie 
să fie clar că. avînd în rîndurile lor elemente mai bine pre 
gătite, unităţile de voluntari ar avea mult de cîştigat atît în 
ceea ce priveşte coeziunea. cit şi măiestria militară. 

Am presupus că durata instrucţiei pentru fiecare volun
tar va fi de două săptămîni. pur şi simplu pentru că aproape 
fiecare poate găsi mijlocul de a-i consacra un timp atît de 
scurt. Nimic nu trebuie să-i împiedice însă pe voluntarii 
care-şi pot permite să rămînă în tabără o lună întreagă. 

Se înţelege de la sine că în tabără voluntarii vor trebui 
să se întreţină pe cont propriu. Guvernul trebuie să le pună 
la dispoziţie corturi şi echipamentul de tabără şi, eventual. 
să ia măsuri în vederea aprovizionării cu alimente. bine
înţeles pe spezele voluntarilor. In felul acesta, aproape fără 
cheltuieli pentru stat. instrucţia în tabără ar reveni ieftin şi 
pentru voluntari. iar activitatea lor s-ar desfăşura potrivit 
normelor unui adevărat serviciu de tabără. 

Sîntem convinşi că, dacă s-ar face o asemenea experienţă, 
ea ar avea ecou în rîndurile voluntarilor ; batalionul ar avea 
întotdeauna efectivul complet, şi. poate, curînd ar fi necesar 
să se creeze batalioane similare şi în alte tabere sau tot la 
Aldershot. În cazul cînd ar fi prea mulţi ofiţeri. s-ar putea 
forma. într-una din tabere. „un batalionu special „de ofiţeri " ,  
în  cadrul căruia instrucţia să dureze ceva mai mult. Părerea 
noastră este că un astfel de batalion şi-ar justifica existenţa 
cel puţin în cursul unui sezon. 

Taberele şi trupele de linie în general pot fi de folos ofi
ţerilor voluntari, şi anume, detaşîndu-i temporar pe aceştia 
la batalioanele armatei regulate. Acest lucru s-ar putea face 
fără ca ofiţerii să fie nevoiţi să plece prea departe de casă. 
Pe timpul detaşării (să zicem o lună) , ofiţerul voluntar va 
trebui să-şi îndeplinească îndatoririle ca şi cum ar servi în 
unitatea respectivă. Fără îndoială că s-ar putea găsi mijloa-
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cele ca cel puţin cite un ofiţer voluntar să fie detaşat la un 
batalion, fără a se încălca prin nimic obligaţiile şi poziţia 
ofiţerilor din serviciul activ, care au avut întotdeauna o 
atitudine justă faţă de voluntari. In cazul cînd această pro
punere ar fi adoptată, considerăm util să nu se admită de
taşarea la trupele de linie a ofiţerilor voluntari care, într-un 
fel sau altul. au dovedit că nu sînt în stare să folosească cum 
se cuvine acest prilej , căci ei ar fi trimişi acolo nu pentru 
a-şi însuşi cunoştinţe militare elementare, ci pentru a-şi îm
bogăţi şi desăvîrşi cunoştinţele deja dobîndite, precum şi 
pentru a învăţa ceea ce nu pot de�rinde în unităţile lor. 

Ambele noastre propuneri - formarea în tabere a unor 
batalioane cu efectiv mereu reînnoit şi permisiunea de a se 
detaşa ofiţeri voluntari calificaţi pe timp de o lună la trupele 
de linie - au în vedere îndeosebi pregătirea ofiţerilor. Am 
spus în repetate rînduri că ofiţerii constituie punctul slab .al 
armatei de voluntari ; adăugăm că, în prezent, pentru toată 
lumea trebuie să fie clar că actualul sistem de instruire a 
voluntarilor nu poate să creeze un corp ofiţeresc bine pre
gătit şi că de aceea trebuie găsite noi metode de instruire 
pentru ca armata de voluntari nu numai să nu regreseze. ci. 
dimpotrivă, să se perfecţioneze. 

Am făcut propunerile de mai sus cu unicul scop de a 
atrage atenţia asupra acestei probleme. Nu este n intenţia 
noastră să expunem cititorilor un plan definitiv. elaborat în 
toate amănuntele. prevăzînd toate cazurile posibile şi gata să 
fie pus imediat în aplicare. Aceasta ar trebui să constituie 
preocuparea altor persoane, dacă lucrurile ar fi abordate cu 
toată seriozitatea. Am vrea doar să arătăm că mişcarea de 
voluntari reprezintă o experienţă care, dacă nu va fi con
tinuată un timp pentru a se găsi calea justă în vederea per
fecţionării ei, va ajunge în cele din urmă în impas. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii mai 1861 

Publicat în „The Volunteer Jonal, 
fr Lancashire and Cheshire" nr. 36 
din 1 1  mai 1861 

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 
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Friedrich Engels 

Ministerul de război şi voluntarii 

Credem că nicăieri în Marea Britanie voluntarii nu au 
manifestat mai mult zel şi mai multă promptitudine în înde
plinirea ordinelor şi dispoziţiilor ministerului de rtzboi. o 
atît de mare dorinţă în adoptarea unei poziţii juste faţă de 
armata regulată şi în orientarea mişcării de voluntari în con
formitate cu cerinţele autorităţilor militare ca în Lancashire 
şi la Manchester. Dispoziţia de a se asigura depozite pentru 
armament a fost îndeplinită. deşi implica dificultăţi serioase 
inerente într-un oraş mare. Toate ordinele au fost executate 
neîntîrziat şi fără rezerve. Cînd voluntarii noştri s-au adunat 
în număr mare, anticipind dorinţa ducelui de Cambridge, ei 
au cerut autorităţilor militare ale districtului să ia comanda 
şi să organizeze brigăzi. Animaţi de dorinţa de a obţine re
zultate bune, voluntarii noştri din Lancashire au privit fa
vorabil orice amestec al guvernului. Convinşi că ordinea şi 
buna organizare sînt necesare mai presus de orice, ei vedeau 
în fiecare circulară a ministerului de război un pas spre asi
gurarea acestor cerinţe. Chiar de la primul său număr, „Vo
lunteer Journalu a recomandat neîncetat voluntarilor să se 
supună cu dragă inimă ordinelor ministerului de război şi le -a 
explicat marile avantaje ale unei bune colaborări intre vo
luntari şi autorităţile militare, atît locale cît şi centrale. In 
timp ce în alte părţi. în special la Londra, circulau zvonuri 
misterioase despre influenţa dăunătoare a marelui stat-major. 
despre încercările de amestec din partea autorităţilor etc . .  la 
noi acest lucru nu s-a întîmplat. Noi am avut încredere în 
comandantul suprem, în ministrul de război şi în toţi sub
alternii lor atunci cînd s-au declarat gata să sprij ine mişcarea 
de voluntari prin toate mijloacele şi metodele posibile. 
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Nu putem să trecem însă cu vederea faptul că recent au 
survenit una sau două întîmplări mărunte, care lasă impresia 
că în atitudinea autorităţilor faţă de mişcarea de voluntari 
s-a produs o oarecare schimbare mai ales de cind lordul de 
Grey and Ripon nu mai este adjunct al ministrului de război. 
Acum citeva săptămîni - pare-se în lunea Rusaliilor -
lordul Ranelagh a trecut în revistă în Regent's Park pe volun
tarii londonezi care au răspuns invitaţiei sale. Am condam
nat în repetate rînduri cu asprime încercările lordului Rane
lagh de a face pe generalul *. Ar fi fost mai indicat ca el să 
se adreseze colonelului McMurdo, inspector general al vo
luntarilor, pentru ca el să treacă în revistă unităţile de vo
luntari. sau să recomande în acest scop un alt ofiţer calificat. 
Dar, indiferent dacă a fost sau nu oportun, lordul Ranelagh 
şi-a adus voluntarii în parc. Trecerea în revistă a fost anun
ţată oficial. şi ştirea s-a răspîndit atît de repede, incit s-a 
adunat o mulţime de spectatori. Printre aceştia s-au găsit 
unii care au avut o comportare scandaloasă. Ei i -au bruscat 
pe voluntari, le-au dezorganizat rîndurile, i -au împiedicat 
să se regrupeze, au aruncat cu pietre ; se afirmă chiar că 
unii au încercat să rănească caii ofiţerilor cu obiecte tăioase. 
tn faţa acestei situaţii. ofiţerii care-i comandau pe voluntari 
au vrut să se adreseze, fireşte, poliţiei, dar, după cite ni s-a 
spus, din cei 6 OOO de oameni care alcătuiesc armata lui sir 
Richard Mayne, nu era nici unul acolo ! Ca urmare, datorită 
amestecului mulţimii, trecerea în revistă a lordului Ranelagh 
a suferit un eşec total. N-ar fi fost exclus ca şi fără acest 
amestec ea să sufere acelaşi eşec, pe deplin meritat, pe 
care l-au înregistrat de altfel toate încercările anterioare ale 
lordului Ranelagh. In consecinţă, el a devenit un martir şi 
şi-a cîştigat simpatia tuturor voluntarilor. 

Nu încape îndoială că absenţa totală a poliţiei de la 
această trecere în revistă anunţată oficial nu a fost cu totul 
întîmplă toare. In presă s-a spus că poliţia a primit, probabil, 
ordinul să nu intervină, dar noi ştim că printre voluntarii lon
donezi este larg răspîndită părerea că marele stat-major n-ar 
fi străin de cele petrecute şi că ar vrea să submineze 
prin orice mijloace mişcarea de voluntari. Din această cauză, 
la Londra atmosfera este încărcată, şi mărturisim că faptele 
relatate, pe care, după cite ştim, nimeni n-a încercat să le 

* Vezi volumul de fată, pag. 26-273 şi 275. - Nota red. 
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justifice sau să le explice, sînt de natură să provoace o 
asemenea reacţie. 

Săptămîna aceasta s-a mai întîmplat ceva care nu dove
deşte de loc că autorităţile ar intenţiona, aşa cum au promis, 
să facă tot ce le stă în putinţă pentru a-i ajuta pe voluntari, 
Acum cîtva timp s-a anunţat că una dintre unităţile noastre 
din Manchester intenţionează să plece pentru scurt timp în 
tabără. Credem că o asemenea ştire n-a fost dată publicităţii 
înainte de a fi existat certitudinea că măsura luată poate fi 
realizată. Se afirmă insistent că s-a cerut verbal autorităţilor 
corturi etc. şi că cererea ar fi fost aprobată, că, mai mult, 
chiar s-ar fi stabilit şi condiţiile în care se acorda aprobarea. 
La această înţelegere s-a ajuns, după părerea noastră, acum 
cel mult două sau trei săptămîni. Pe baza ei s-au mai făcut 
şi alte înţelegeri - referitoare la terenul pentru tabără, la 
magazinul pentru militari, popotă etc. -, iar cînd totul a fost 
stabilit şi s-a formulat oficial cererea pentru corturi. auto
rităţile au dat înapoi, declarînd că nu sînt în măsură să pună 
la dispoziţie nici un fel de corturi I 

Aceasta răstoarnă, fireşte, tot planul şi face ca toate 
cheltuielile şi frămîntările unităţilor să fi fost zadarnice. Ştim 
cu toţii că unităţile de voluntari au toate motivele să mînu
iască cu multă grijă micul lor cont la bancă, dacă un a5e
mcnea cont există. După cum am fost informaţi. numărul 
unităţilor de voluntari care au cerut corturi este atit de 
mare, încît guvernul nu are posibilitatea să satisfacă toate 
cererile şi. de aceea. a hotărît să nu dea nici uneia. Indiferent 
dacă este aşa sau nu. guvernul ar trebui să ştie că o tran
zacţie trebuie respectată şi că evenimentele ulterioare nu -1 
pot scuti de obligaţiile asumate. La Manchester, ca şi la Lon
dra, se zvoneşte însă că acesta n-ar i decît un pretext şi că 
guvernul nu vrea ca voluntarii să meargă în tabără. Chiar 
dacă unităţile respective şi-ar procura corturi sau barăci pe 
cont propriu şi cu mijloace proprii, instalarea în tabără n-ar 
fi privită cu ochi buni în cercurile înalte. 

Atmosfera creată nu este, desigur, de natură să pro
moveze relaţii de cordialitate între autorităţi şi voluntari, aut 
de necesare pentru dezvoltarea cu succes a mişcării. Miş
carea este prea puternică pentru ca vreun guvern s-o poată 
înăbuşi. dar lipsa de încredere faţă de autorităţi din partea 

21 - Max-gels - Opere, Toi. 15 
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voluntarilor şi opoziţia ascunsă din partea autoritătilor pot 
să creeze o mare confuzie şi să împiedice pentru un timp 
dezvoltarea mişcării. Acest lucru nu trebuie îngăduit. în 
parlament există foarte mulţi ofiţeri voluntari. Folosind po
ziţia pe care o au, ei trebuie să ceară guvernului să dea ex
plicaţii menite să remedieze situaţia şi să dovedească volun
tarilor că pot conta pe un sprijin cordial şi că nu au a se 
teme de o ostilitate ascunsă. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii iunie 1861 

Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 40 
din 8 iunie 1861 

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 



301 

Friedrich Engels 

Waldersee despre armata franceză 

Recent a fost publicată la Berlin cartea „Armata franceză 
pe cîmpul de instrucţie şi în război " 143, care a făcut senzaţie 
şi a apărut în scurt timp în mai multe ediţii. Deşi se intitu
lează cu modestie „un bătrîn ofiţer " .  nu este un secret pen
tru nimeni că autorul acestei lucrăi este generalul conte 
Waldersee, fost ministru de război al Prusiei. El se bucură 
de o mare consideraţie în armata prusiană, unde s-a distins 
în special prin revoluţionarea vechiului şi pedantului sistem 
de instruire a soldaţilor, care se rezuma la executarea tragerii 
în lanţuri de trăgători. la acţiunile de patrulare şi de pază şi. 
în general. la îndeplinirea serviciului de infanterie uşoară. 
Metoda nouă, preconizată de el. asupra căreia vom reveni. 
poate, cu un alt prilej , a fost introdusă în armata prusiană. 
Ea se remarcă prin faptul că este lipsită de orice urmă de 
pedanterie în ceea ce priveşte forma şi face apel exclusiv 
la facultăţile intelectuale ale soldatului, în timpul prestării 
serviciului care poate fi îndeplinit numai prin colaborarea ra
ţională şi armonioasă a unui mare număr de oameni. Era 
foarte firesc ca un ofiţer care a acordat o importanţă atît 
de mare educării aptitudinilor intelectuale ale fiecărui soldat 
în parte să manifeste un interes profund şi permanent pentru 
armata franceză, dat fiind că aceasta excelează prin aptitu
dinile individuale ale soldaţilor ei în domeniul artei militare. 
Nu trebuie să ne mire, aşadar, faptul că autorul a făcut din 
această armată obiectul cercetărilor sale şi că are în rindu
rile ei multi prieteni şi cunoscuţi de la care poate obţine 
informaţii preţioase. După victoriile repurtate de francezi în 
campania din Italia din 1 859 împotriva uneia dintre cele mai 
bune şi viteze armate din Europa, împrejurările care au de
terminat victorii neobişnuite şi constante au devenit obiectul 
preocupării întregului continent. In cartea menţionată, gene-

21* 
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ralul Waldersee arată care este, după părerea sa. explicaţia 
acestor victorii. 

Cele ce urmează sint extrase din caracterizarea generală 
a armatei franceze : 

„Ea are toate calităţile ş1 m acelaşi timp toate defectele şi slăbiciu
nile caracterului francez. In toate timpurile şi, foarte recent, pe cimpurile 
de luptă din Algeria, Crimeea şi Italia, ea a do"edit că este animată de un 
spirit războinic autentic, că este plină de elan, vitează şi curajoasă, că 
este însetată de acţillle şi de glorie. Ofiţerii şi  soldaţii - mai ales cei din 
trupele de elită - au făcut în numeroase cazuri minuni de vitejie. ln 
general, faptele de arme ale soldaţilor francezi n campaniile amintite sint 
demne de tot respectul. 

Inzestrat cu o deosebită agilitate şi agerime a minţii, care se trans
formă însă adesea într-o permanentă efervescenţă, soldatul francez este 
neobosit şi perseverent în luptă, ca şi în oricare altă muncă grea. 

Plin de încredere în sine, ambiţios şi vanitos, fiecare soldat în parte 
nu doreşte dcît un singur lucru - să pornească asupra duşmanului. El nu 
se sprie de greutăţi şi acţionează după vechiul proverb francez : :Dacă un 
lucru este posibil, el este ca şi făcut ; dacă este imposibil, va fi făcut 
cumva». Fără să stea mult pe gînduri - şi adesea chiar nesăbuit -, el 
se avînlă înainte, convins fiind că nu există greutăţi pe care să nu l e  
poată învinge. De aceea, c u  avîntul şi  impetuozitatea proprii naţiunii 
sale, el este întotdeauna gata să pornească la atac, şi  în aceasta constă 
principala sa forţă. Pe de altă parte, soldatul francez este perspicace, agil, 
deosebit de apt pentru lupta corp la corp şi obişnuit să acţioneze indivi
dual. Este inventiv şi ştie să acţioneze în situaţii dificile ; este deosebit 
de dibaci în a-şi amenaj a confortabil bivuacul, de a repara poduri etc. 
sub ocul inamicului, de a organiza într-o clipă apărarea unei case sau 
a unui sat şi de a le apăra apoi cu cea mai mare înverşunare. 

In război, o armată este în elementul ei. Guvernul francez consi
deră în mod înţelPpt războiul drept starea normală a trupelor, şi de aceea 
întotdeauna ş i în toate împrejurările el menţine în armată normele aspre 
şi severe din timp de război. Regimentele sînt instalate în tabere cit mai 
des posibil, iar locul de încartiruire este mereu schimbat, pentru a nu 
prilejui apariţia unor deprinderi proprii perioadei de pace. Instrucţia sol
daţilor este de asemenea adaptată exclusiv stării de război, şi nimic nu 
se întreprinde în scopuri de paradă. Unităţile nu sînt apreciate niciodati 
după felul cum defilează ; ofiţerii străini sînt oarecum miraţi cînd văd 
că batalioanele franceze defilează - chiar şi în faţa împăratului - cu 
pas nesigur, fără alinierea cuvenită, fără cadenţă şi cu armele la umăr, ca 
fn pas «de voie». 

Tabloul acesta are însă şi  părţi întunecate. Toate calităţile militare 
care fac ca soldatul francez să atace impetuos dau rezultate strălucite 
numai atîta timp cî t  i se permite să atace. Sentimentul individualătii. 
care este izvorul tuturor calităţilor lui militare, prezintă şi mari neajun
suri. Soldatul, care nu este precupat decit de sine însuşi, merge împre
ună cu masa numai atîta timp cit ea înaintează cu succes. Este sufici.nt 
tnsă ca această masă să fie nevoită să se retragă din cauza atacului, 
neori neaşteptat, al inamicului, pentru ca coeziunea ei, legătura fiecărui 
individ cu camaradul său să se destrame, cu atît mai mult cu cit într-un 
asemenea caz instrucţia tactică nesatisfăcătoare a trupelor, asupra căreia 
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vom reveni mai jos, face imposibilă orice rezistenţă şi duce la dezordine 
ş i debandadă totală. 

Adăugaţi la aceasta faptul că francezii sint invidioşi din fire şi că, 
în ciuda caracterului uşuratic propriu naţiunii lor, devin în momentele 
critice bănuitori faţă de alţii. Soldatul francez îşi urmează cu elan ofiţerii 
în luptă, dar numai atita timp dt aceştia sînt în frunte şi îl trag literal
mente după ei. Este de altfel şi dorinţa soldaţilor care, inaintînd sub focul 
inamicului, strigă : «Epoleţi, înainte I» Iată de ce la atac, ofiţerii superiori 
şi generalii trebuie să meargă, de regulă, în fruntea trupelor lor - locul 
cel mai potrivit, desigur, pentru un general. Aşa se şi explică, de altfel, 
faptul că francezii au suferit întotdeauna mari pierderi în rîndul ofiţerilor. 
Dar, de îndată ce retragerea devine iminentă, încrederea în ofiţeri dis
pare şi, în situaţii critice, cedează locul nesupunerii făţişe. Iată de ce 
atunci cînd sînt siliţi să se retragă, francezii sînt şi vor fi întotdeauna 
intrînti". 

Generalul Waldersee ar fi putut să adauge multe despre 
uşurinţa cu care, în împrejurări nefavorabile, soldatul fran
cez îşi pierde încrederea în ofi terii săi. Increderea soldatului 
în superiorii lui direcţi, chiar după eşecuri repetate, este cel 
mai bun indiciu al disciplinei. Din acest punct de vedere, 
francezii nu sînt cu nimic mai presus decit nişte recruţi ne
disciplinaţi. Ei sînt convinşi că nu pot fi învinşi decit în urma 
unei „trădări u şi de aceea, ori de cîte ori pierd o bătălie şi 
sînt nevoiţi să se retragă cu mai mult de citeva sute de iarzi. 
sau sînt luaţi prin surprindere de inamic printr-o manevră 
neaşteptată, strigă : „Am fost trădaţi ! u Această mentalitate 
este atît de specifică caracterului lor, incit, în memoriile sale 
(scrise pe insula Sf. Elena, cu mult după desfăşurarea eve
nimentelor) 144, Napoleon a fost în stare să acuze de trădare 
pe multi dintre generalii săi,  iar istoricii francezi - atît cei 
militari cit şi ceilalţi - au amplificat aceste insinuări, trans
formîndu-le în ficţiuni. Aşa cum gîndeşte naţiunea despre 
generali, gîndeşte şi soldatul despre ofiţerii din regimentul 
şi compania lui. Cîteva lovituri puternice, şi s-a terminat cu 
disciplina ; iată de ce, dintre toate armatele, cea franceză 
a avut cele mai dezastruoase retrageri. 

Despre felul în care sînt recrutaţi soldaţii şi ofiţerii, 
Waldersee dă următoarele date : 

„Soldatul francez este recrutat prin tragere la sorţi din rîndurile ti
neretului ţării ; fiecare are însă dreptul să plătească o sumă stabilită d� 

• guvern pentru un înlocuitor. Această sumă se varsă într-un fond admi
nistrat de guvern, şi din el se dă înlocuitorului o mică arvună la înro· 
lare, iar restul la expirarea stagiului. Dobînda i se plăteşte în toată pe
rioada serviciului. Suma ce i se cuvine poate fi însă confiscată parţial 
sau integral pentru delicte sau comportare necorespunzătoare. In felul 
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acesta guvernul ţine în întrgime în mîinile sale alegerea înlocuitorilor, 
şi pe cit posibil oeaută să recruteze nmai oameni care au făCut stagiul de 
şapte ani, s-au dovedit a fi demni de încredere şi au avut o comportare 
bună. Astfel armata este asigurată cu un mare număr de soldaţi vechi, 
din rîndurile cărora se selecţionează majoritatea subofiţerilor. Durata ser
viciului este de şapte ani 1 cei mai mulţj soldaţi servesc însă efectiv nu
mai patru-cinci ani, restul timpului fiind în concediu. 

Subofiţerii sînt selecţionaţi cu deosebită grijă şi examinaţi cu mare 
atenţie de către ofiţeri. Cei mai mulţi dintre ei se disting nu numai prin
tr-o conduită exemplară şi prin cunoaşterea la perfecţie a îndatoririlor 
lor, ci şi prin inteligenţă, spirit de iniţiativă, ţinută ostăşească ireproşa
bilă şi un anumit sentiment al propriei demnităţi, în special ln relaţiile 
cu soldaţii de rînd, faţă de care ştiu să-şi exercite marea autoritate pe 
care le-o conferă regulamentul. Dat fiind că poate fi avansat la gradul 
de ofiţer, subofiţerul se străduieşte pe de o parte să-i ţină pe soldaţii de 
rînd la distanţă, iar pe de altă parte să se distingă şi să fie un exemplu 
bun pentru subordonaţii săi. 

In prezent, majoritatea subofiţerilor este formată din înlocuitori. Nu
mai puţini dintre ei au ajuns caporali şi sergenţi în cursul primilor şapte 
ani de servici, şi aceia au fost mai ales tineri instruiţi, care, nefiind 
admişi în şcolile militare din cauza marelui aflux de candidaţi, au intrat 
în armată ca voluntari, cu intenţia de a obţine gradul de ofiţer. Aceşti 
tineri avansează foarte repede pînă la gradul de 1mbofiţer şi, după exa
menul practic pe care sergenţii trebuie să-l dea pentru a putea deveni 
1mbloc0tenenţi, primesc gradul de ofiţer, foarte adesea numai după 24 
ani de serviciu. 

Majoritatea ofiţerilor promovaţi din rîndurile trupei obţin acest grad 
abia după -12 ani şi adesea după 1-20 de ani de serviciu. Din 1 70 de 
a&tfel de ofiţeri luaţi la întîmplare, 16 au căpătat gradul de ofiţer după 
24 ani de serviciu, 62 după -B ani, 62 după -1l ani şi 30 după 
1-20 de ani. Primii 16 făceau parte din categoria tinerilor culţi, iar cei 
62 care au ajuns ofiţeri după -B ani de serviciu au fost avansaţi pentru 
că &-au distins pe cimpul de luptă. Aşadar, în timp de pace, chiar şi în 
Franţa promovarea de ofiţeri din rlndul soldaţilor se desfăşoară încet. 

Parte din ofiţeri se recrutează din rîndurile trupei, aşa cum 
am arătat mai sus, iar parte (mai ales în timp de pace) din şcolile mili
tare, unde tinerii, după doi ani de studii şi după un examen ;ever, pri
mesc gradul de ofiţer. Cele două categorii de ofiţeri se ţin la mare dis
tanţă una de cealaltă. Absolvenţii şcolilor militare şi ofiţerii culţi pro
vniţi din rîndurile soldaţilor iii privesc de sus pe sublcotenenţii şi loco
tenenţii în vîrstă, care şi-au cîştigat epoleţii printrun serviciu militar 
îndelungat. Chiar şi în cadrul aceluiaşi batalion, ofiţerii sînt departe de a 
forma un grup închegat, aşa cum se înttmplă în mai toate armatele. Şi 
totuşi ofiţerii care provin din rîndurile soldaţilor mai puţin instruiţi (şi 
care acum, după pierderile grele suferite în Crimeea şi în Italia, for
mează majoritatea ofiţerilor inferiori) sînt foarte utili în posturile lor. 
Cu toate că foarte adesea sînt de-a dreptul ignoranţi şi uneori chiar 
grosolani, deosebindu-se prea puţin de sergenţi în ceea ce priveşte con
duita şi manierele, în muncă dau dovadă de pricepere, îşi cunosc perfect 
îndatoririle, sînt conştiincioşi, exigenţi şi punctuali. Ei ştiu foarte bine 
m trebuie să se comporte cu soldaţii, cum să le poarte de grijă, cum 
să-i însufleţească prin exemplul lor personal atît în serviciul de garni
zoană, cit şi sub focul inamicului. ln afară de aceasta, cei mai mulţi 
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dintre ei au o ogată experienţă în ceea ce priveşte viaţa de tabără, 
marşurile şi lupta. 

In general, ofiţerul francez este inteligent şi belicos ; el ştie ce are 
de făcut, ştie - mai ales sub focul inamicului - să acţioneze pe proprie 
răspundero şi să-i însufleţească pe soldaţi prin exemplul personal. Faptul 
că cei mai mulţi dintre ei posedă o bogată experienţă de luptă, precum şi 
în ceea ce ipriveşte viaţa de tabără şi  marşurile ne determină să spunem 
că ei au atins un înalt nivel din punct de vedere profesional. 

Avansarea în grad se face fie după vechime, fie după aprecierea 
comandamentului. n timp de pace, la două avansări după vechime, revine 
o avansare după aprecierea comandamentului ; în timp de război -
invers. Avansarea după aprecierea comandamentului se limitează în ge
neral la ofiţerii instruiţi, în timp ce masa ofiţerilor proveniţi din rîndu
rile soldaţilor sînt avansaţi numai după vechime, şi de aceea ei ajung 
la gradul de căpitan la o vîrstă destul de înaintată. De altfel, în majori
tatea cazurilor, acesta este cel mai înalt grad la care pot ajunge, şi de 
obicei ei sînt foarte mulţmiţi dacă reuşesc să iasă la pensie cu gradul de 
căpitan. 

Iată de ce în armata franceză sînt foarte mulţi sublocotenenţi şi 
locotenenţi în vîrstă de 3-1) de ani şi un mare număr de căpitani care 
se apropie de vîrsta de 50 de ani. In acelaşi timp sînt foarte mulţi ofiţeri 
superiori şi generali relativ tineri. Acest lucru constituie, fără îndoială, un 
mare avantaj , iar războaiele care s-au ţinut lanţ în Africa, Crimeea şi 
Italia au accelerat considerabil avansările, aşa incit un număr şi mai 
mare de tineri au fost avansaţi în posturi înalte de comandă. 

Pentru a ne face o idee despre raportul dintre cele două categorii 
de ofiţeri în ceea ce priv�te avansările, prezintă interes următoarele date 
statistice referitoare a ofiţerii morţi sau răniţi în timpul campaniei din 
Italia, precum şi la cei care au ocupat înalte posturi de comandă în timpul 
acestei campanii : proveniţi din şcolile militare - 34 de generali, 25 de 
colonei comandanţi de regimente, 28 de alţi ofiţeri superiori, 24 de căpi
tani, 33 de locotenenţi şi sublocotenenţi ; proveniţi din soldaţi - 3 gene
rali, nici un colonel comandant de regiment, 8 ofiţeri superiori, 66 de căpi
tani, 95 de locotenenţi şi sublocotenenţi. 

La gradul de general sînt avansaţi mai rar ofiţeri superiori din statele
majore din unităţile de elită sau din instituţiile militare de învăţămînt decit 
din marea masă a ofiţerilr superiori. Din această cauză, ei nu au o pregătire 
militară superioară şi numai puţini dintre ei au Ies vues larges„. Slabi 
strategi, ei nu stăpînesc ra de a conduce marile unităţi de arme întrunite 
şi, de aceea, au mare nevoie de ordine de sus sau de un ajutor competent, 
aşa incit foarte adesea, în cursul acţiunilor militare, ca şi pe cîmpul de 
instrucţie, ei primesc un adevărat program al deplasărilor ce trebuie exe
cutate înainte de a angaja lupte. Pe de altă parte, ei au mult bun-simt şi  
dovedesc ingeniozitate în găsirea de soluţii, cunosc latura practică a tnda
toririlor lor, sînt sîrguincişi, ambiţioşi şi devotaţi serviciului, Obişnuinţa 
de a acţiona independent le dă energia necesară în timpul luptei. Ei 
înving orice dificultăţi ; în orice împrejurare care impune măsuri hotărîte 
acţionează fără întîrziere, nu stau să aştepte ordine şi nici nu trimit după 
ele ; nu se tem de răspundere şi, viteji ca toţi francezii, se află întot
deauna în fruntea trupelor lor. 

Cei mai mulţi dintre ei au luptat în Algeria, Crimeea şi Italia şi 
posedă, prin urmare, o reţioasă experienţă de luptă. Printre generalii care 

„ - un orizont larg. - Nota trad. 
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.u participat la bătăliile din Italia din 1 859 au fost 28 de vechi africani, 
d intre care 18 luptaseră şi în Crimea. Un singur general (Partouneax) . 
primit botezul focului în Italia. 

Datorită acestor războaie neîntrerupte, amata franceză a ajuns să 
.ibă un efectiv de generali mai tineri decît oricare altă armată. Pentru a 
se menţine această situaţie şi în timp de pace, generalii-locotenenU trec 
in rezervă cu jumătate de soldă la vîrsta de 65 ani, iar generalii-maiori la 
vîrsta de 60 ani. 

lntr-un cuvînt, se poate spune despre generalii francezi că sînt 
relativ tineri şi viguroşi, inteligenţi, energici, au experienţa războaielor 
şi sînt bine pregătiţi pentru ele, deşi pînă acum numai puţini dintre ei s-au 
dovedit a fi deosebit de înzestraţi şi de iscusiţi în conducerea unor mari 
unităţi de arme întrunite şi nici războiul Crimeii, nici campania din Italia 
nu au dat vreun mare geniu militar". 

Despre practica instrucţiei de front la francezi, autorul 
nostru spune : 

„Deşi cînd se prezintă la regiment recrutul este necioplit şi neînde
mînatic foarte adesa, în mai puţin de două săptămîni şi uneori chiar 
înainte de a primi întregul echipament face de gardă cu demnitatea şi 
autoritatea unui ostaş încercat şi se formează foarte repede datorită 

instrucţiei individuale minuţioase pe care se pune un mare accent. Deşi 
instrucţia de front de companie şi de batalion lasă mult de dorit, fiecare 
soldat în parte este pregătit temeinic în ceea ce priveşte gimnastica şi 
exerciţiile cu baioneta, scrima cu sabie mică şi parcurgerea unor distanţe 
mari în pas alergător. 

Pe cîmpul de instrucţie, infanteria dă dovadă în general de nesi
guranţă, de neglijenţă şi, de aceea, este destul de greoaie. In marş însă 
este extrem de mobilă şi  antrenată pentru marşuri lungi, pe care le exe
cută în parte în pas alergător ; acest pas este folosit adesea în luptă şi nu 
fără succes. Tocmai după asemenea criterii se apreciază în Franţa pregă
tirea unităţilor de arme întrunite, şi nu după felul cum fac instrucţie şi 
cu atît mai puţin după felul cm defilează. Adevărul este că francezii nu 
sînt în stare să defileze într-o ordine exemplară, pentru că le lipseşte acea 
instrucţie minuţioasă, indispensabilă, în ultimă instanţă, oricărei unităţi 
de .rme întrunite bune". 

Vorbind despre instrucţia de front. autorul nostru ela
tează următoarea anecdotă despre Napoleon I : 

„Napoleon îşi dădea foarte bine seama de neajunsurile inerente 
acestui sistem neglijent de instrucţie şi făcea tot ce-i stătea în putinţă 
pntru a-l îmbunătăţi. Sub îndrumarea lui severă, precizia în instrucţie era 
respctată în măsura în care acest lucru era posibil la francezi, deşi nici 
el nu era un instructor prea grozav. O dată, la Schonbrunn, în 1 809, i-a 
venit ideea să facă instrucţie el însuşi cu un batalion al gărzii sale, să-l 
pună, cum spun francezii, faire la theorie *· A tras sabia şi a dat co
manda ; dar în cîteva clipe a făcut o asemenea harababură, incit a ex
clamat, băgîndu-şi sabia în teacă : «S-o i a  dracu teoria voastră„. ! Faeţi 
din nou ordine în pocăria asta I» («Que le diable emporte votre f... theo
rie I Redressz cette cochonnerie !») • 

* - să-nveţe teoria. - Nota trad. 
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Referitor la  „turcos",  trupele algeriene, găsim următoa
rea observaţie remarcabilă : 

„Potrivit informaţiilor primite de la unii ofiţeri francezi, turcos-ii se 
temeau mai mult decit orice de ciocnirile cu unitătile de puşcaşi ale ar
matei austriece. Ori de cite ori li se iveau în faţă, nu numai că refuzau 
să înainteze, dar se aruncau la pămînt şi, asemenea cămilelor în deşert, 
nici ameninţările, nici loviturile, nimic în lume nu i-ar fi putut sili să 
pornească la atac". 

Despre instrucţia în cadrul regimentului de infanterie, 
au torul spune : 

„Instrucţia cu recruţii se face într-un mod pe cit de pedant, pe atît 
de superficial ; se acordă prea puţină atenţie ţinutei soldatului, şi de 
aceea regulamentul se aplică (în istrucţia de companie şi de ba
talion) într-un mod cu totul neglijent. Nu există decit prea putină grijă 
pentru ca soldaţii să ia o poziţie corectă la comanda « drepţi», să păstreze 
o aliniere perfectă, să meargă în rînduri compacte sau cel puţin să păs
treze cadenţa. Se pare că este suficient dacă soldaţii sînt acolo şi vin toţi 
odată. O armată obişnuită cu un asemenea sistem neglijent de instrucţie nu 
va manifesta, desigur, în prea mare măsură lipsurile generate de el, atita 
timp cit va fi în ofensivă. Totuşi, acest sistem nu poate să nu aibă o in
fluenţă nefastă asupra disciplinei şi ordinii n timpul luptei şi  să nu ducă la 
cele mai grave urmări ori de cite ori retragerea sub focul inamicului devine 
inevitabilă. Iată de ce încercarea de a se retrage în ordine s-a dovedit a fi 
de atitea ori periculoasă pentru francezi, şi de ce o retragere impusă de o 
armată puternică, bine instruită va fi întotdeauna dezastruoasă pentru ei". 

După ce analizează problemele instrucţiei de front, ge
neralul Waldersee face o scurtă expunere a principiilor de 
luptă ale mareşalului Bugeaud (a căror traducere am dat-o 
în mare parte în numerele anterioare ale lui „Volunteer 
Journal " sub titlul „Mareşalul Bugeaud despre factorul moral 
în luptă" *) . Waldersee aprobă întrutotul aceste principii, 
încercînd totodată să dovedească, şi nu fără succes, că cele 
mai multe sînt vechi reguli practice, care pot fi găsite în 
instrucţiunile lui Frederic cel Mare. Trecem peste aceasta, 
ca şi peste critica destul de amplă făcută sub aspect strategic 
campaniei din Italia din 1 859 (şi în care sînt relevate nu 
mai puţin de 18 grave greşeli comise de generalul Gyulay) , 
pentru a trece la examinarea procedeelor de luptă folosite 
de francezi în această campanie. 

„Principiile esenţiale ale acestei metode sînt următoarele : 
1 .  Să se acţioneze ofensiv ori de cite ori există această posibilitate. 

* Vezi volumul de faţă, ag. 257-264. - Nota red. 
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2. Să se rnunţe la executarea unui foc îndelungat şi să se treacă 
cit mai repede posibil la ataoul la baionetă în pas alergător. 

Aceste principii odată cunoscute, s-a dedus în majoritatea cazurilor 
că francezii, ignorînd cu desăvîrşire orice forme tactice, se năpusteau în
totdeauna şi pretutindeni asupra austriecilor şi de fiecare dată îi scoteau 
de pe .Oziţii sau ii puneau pe fugă fără un efort prea mare. 

Istoria campaniei din Italia dovedeşte însă că lucrurile n-au stat nici 
pe departe astfel. Dimpotrivă, ea arată : 

1. Că, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna, frn
cezii au atacat impetuos şi în pas alergător, dar foarte rar l-au infrint 
pe inamic din prima lovitură. De obicei, nu numai că primul atac eşua, dar 
in majoritatea cazurilr erau respinşi şi sufereau pierderi în timpul 
atacurilor repetate, astfel incit, în cursul luptei, retragerile erau aproape tot 
atît de numeroase ca şi atacurile. 

2. Că destul de des atacau fără a trage, dar, o dată atacul respins, 
erau nevoiţi să continue n timp oarecare să duci lupta prin foc, chiar 
dacă aceasta era întreruptă de repetate atacuri la baionetă. La Magnta 
şi Solfersno asemenea lupte prin foc au durat citeva ore" .  

în continuare, pe baza unor date primite atit de la ofi
ţeri francezi, cît şi de la ofiţeri austrieci, autorul face o 
prezentare a dispoziti velar tactice folosite de francezi în 
campania din Italia , din care reproducem unele pasaje in 
încheierea articolului de faţă. 

După ce a descris caracterul general şi principiile de 
luptă ale armatei franceze, autorul trece la examinarea dis
pozitivelor tactice folosite de ea în campania din Italia 
din 1 859. 

„In armata franceză o divizie este formată din două brigăzi, din 
care prima are un batalion de puşcaşi şi  două regimente de linie (a cite 
trei batalioane fieoare) , în timp ce a doua este formată numai din doui 
regimente de linie (sau şase batalioane) . Fiecare batalion este compus 
din şase companii. 

In cadrul dispozitivului de luptă, prima brigadă constituie linia 
întîi, batalioanele fiind dispuse în coloane la jumătate distanţă, cu in
tervale de desfăşurare complete între ele şi acoperite de un lanţ de tră
gători. Cea de-a doua brigadă se află în linia a doua, la o distanţă 
de 50 de iarzi, cu batalioanele în coloane tot la jumătate distnţă, dar cu 
intervalele de desfăşurare dintre ele reduse la jumătate 1 de obicei, ele 
se află înapoia unuia din llncucile primei linii. 

Dispozitivul în coloană adoptat în general în campania din Italia 
a fost cel pe care francezii îl denumesc coloană de divizioane - două 
�mpanii în coloană fiind numite divizion. Cele şse companii sînt 
dispuse în felul următor : două il faţă, două la jumătate distanţă în 
urma lor, iar înapoia acestora celelalte două companii tot la jumătate 
distanţă. Această coloană poate fi constituită fie în spatele celor două 
companii centrale, fie în spatele celor două companii extreme care con
stituie unul din cele două flancuri. n unităţile de gadă, alcătuite ln 
întregime din soldaţi selecţionaţi, ea se dispunea întotdeauna înapoia 
celor două companii centrale, şi astfel (la fel ca şi în coloana dublă 
engleză, constituită înapoia celor două subnităţi centrale) timpul se 
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rducea la jumătate atît la constituirea coloanei, cit şi la desfăşurarea 
ei. In cadrul trupelor de linie însă, coloana se forma de obicei în spatele 
celor două companii din flancul drept. Printr-un asemenea dispozitiv, 
compania «de grenadieri» (nr. 1 ) era dis.pusă în capul coloanei, n tmp 
ce compania uşoară sau «de voltijori» (nr. 6) se fla în spatele ei. 
Astfel, aceste două companii, alcătuite din soldaţi de elită, constituiau, 
ca să spunem aşa, osatura pe care erau fixate cele patru companii rde 
-centru» mai puţin sigure. Pe de altă parte, în -cazul în care cele două 
companii aflate în spate primeau ordin să se desfăşoare în lanţ de 
trăgători, una din ele era compania uşoară, în timp ce compania de 
grenadieri din linia dinainte rămîna împreună cu celelalte, atunci cînd 
trebuia să se desfăşoare întregul batalion. 

Pentru o armată care nu duce lupta cu precădere în formaţie în 
linie, ci combină lanţurile de trăgători şi coloanele, un asemenea dispo
zitiv prezintă mari avantaje. O treime din soldaţi (cele două companii 
din faţă) se află întotdeauna într-o situaţie care Ie permite să-şi folo
sească amele de foc, în timp ce coloanele au posibilitatea să se des
făşoare într-un mod simplu şi rapid. Distanţa mare dintre părţile compo
nente ale coloanei (jumătate din distanţa de companie, sau aproximativ 
40 de iarzi) contribuie în mare măsură la micşorarea pierderilor pe care 
artileria le provoacă în coloanele mai compacte. Dacă se ţme seama şi 
de faptul că, de regulă, două companii se desfăşoară în lanţ de trăgă
tori, astfel incit întreaga coloană este compusă din două companii în 
linia întîi şi două companii la 40 de iarzi în urmă, devine limpede că 
un asemenea dispozitiv se apropie foarte mult de cel liniar. Cele două 
companii din spdte acţionează mai curînd ca rezervă sau ca o a doua 
linie în raport cu cele două companii din faţă decît ca acel sprijin real 
care, aşa cum se presupune în coloanele de atac ale armatelor europene, 
trebuie acordat în g eneral liniei din faţă de către trupele aflate înapoia 
ei. Pe lingă aceasta, deşi în campania din Italia s-au executat din cînd 
în cînd desfăşurări în linie, pe un teren ca cel din Lombardia, lupta în 
linie este absolut imposibilă. Pe aceste cîmpii mici, brăzdate de garduri 
vii, de şanţuri şi ziduri de piatră şi acoperite nu numai de cereale, ci şi 
de duzi legaţi între ei prin butuci de viţă de vie, pe un teren pe care 
drumeagurile ce duc printre ziduri înalte sînt atît de înguste, incit cu 
greu pot trece două căruţe, orice formaţie regulată se destramă adesea 
de îndată ce trupele înaintează spre a lua contact direct u inamicul. 
Singurul lucru necesar este să dispui de un mare număr de puşcaşi în 
faţă şi să înaintezi vertiginos şi în mase compacte spre punctele cele mai 
importante. Pentru n asemenea scop nu există o formaţie mai potrivită 
decît cea aleasă de francezi. O treime a batalionului este dispusă în lanţ 
de trăgători - fără nici un fel de grupă de sprijin, deoarece coloana 
aflată la 100 de iarzi în spate reprezintă un sprijin suficient -, întregul 
batalion înaintează repede, iar trăgătorii, de îndată ce s-au apropiat su
ficient de inamic, eliberează spaţiul dinaintea frontului batalionului, ră
mînind la flancurile lui. Prima linie trage o salvă şi porneşte la atac ; cea 
de-a doua, la 40 de iarzi în spate, urmează ca rezervă şi păstrează formaţia 
în măsura în care terenul o permite. Trebuie să recunoaştem că o astfel 
de metodă pare forte indicată pentru toate misiunile unei ofensive pe un 
asemenea teren şi ii mnţine pe soldaţi, în măsura în care e posibil, grupaţi 
laolaltă şi sub controlul ofiţerilor. 
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Pretutindeni unde terenul era suficient de deschis pentru a permite 
mişcări regulate, ofensiva se desfăşura în felul următor : lanţul de tră
gători susţinea schimbul de focuri cu inamicul pînă cînd coloana primea 
ordin să înainteze 1 grupele de sprijin - în cazul cînd existau - se dis
puneau la flancurile lanţului de trăgttori, desfăşurîndu-se pe linia ambe
lor flancuri cu scopul de a-l învălui pe inamicul care înainta şi a des
chide asupra lui un foc încrucişat ; de îndată ce coloana ajungea la linia 
lanţului de trăgători, acesta din urmă umplea intervalele dintre batalioane, 
înaintînd în rînd cu capul coloanei ; la 20 de iarzi de inamic, capul co
loanei trăgea o salvă şi pornea la atac. Dacă terenul era foarte a cciden
tat, se desfăşmau în lanţ de trăgători chiar şi trei sau patru companii ale 
batalionului ; au existat cazuri (turcos-ii la Magenta) cînd batalioane în
tregi s-au desfă.5urat în lanţ de trăgători. 

Impotriva atacului la baionetă al austriecilor s-a folosit uneori o 
metodă asemănătoare celei prevăzute de regulamentele engleze pentru 
luptele de stradă (instrucţia de batalion, paragraful 62) . Companiile din 
corpul coloanei trăgeau o salvă, se întorceau spre flancuri şi se retră
geau în spate, unde se regrupau ; acelaşi lucru îl făceau companiile ur
mătoare şi, în sfîrşit, după ce ultimele companii trăgeau salva şi eliberau 
spaţiul dinaintea frontului, întregul batalion îl ataca pe inamic. 

In momentele hotărîtoare soldaţii primeau ordin să-şi lepede rani
ţele, să ia cu ei numai puţină pîine şi toate muniţiile, pe care le virau 
pe unde puteau. Aceasta este originea legendei că «zuavii purtau de obi
cei cartuşele în buzunarele ş alvarilor�. 

La Magenta, zuavii şi Regimentul 1 grenadieri de gardă s-au desfă
şurat şi au susţinut cîtva timp un foc individual şi un foc pe rînduri. La 
Solferino, divizia de voltijori de gardă (12 batalioane) s-a desfăşurat 
pe o singură linie înainte de a intra în acţiune, dar, odată an
gajate într-adevăr în luptă, batalioanele s-au regrupat, se pare, într-o 
coloană obişnuită. Intrucît în ambele cazuri desfăşurarea s-a efectuat sub 
comanda directă şi în prezenţa lui Ludovic-Napoleon, este aproape neîn
doielnic că el a ddt ordinele respective sub influenţa anumitor amintiri 
legate de manevrele trupelor engleze care erau dispuse în linie. Totuşi, în 
ambele cazuri, predilecţia ofiţerilor francezi pentru metoda naţională de a 
duce lupta, precum şi terenul au prevalat, p are-se, de îndată ce a sosit 
momentul luptei decisive. 

Atacul împotriva unui sat înepea cu cîteva coloane precedate de 
lanţuri dese de trăgători ; o coloană mai slabă, destinată pentru atacul 
frontal al poziţiei, era menţinută în spate pînă la sfîrşit, în timp ce coloa
nele mai puternice învăluiau satul pe la flancuri. Trupele care luau satul 
îl ocupau imediat şi-l fortificau, în timp ce rezervele îl urmăreau pe ina
mic. La apărarea unui sat, francezii se bizuiau mai mult pe rezervele din 
spatele satului sau pe flancurile lui dccît pe o ganizoană puternică aflată 
chiar în case''. 

Cu acest extras din capitolul despre dispozitivele tactice 
ale armatei franceze în Italia în 1 859 încheiem examinarea 
lucrării contelui Waldersee. Deşi în Anglia terenul este mult 
mai puţin accidentat dedt în Lombardia, totuşi şi aici găsim 
numeroase garduri vii, şanţuri, grupuri de copaci şi crîn
guri, precum şi dealuri şi defileuri acoperite de păduri care 
oferă un cîmp de luptă mult mai accidentat decît întinsele 
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cîmpii ale Franţei de nord, Belgiei şi Germaniei. Dacă armata 
franceză ar încerca vreodată să debarce pe pămîntul Angliei, 
este aproape cert că infanteria ei va folosi dispozitive foarte 
asemănătoare cu cele din Italia. Iată de ce considerăm că 
aceste dispozitive nu sînt lipsite de interes pentru voluntarii 
englezi. 

Observaţiile asupra cărţii lui Wal
dersee au fost scrise de F. Engels 
în iunie 1861 

Publicat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 42, 
44, 46 şi 62 din 2 iunie, 6 iulie, 
20 iulie şi 8 noiembrie 1861  

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

O critică militară a trecerii în revistă de la Newton 

Trecerea în revistă care a avut loc la Newton anul 
trecut a constituit un mare succes, cu atît mai mult cu cît 
a avut de întîmpinat tot felul de dificultăţi. Era prima în
cercare de a-i  aduna laolaltă pe voluntarii din Lancashire ; 
transportul pe calea ferată a lăsat mult de dorit, terenul a 
fost îngrozitor, iar timpul foarte urît. Cu toate acestea, lu 
crurile au mers deosebit de bine, şi voluntarii noştri s-au 
înapoiat acasă uzi leoarcă, morţi de foame şi de sete, dar 
mîndri că au reuşit să uimească întreaga asistenţă prin 
calmul, siguranţa şi modul ostăşesc cu care şi-au îndeplinit 
misiunea. 

Se poate spune oare acelaşi lucru despre trecerea în 
revistă din anul acesta ? Ne temem că nu. Transportul pe 
calea ferată a fost excelent, terenul admirabil, vremea mi
nunată , voluntarii aveau în urma lor un an de instrucţie. 
Cu toate acestea, sîntem convinşi că cei mai mulţi dintre 
ei s-au întors acasă mai puţin mulţumiţi de munca lor şi de 
succesul obţinut în această zi decît acum un an. A cui să 
fie oare vina ? 

Cînd trupele au sosit pe terenul unde urma să aibă loc 
trecerea în revistă, steguleţele care marcau locul diferitelor 
brigăzi erau puse ; foarte curînd au fost fixate şi indica
toarele pentru batalioane. Dar foarte multe batalioane, mai 
ales cele care au sosit primele, s-au mutat dintr-un loc în
tr-altul, s-au oprit, s-au deplasat din nou, pentru a se opri 
iarăşi înainte de a se instala pe locurile cuvenite . Din 
această cauză, unităţile care sosiseră pe teren cu o ju
mătate de oră sau cu o oră înainte de începerea trecerii 
în revistă n-au mai avut timp să-şi aşeze puştile în piramidă 
şi să dea drumul soldaţilor măcar pentru cîteva minute ca 
să ia ceva în gură. Aceasta, fireşte, nu din vina comandan
ţilor de batalioane. 



O critică mitară a trecerii în revistă de la Newton 813 

După salutul general au început evoluţiile ; dar cu greu 
ar putea fi denumite astfel. Prima brigadă s-a desfăşurat şi 
a executat o serie de trageri - o salvă de companie, din 
centru spre flancuri, o salvă de batalion, trei salve pe rîn
duri. Intre timp s-a desfăşurat cea de-a doua brigadă ; la 
terminarea tragerii, ea a înlocuit prima linie. Manevra s-a 
efectuat printr-o regrupare a ambelor linii cite patru în 
adîncime şi trecerea grupelor de patru ale liniei a doua prin 
intervalele liniei întîi. Chiar regulamentul prevede această 
manevră numai pentru paradă, şi nu în situaţie de luptă 
(pag. 1 13) . In continuare, brigada a doua a executat tragerea 
în acelaşi fel, în timp ce brigada a treia se desfăşura pentru 
a forma linia a doua, iar prima brigadă se retrăgea în co
loană în spate. Am observat că prima brigadă s-a mişcat 
foarte încet, dindu-se la o parte cind tragerea brigăzii a doua 
era aproape pe sfîrşite. A înaintat apoi brigada a treia, ur
mată de brigada a patra, fiecare din ele executînd pe rînd 
tragerea, după care toate unităţile s-au grupat în coloane 
compacte şi au pornit în pas de defilare. 

Este, aşadar, absolut evident că, în loc de evoluţii, au 
existat doar două momente cinel voluntarii prezenţi şi-au 
putut arăta iscusinţa : tragerea şi defilarea. Nu sîntem de 
acord că tragerea cu gloanţe oarbe constituie un criteriu 
de apreciere pentru unităţi ca cele ale voluntarilor întruniţi 
la Newton. Erau acolo unităţi care trăseseră pînă atunci un 
numar uriaş de gloanţe oarbe şi obţinuseră deci de multă 
vreme succese remarcabile în tragerea pe salve simultane şi 
precise. Mai erau şi alte unităţi la fel de bine sau, poate, şi 
mai bine pregătite în ceea ce priveşte instrucţia de companie 
şi de batalion şi instrucţia tragerii la ţintă, dar care pînă 
atunci nu prea trăseseră cu gloanţe oarbe. In sfîrşit, se mai 
aflau acolo un mare număr de unităţi cu efective mici din 
provincie. întrunite în batalioane cu prilejul trecerii în re
vistă ; aceste unităţi n-au avut posibilitatea să tragă o salvă 
de batalion pentru simplul motiv că pînă la acea dată nu au 
reuşit să facă nici măcar instrucţia de batalion. Tragerea pe 
salve. care poate fi apreciată numai după auz. şi nu după 
rezultate. este cea mai uşoară dintre toate îndatoririle sol
datului. Un batalion care acţionează bine în toate celelalte 
privinţe îşi va însuşi această tragere într-un timp foarte scurt. 
De aceea. dacă marea majoritate a batalioanelor prezente la 
trecerea în revistă au tras într-adevăr foarte prost pe salve. 
trebuie să spunem că sîntem bucuroşi. deoarece aceasta 
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denotă că batalioanele nu şi-au irosit timpul în zadar pentru 
a face exerciţii practice într-o artă pe care o pot învăţa ori
cînd într-o singură săptămînă şi care aduce cu un simplu 
divertisment sau cu o reclamă. 

Singurul fapt pozitiv al programului trecerii în revistă 
a fost că s-a dat întregii infanterii prezente posibilitatea să 
execute unele exerciţii. Sub celelalte aspecte, programul a 
fost într-adevăr foarte sărac. Au lipsit acţiunile în lanţ de 
trăgători. nu s-au executat aproape de loc evoluţii, iar cri
teriul pentru aprecierea pregătirii a fost greşit şi în acelaşi 
timp profund nedrept pentru majoritatea unităţilor prezente. 
Cît priveşte admirabila şarjă de cavalerie cu care s-au în
cheiat manevrele. mai bine să nu vorbim. Publicul a luat-o 
drept o glumă excelentă. 

In timpul defilării am constatat din nou acelaşi neajuns 
al voluntarilor - o totală nesocotire a distanţelor. O sin
gură unitate a defilat păstrînd mai mult sau mai puţin dis
tanţa reglementară, şi aceasta nu era unitatea care a excelat 
în aceeaşi măsură prin salvele sale. Considerăm însă că, în 
actualul sistem de instruire a voluntarilor. respectarea dis
tanţelor reglementare este un lucru mai dificil şi mai impor
tant decît executarea unor salve precise. In general. în 
comparaţie cu anul trecut. defilarea a dovedit progrese mai 
puţin însemnate decît ar fi fost de aşteptat. Trebuie să 
spunem că în această privinţă cele mai bune rezultate le-au 
obţinut unităţile cu efective mici din provincie. Este cu atît 
mai lăudabil pentru ele cu cît au avut de învins mari greu
tăţi, ele fiind în general lipsite de ajutorul adjutanţilor şi 
neavînd alţi comandanţi militari în afară de sergenţii in
structori . 

Am observat cu regret printre voluntarii din Lancashire 
o creştere a numărului de vestoane roşii şi chiar de căciuli 
din blană de urs. Aceasta pare să indice o înclinare spre 
fast. care nu poate fi de nici un folos mişcării. Este însă un 
subiect care ne-ar îndepărta prea mult de Newton. şi de 
aceea vom reveni asupra lui cu alt prilej. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii august 1861  

Publicat î n  „The Volunteer Jounal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 9 
din 10 august 1861 

F. E. 

Se tipărşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Problema americană în Anglia 

Londra, 18 septembrie 1 861 

Scrisoarea adresată de d-na Beecher Stowe lordului 
Shaftesbury 145, în afară de propriile ei merite. a avut un 
efect pozitiv prin aceea că a silit ziarele londoneze ostile 
Nordului să se pronunţe şi să expună în faţa marelui public 
motivele oficiale ale tonului lor duşmănos cind e vorba de 
Nord şi ale simpatiei lor prost disimulate pentru Sud. ceea 
ce nu prea se împacă cu încercările lor de a se da drept nişte 
adversari înverşunaţi ai sclaviei. Ei pretind că primul şi prin
cipalul lor motiv de nemulţumire este faptul că actualul 
război american „nu se duce pentru abolirea sclaviei " .  şi. de 
aceea. de la britanicii cu suflet nobil. care obişnuiesc să în
treprindă războaie şi să se intereseze de războaiele altor 
popoare, călăuzindu-se numai după „largi principii umanitare" ,  
nu trebuie să ne aşteptăm la vreo simpatie pentru verii lor 
din Nord. 

„În primul rînd - scrie „Economist" -, afirmaţia că litigiul dintre 
Nord şi Sud înseamnă lupta între libertatea negrilor, pe de o parte, şi 
sclavia negrilor, pe de altă parte, este pe cit de neruşinată, pe atît de 
ialsă". „Nordul - declară „Saturday Review" iu - nu proclamă abolirea 
sclaviei şi nu a pretins niciodată că ar lupta împotriva acestei sclavii. Nor
dul n-a ales drept Oriflamme • principiul sfînt al dreptăţii fată de neqri 
şi nici drept cri de guerre u abolirea necondiţionată a sclaviei". „Dacă -
scrie „Examiner" 147 - am fost înşelaţi în ceea ce priveşte adevărata 
semnificaţie a acestei mişcări sublime, cine, dacă nu federaliştii înşişi, sînt 
răspunzători pntu această amăgire 1• 

ln primul rînd. să admitem că acest considerent este. în 
linii generale. just. Războiul nu a fost întreprins în scopul 
lichidării sclaviei. şi înseşi autorităţile Statelor Unite şi-au 
dat toată silinţa să respingă o asemenea părere. Pe de altă 

• - stindard. - Nota trad. 
u - strigăt de luptă. - Nota !rad. 

2 ·  
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parte. nu trebuie să uităm că nu Nordul. ci Sudul a început 
acest război ; primul nu face altceva decît să se apere. Dacă 
este adevărat că Nordul. după şovăieli îndelungate şi o răb
dare neţărmurită. cum nu întîlneşti în analele istoriei euro
pene, a tras, în sfîrşit, sabia din teacă nu pentru lichidarea 
sclaviei, ci pentru salvarea Uniunii, Sudul, în schimb, a 
pornit războiul proclamînd sus şi tare „instituţia specială" * 
drept unicul şi principalul ţel al răzvrătirii. El a mărturisit 
că luptl pentru libertatea de a înrobi un alt popor - o liber
tate pe care. in pofida protestelor Nordului. o socotea pri
mejduit. în urma victoriei partidului republican i4s şi a ale
gerii d-lui Lincoln în funcţia de preşedinte. Congresul 
confederaţilor îşi făcea un titlu de glorie din faptul că noua 
sa constituţie 140, spre deosebire de constituţia Washingtoni
lor, Jeffersonilor şi Adamsilor, a recunoscut pentru prima oară 
că sclavia este. chiar prin esenţa ei. un lucru bun. un bastion 
al civilizaţiei şi o instituţie divină. Dacă Nordul declara cd 
luptă numai pentru Uniune, Sudul se lăuda că a pornit rebe
liunea in numele menţinerii sclaviei. Dacă Anglia antiscla
vagistă şi idealistă nu s-a simţit atrasă de declaraţia Nordu
lui. cum se face că nu a simţit o puternică repulsie faţă de 
mărturisirile cinice ale Sudului ? 

„Saturday Review" caută să iasă din această situaţie 
neplăcută punînd la îndoială chiar declaraţiile secesioniştilor. 
Revista se dovedeşte a fi mai perspicace şi descoperă că 
„sclavia are prea puţin de-a face cu secesiunea" ; în schimb, 
declaraţiile lui Jefferson Davis & Co. nu sînt decît pure 
„convenţionalisme" .  „tot atît de lipsite de sens ca şi expre
siile convenţionale despre altarele pîngărite şi căminele pro
fanate care se întîlnesc întotdeauna in asemenea procla
maţii" .  

Bagajul de argumente adus de ziarele antinordiste este 
foarte sărac. şi in toate aceste ziare se întîlnesc aproape 
aceleaşi expresii. care se repetă. ca in formulele matematice. 
la anumite intervale. în nişte variante sau combinaţii foarte 
puţin deosebite între ele. 

„Cum se face - exclamă „Economist" - că ieri încă, adică atunci 
cînd mişcarea secesionistă - Ia vestea alegerii d-lui Lincoln - a luat 
pentru prima oară o întorsătură serioasă, nordiştii au oferit Sudului, în 
cazul cînd ar rămîne în cadrul Uniunii, toate garanţiile posibile privind 
menţinerea şi inviolabilitatea acestei instituţii odioase şi au tăgăduit în 
modul cel mai solemn orice intenţie de amestec, iar liderii lor au propus 

* - sclavia. - Nota trad. 
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în Congres un compromis după altul, toate bazate pe obligaţia de a lăsa 
neatinsă sclavia 1". 

„Cum se face - se întreabă „Ex.miner• - că Nordul era dispus să 
aplaneze lucrurile, făcînd Sudului cele mai mari concesii in privinta scla
viei 1 Cum s-a putut întîmpla ca în Congres să se propună o anumită li
nie geografică, dincolo de care sclavia urma să fie recunoscută drept nsti
tuţie necesară ? Statele din sud nu s-au mulţmit cu aceasta". 

„ 
„Economist" şi „Examiner" ar fi trebuit să întrebe nu 

numai de ce în Congres au fost propuse compromisul lui 
Crittenden 150 şi alte măsuri de compromis, dar şi de ce n-au 
fost votate ? Respectivele ziare doresc să prezinte lucrurile 
în aşa fel ca şi cum propunerile de compromis au fost accep
tate de Nord şi respinse de Sud, pe cînd în realitate ele au 
fost respinse datorită partidului Nordului. care făcuse să fie 
ales Lincoln. Aceste propuneri n-au îmbrăcat niciodată forma 
unor rezoluţii. rămînînd în starea embrionară de pia desi
deria *, aşa că, propriu-zis. Sudul n-a avut prilejul nici să le 
respingă, nici să le adopte. Următoarea observaţie din „Exa
miner" ne apropie şi mai mult de fondul problemei : 

„D-na Stowe declară : «Văzînd că nu mai poate folosi Uniunea în 
scopurile sale, partidul sclavagist a hotărît s-o distrugă», Prin aceste cu
vinte se recunoaşte că pînă atunci partidul sclavagist a folosit Uniunea 
în scopurile sale, şi ar fi fost bine dacă d-na Stowe ar fi putut să arate 
limpede cînd anume a început Nordul să se ridice împotriva sclaviei". 

S-ar putea presupune că „Examiner" şi celelalte oracole 
ale opiniei publice din Anglia sînt destul de iniţiate în istoria 
contemporană pentru a nu avea nevoie de informaţiile 
d-nei Stowe în probleme de o asemenea importanţă. Folo
sirea tot mai abuzivă a Uniunii de către clica sclavagistă, 
în alianţă cu partidul democrat al Nordului m, constituie, ca 
să spunem aşa, trăsătura caracteristică a istoriei Statelor 
Unite de la începutul acestui secol. Măsurile succesive de 
compromis marchează etapele consecutive de acţiuni agre
sive care au dus la transformarea treptată a Uniunii în sclava 
proprietarilor de sclavi. Fiecare din aceste compromisuri a 
însemnat o nouă agresiune din partea Sudului şi o nouă 
concesie din partea Nordului. Totodată, nici una din victo
riile neîntrerupte ale Sudului nu a fost repurtată fără o luptă 
înverşunată cu una din forţele ostile lui din Nord, care 
apărea sub forma a diferite partide, cu diferite lozinci şi sub 
diferite stindarde. Cu toate că în ultimă instanţă rezultatul 

* - deziderate pioase. - Nota trad. 
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fiecărei ciocnm era în favoarea Sudului, ar fi fost imposibil 
ca un observator atent al evenimentelor istorice să nu 
constate că fiecare nou succes al sclavagiştilor reprezintă un 
pas spre înfrîngerea lor definitivă. Chiar şi în timpul com
promisului Missouri, forţele părţilor în luptă se echilibraseră 
într-o asemenea măsură, încît Jefferson, după cum se vede 
din memoriile sale, se temea că Uniunea este ameninţată de 
o sciziune din pricina acestui funest antagonism 152• Agresi
vitatea proprietarilor de sclavi a atins punctul culminant 
atunci cînd, prin bill-ul Kansas Nebraska 153, a fost desfiin
ţată pentru prima oară în istoria Statelor Unite, după cum 
recunoaşte însuşi d-l Douglas, orice barieră juridică în calea 
extinderii sclaviei pe teritoriul Statelor Unite ; cînd, ulte
rior, un candidat din Nord şi-a cumpărat alegerea în funcţia 
de preşedinte prin promisiunea făcută Uniunii că va cuceri 
sau va achiziţiona în Cuba un nou teritoriu în care să do
mine proprietarii de sclavi ; cînd, mai tîrziu, prin hotărîrea 
in afacerea Dred Scott m, autorităţile federale au proclamat 
răspîndirea sclaviei o lege a constituţiei americane şi, în 
sfîrşit, cînd comerţul african cu sclavi a fost de fapt reluat 
pe o scară mai largă decît oricînd înainte, în perioada lui 
de existenţă legală. Dar concomitent cu acest punct culmi
nant al acţiunilor agresive din partea Sudului întreprinse de 
comun acord cu partidul democrat din Nord, au existat in
dicii neîndoielnice că factorii potrivnici din Nord s-au întărit 
atît de mult, incît raportul de forţe politice trebuia să se 
schimbe curînd. Războiul din Kansas 155, formarea partidului 
republican şi marele număr de voturi obţinute de d-l Fremont 
în alegerile prezidenţiale din 1856 erau tot atîtea dovezi con
crete că Nordul a acumulat destulă energie pentru a repara 
greşelile săvîrşite sub presiunea proprietarilor de sclavi în 
decursul unei jumătăţi de veac din istoria Statelor Unite şi 
pentru a sili ţara să se întoarcă la adevăratele principii ale 
dezvoltării ei. In afară de aceste fenomene politice, exista 
un important fapt de ordin statistic şi economic care arăta 
că folosirea Uniunii federale în interesul proprietarilor de 
sclavi a atins acel punct în care - silită sau de bonne 
grke * - va trebui să dea înapoi. Faptul acesta consta în 
dezvoltarea Nord-vestului, în progresul uriaş înregistrat de 
populaţia lui din 1 850 pină în 1 860, precum şi în noua şi bine-

* - de bunăvoie. - Nota trad. 
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făcătoarea influenţă pe care acest lucru trebuia s-o exercite 
în mod inevitabil asupra destinului Statelor Unite. 

Dar constituiau oare toate acestea un capitol secret al 
istoriei ? Era oare nevoie de „mărturia" d-nei Beecher Stowe 
pentru ca ziarul „Examiner" şi ceilalţi corifei politici ai 
presei londoneze să aibă revelaţia adevărului ascuns cu 
grijă că „pînă atunci partidul sclavagist a folosit Uniunea in 
scopurile sale" ? Este oare Nordul american de vină că 
gazetarii englezi au fost luaţi prin surprindere de ciocnirea 
violentă a forţelor antagoniste, a căror luptă a constituit 
forţa motrice a istoriei Statelor Unite în decurs de o jumă
tate de secol ? Sînt oare americanii de vină că presa engleză 
a luat drept un capriciu născut peste noapte ceea ce in reali
tate era un rezultat care se copsese în ani îndelungaţi de 
luptă ? însuşi faptul că formarea şi dezvoltarea partidului 
republican în America au trecut aproape neobservate de 
presa londoneză arată mai elocvent decît orice cuvinte cit 
de găunoase sînt tiradele ei împotriva sclaviei. Să luăm, de 
pildă, cei doi antipozi ai presei londoneze : „Timesu şi 
„Reynolds's Weekly Newspaper" 156, unul - cel mai de 
seamă organ de presă al claselor respectabile, celălalt -
singura publicaţie care i-a mai rămas clasei muncitoare. Cu 
puţin înainte de sfîrşitul carierei d-lui Buchanan, primul din
tre aceste ziare a publicat o amplă apologie a conducerii lui 
şi, totodată, o serie de atacuri calomnioase la adresa repu
blicanilor. La rîndul său, Reynolds a fost unul dintre favoriţii 
d-lui Buchanan în timpul şederii acestuia la Londra şi de 
atunci n-a pierdut nici un prilej de a-l preamări şi de a-i 
defăima adversarii. Cum s-a putut întîmpla ca victoria să 
fie repurtată în Nord de partidul republican, a cărui platformă 
preconiza lupta făţişă împotriva agresiunii proprietarilor de 
sclavi şi a folosirii Uniunii în interesul sclaviei ? Mai mult 
încă, cum s-a putut întîmpla ca marea masă a membrilor 
partidului democrat din Nord, lăsînd la o parte vechile lor 
legături cu liderii proprietarilor de sclavi, neţinînd seama de 
tradiţii de o jumătate de veac, jertfind interese comerciale 
importante şi prejudecăţi politice şi mai importante, să se 
grăbească să sprijine actualul guvern republican şi să-i ofere 
cu generozitate oameni şi bani ? 

în loc să răspundă la aceste întrebări, „Economist" 
exclamă : 

„Putem oare uita că în Nord şi în Vest aboliţioniştii au fost de obi
ci tot atît de crunt persecutaţi şi maltrataţi ca şi în Sud ? Se poate oare 
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nega că ani de-a rîndul îndărătnicia şi indiferenţa, ca să nu spunem li'sa 
de sinceritate a guvernului de la Washington, au constituit principala 
piedică de care s-au lovit eforturile noastre îndreptate spre totala lichi
dare a comerţului cu sclavi pe coastele Africii, în timp ce o mare parte 
a v aselor care participau efectiv la acest comerţ erau construite cu capi
tal din Nord, aparţineau unor negustori din Nord şi aveau echipaje for
mate din marinari din Nord ?" 

Iată, într-adevăr, o capodoperă de logică I Anglia anti
sclavagistă nu poate nutri simpatie pentru Nordul care dis
truge influenţa dăunătoare a proprietarilor de sclavi, deoa
rece ea nu poate uita că Nordul, supus fiind acestei influenţe, 
a sprijinit comerţul cu sclavi, i-a prigonit pe aboliţionişti şi 
a permis ca instituţiile sale democratice să fie profanate de 
prejudecăţi sclavagiste. Anglia nu poate simpatiza cu gu
venul d-lui Lincoln, pentru că mai înainte a fost nevoită să 
critice guvernul d-lui Buchanan. Ea trebuie neapărat să 
caute nod în papură actualei mişcări din Nord pe cale de 
reînnoire, să-i încurajeze pe adepţii din Nord ai comerţului 
cu sclavi, înfierat de programul republican, şi să cocheteze 
cu proprietarii de sclavi din Sud, care îşi creează un stat 
propriu, deoarece ea nu poate uita că ieri Nordul nu a fost 
ceea ce este astăzi. Necesitatea de a-şi justifica atitudinea 
prin asemenea chiţibuşuri, împrumutate din practica de la 
Old Bailey 157, dovedeşte mai mult decît orice că acea parte 
a presei engleze care este ostilă Nordului se călăuzeşte după 
motive ascunse, prea meschine şi josnice pentru a putea fi 
expuse pe faţă. 

Intrucît una din manevrele preferate ale acestei părţi a 
presei engleze constă în a reproşa actualului guvern repu
blican acţiunile predecesorilor lui filosclavagişti, ea încearcă 
din toate puterile să convingă poporul englez că în ziarul 
„New York Heraldu 11s trebuie văzut unicul exponent auten
tic al opiniei publice din Nord. După ce ziarul londonez 
„Timesu a dat tonul corespunzător, servum pecus * al celor
lalte ziare, mari şi mici, ostile Nordului îi ţine cu rîvnă 
isonul. Astfel, „Economist u scrie : 

„Jn focul disputei nu puţine ziare neyorkeze şi politicieni neyor
kezi au sugerat părţilr beligerante că, de vreme ce au adus armate mari 
pe cîmpul de bătălie, ar fi indicat să le folosească nu una împotriva celei
lalte, ci împotriva Marii Britanii, pentru a aplna disensiunile interne, 
inclusiv în problema sclaviei, şi a invada teritoriul britanic fără avertis
ment şi cu forţe covîrşitoare". 

• - turma s ervilă. - Nota trad. 



Problema americană în Anglia 821 

„Economist" ştie foarte bine că încercările lui „New 
York Herald" ,  energic sprijinite de ziarul londonez „Times" , 
de a atrage Statele Unite într-un război împotriva Angliei, 
nu urmăreau decit un singur scop, şi anume să asigure suc
cesul secesiunii şi să zădărnicească mişcarea de reînviere a 
Nordului. 

Presa engleză ostilă Nordului face totuşi o concesie. 
Infumuratul „Saturday" ne informează : 

„Ceea ce a constituit obiectul divergenţelor în timpul alegerii lui 
Lincoln şi a precipitat explozia a fost pur şi simplu limitarea sclaviei la 
acele stale unde această instilutie există deja", 

Iar „Economist " remarcă : 

„Este adevărat că scopul partidului republican, care l-a ales pe 
d-l Lincoln, a fost să preîntimpine răspindirea sclaviei pe teritoriile 
nepopulate„. Poate că succesul Nordului, în măsura în care ar fi total şi 
definitiv, i-ar oferi posibilitatea să limiteze sclavia la cele 15 state în 
care ea există deja,  lucind astfel, în ultimă instanţă, la lichidarea scla
viei - acest lucru este însă mai curînd probabil decit sigur". 

In 1 859, cu prilejul expediţiei lui John Brown la Harper's 
Ferry 159, acelaşi „Economist" a publicat o serie de articole 
în care încerca să demonstreze cu lux de amănunte că, în 
virtutea unei oarecare legi economice, sclavia americană 
este sortită unei dispariţii treptate din momentul în care va 
fi lipsită de posibilitatea de a se răspîndi. Această „lege 
economică" a fost perfect înţeleasă de proprietarii de sclavi. 

„Dac. nu va avea loc o extindere considerabilă a teritoriului sclava
gist - spune Toombs -, atunci peste 15 ani va trebui să se îngăduie 
sclavilor să fugă de albi, sau albii vor fi nevoiţi să fugă de sclavi". 

Principiul proclamat de republicani al limitării sclaviei 
la teritoriul stabilit prin constituţie a oferit prilejul de a se 
ameninţa cu secesiunea, exprimată pentru prima oară în 
Camera reprezentanţilor la 19 decembrie 1 859. După ce la 
întrebarea adresată d-lui Curtis (Iowa) dacă „partidul repu
blican este hotărît să nu dea Sudului nici o palmă de noi 
teritorii pentru proprietarii de sclavi atîta timp cit Sudul va 
rămîne în Uniune" ,  d-l Singleton (Mississippi) a primit un 
răspuns afirmativ, el a declarat că acest lucru va duce la 
desfiinţarea Uniunii. Sfatul pe care d-l Singleton l-a dat sta
tului Mississippi a fost următorul : cu cit acest stat va ieşi 
mai repede din Uniune, cu atît mai bine. - „Domnii ar 
trebui să nu uite că Jefferson Davis a condus trupele noastre 
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în Mexic, că el mai este în viaţă şi că ar putea conduce şi 
armata Sudului".  Independent de legea economică în virtutea 
căreia extinderea sclaviei este o condiţie vitală pentru men
ţinerea acesteia in limitele teritoriului stabilit prin consti
tuţie, conducătorii Sudului au înţeles întotdeauna prea bine 
că sclavia este necesară pentru menţinerea puterii lor politice 
asupra Statelor Unite. Susţinîndu-şi propunerile în senat, 
John Calhoun a declarat categoric la 19 februarie 1 847 „că, 
dintre toate organele puterii, numai în senat a reuşit Sudul 
să menţină un echilibru de forţe" şi că crearea de noi state 
sclavagiste a devenit necesară „pentru păstrarea echilibrului 
de forţe în senat". In afară de aceasta, chiar şi la ea acasă 
oligarhia celor 300 OOO de proprietari de sclavi şi-a putut 
menţine dominaţia numai aruncînd în permanenţă plebeilor 
albi momeala unor viitoare cuceriri în interiorul şi în afara 
graniţelor Statelor Unite. Dacă, prin urmare, potrivit oraco
lelor presei engleze, Nordul a luat hotărîrea fermă de a limita 
sclavia la actualul ei teritoriu, lichidînd-o astfel pe cale 
constituţională, nu era oare acest lucru suficient pentru a-i 
atrage simpatiile Angliei antisclavagiste ? 

Se pare însă că pe puritanii englezi într-adevăr nimic 
nu-i poate mulţumi decît un război strict aboliţionist. 

„Intrucît - declară „Economist" - războiul acesta nu este purtat 
pentru emanciparea rasei negre, pe ce temei ni se cere să simpatizăm atît 
de fierbinte cu cauza federaliştilor ?" 

„A fost un timp - scrie „Examiner• - cînd simpatiile noastre erau de 
p_artea Nordului, deoarece consideram că acesta se împotrivea într-adevăr 
cu toată seriozitatea actelor agresive ale statelor sclavagiste" şi este 
pentru „emancipare ca măsură de echitate fată de rasa neagră" . 

Totuşi, în aceleaşi numere în care aceste ziare declară 
că nu pot nutri simpatii pentru Nord, intrucît războiul lui nu 
este un război aboliţionist, se afirmă că „mijlocul desperat 
de a se proclama emanciparea negrilor şi de a-i chema pe 
sclavi la o insurecţie generală" este ceva „la care e sufi
cient să te gîndeşti pentru a simţi repulsie şi groază" ,  şi că 
„un compromis" ar fi „mult mai de dorit decît un succes 
obţinut cu un preţ atît de scump şi pătat de o asemenea 
crimă" . 

Aşadar, zelul englez pentru războiul aboliţionist este 
pură ipocrizie. Intenţia diabolică se dezvăluie în următoa
rele raţionamente : 
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„în sfîrşit - scrie „Economist• -, dă oare tariful MorriJI dreptul la 
recnoştinţa şi simpatia noastră, iar certitudinea că, în caz de victorie a 
nordiştilor, acest tarif se va extinde asupra întregii republici reprezintă 
oare un motiv suficient pentru a le dori cu atîta ardoare succesul ?" 

„Nord-americanii - scrie „Examiner" - nu se îngrijesc în realitate 
decît de un singur lucru, şi  anume : un tarif protecţionist egoist„. Statele 
din Sud s-au săturat să mai fie jefuite de rodul muncii sclavilor lor prin 
tariful protecţionist al Nordului•. 

„Examiner" şi „Economist" se completează reciproc. Cel 
de-al doilea este destul de cinstit ca să recunoască, în cele 
din urmă, că pentru el şi adepţii lui simpatiile sînt pur şi 
simplu o chestiune de tarif, în timp ce primul reduce războiul 
dintre Nord şi Sud la un război vamal, la un război intre 
protecţionism şi liber-schimbism. Poate că „Examiner" nu 
ştie că pînă şi anulatorii din 1832 din Carolina de Sud s-au 
folosit de protecţionism, după cum mărturiseşte generalul 
Jackson, numai ca pretext pentru secesiune ; dar chiar şi 
„Examiner" ar trebui să ştie că actuala rebeliune a izbucnit 
fără să aştepte adoptarea tarifului Morrill 160• In realitate, 
sudiştii nu puteau fi sătui de faptul că tariful protecţionist 
al Nordului îi jefuia de rodul muncii sclavilor lor, de vreme 
ce între 1846 şi 1861 a fost în vigoare un tarif liber-schimbist. 

Iată cît de surprinzător caracterizează „Spectator" 161 în 
ultimul său număr gîndurile ascunse ale unora dintre orga
nele de presă ostile Nordului. 

„Ce consideră oare într-adev.r de dorit organele de presă ostile 
Nordului, justificîndu-şi cerinţele prin referiri la logica inexorabilă a 
faptelor ? Ele vor să dmonstreze că desfiinţarea Uniunii este de dorit 
tocmai datorită faptului că, aşa cum am mai spus, este singura cale 
posibilă de încetare a acestei «lupte nemotivate şi fratricide», precum şi 
în virtutea altor argumente inventate de ele ca o fundamentare comodă 
a cerinţelor morale ale ţării, în măsura in care deznodămîntul se şi  
întrevede. Aceste argumente sînt, firşte, create ad-hoc şi reprezintă o 
modestă încercare de a justifica acţiunile providenţei, «puterea domnului 
asupra oamenilor», într-un moment în care necesitatea inevitabilă a 
devenit evidentă. Respectivele organe de presă declară că împărţirea 
statelor în grupuri rivale va corespunde întru totul intereselor acestora. 
Ele îşi vor frîna reciproc ambiţiile, îşi vor neutraliza reciproc forţele, 
iar dacă vreodată Anglia va intra în conflict cu unul sau cu mai multe 
din ele, spiritul de .ivalitate va determina gupurile antagoniste să ne 
vină în ajutor. După cum se afirmă, aceasta va da naştere unei stări de 
lucruri foarte favorabile, deoarece ne va scuti de nelinişte şi de asemenea 
va stimula «Îintrecerea„ politică Intre state - chezăşie supremă a cinstei 
şi puri tă ţii. 

Acestea sînt argumentele - susţinute cu îndirjire - ale numero
sului grup care simpatizează cu sudiştii, apărut acum printre noi. In tra
ducere într-un limbaj accesibil tuturor - nu este oare dureros că argu
mentarea engleză la o astfel de temă necesită o traducere ? -, acest 
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luc'u înseamnă că deplorăm actuala amploare a războiului «fratricid», 
deoarece, în cele din urmă, el poate concentra într-o conflagraţie îngro
zitoare o serie întreagă de mici războaie cronice, de patimi şi manifes
tări de neînredere între grupurile de state rivale. Adevărul curat - ş1 
adepţii acestui punct de vedere foarte puţin englez îl cunosc bine, deşi 
îl ascund îndărătul unor fraze frumoase - este că grupurile rivale de 
state americane n-ar putea convieţui în pace şi armonie. Duşmănia 
înverşunată, generată de aceleaşi cauze care au dat nştere actualului 
conflict, ar deveni cronică. Se afirmă că diferitele grupuri de state au 
interese vamale diferite. Aceste interese vamale diferite ar constitui izvo
rul unor mici războaie permanente dacă statele ar fi desfiinţate, iar 
sclavia - rădăcina întregului conflict - ar fi sursa unor duşmănii, disen
siuni şi conflicte permanente. Intre statele rivale nu s-ar mai putea resta
bili niciodată un echilibru. Şi totuşi se afirmă că o asemenea perspectivă 
de luptă îndelungată şi neîntreruptă este soluţia providenţială a marelui 
conflict izbucnit acum. Singurul motiv real pentru care această perspec
tivcl este salutată constă în aceea că, dacă marele conflict actual poate 
duca la refacerea unei unităţi politice mai puternice, altenativa unor 
nesfîrşite conflicte mici va duce, dimpotrivă, la slăbirea şi scindarea con
tinentului, lucru de care Anglia nu are de ce se teme. 

Nu negăm cl americanii înşişi, prin atitudinea lor adesea neprie
tenoasă şi provocatoare faţă de Anglia, au aruncat sămînţa acestui mod 
de gîndire meschin şi josnic ; declarăm însă deschis că, în ceea ce ne 
priveşte, a nutri asemenea gînduri este meschin şi demn de dispreţ. 
Pentru noi este limpede că amînarea unei rezolvări definitive nu pro
mite Americii o pace trainică şi durabilă, că această amînare pune 
naţiunea americană în faţa primejdiei unui declin şi a fărîmiţării ei în 
clanuri şi triburi învrăjbite, şi totuşi înălţăm mîinile îngroziţi în faţa 
actualului război «fratricid», întrucît el oferă speranţa unei rezolvări 
definitive. li conjurlm pe americani să prefere viitorul tulbure al cer
turilor mărunte, tot atît de fratricide ş i, de bună seamă, mult mai 
demoralizante, deoarece aceasta ne-ar scăpa de ghimpele concurentei 
americane" ,  

Scris d e  K .  Marx 
la 1 8  sptembrie 1 861 

Publicat în „New York Daily Tibune• 
nr. 6 403 din 111 octombrie 1 861  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engiză 
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Karl Marx 

Comerţul britanic cu bumbac 

Londra, 21 septembrie 18G1 

Creşterea continuă a preţurilor la bumbacul brut începe, 
în sftrşit, să se răsfrîngă în mod serios asupra filaturilor de 
bumbac, consumul de bumbac al acestora fiind acum cu 25°/o 
sub cel normal. Acesta este rezultatul reducerii zilnice a 
producţiei. Numeroase fabrici lucrează numai 4 sau 3 zile 
pe săptămînă ; în întreprinderile în care s-a introdus săptă
mîna incompletă de lucru, ca şi în cele în care se mai lucrează 
încă toată săptămîna, o parte din maşini au fost oprite, iar 
unele fabrici au fost temporar închise. In unele locuri, ca, 
de pildă, la Blackburn, introducerea săptămînii incomplete 
de lucru a fost însoţită de o scădere a salariului. Totuşi, in
troducerea săptămînii incomplete de lucru este abia într-un 
stadiu incipient, şi putem prevedea cu toată certitudinea că, 
în decurs de cîteva săptămtni, această ramură industrială va 
trece la săptămîna de lucru de 3 zile ; concomitent vor fi 
oprite foarte multe maşini în majoritatea întreprinderilor. In 
general, fabricanţii şi negustorii englezi au recunoscut foarte 
greu şi in silă situaţia dificilă a aprovizionării lor cu bumbac. 

„Ultima recoltă americană - spuneau ei - a fost expediată de 
mult şi in intregime in Europa. Culesul noii recolte abia a început. 
N-am i putut primi nici un balot de bumbac în plus peste ceea ce am 
primit, chiar dacă războiul şi blocada n-ar fi existat de loc. Sezonul 
transportului de bumbac nu începe înainte de sfîrşitul lunii noiembrie, 
iar încărcarea de partide mari nu începe de obicei decît la sfîrşitul 
lunii decembrie. Pînă atunci nu are prea mare importanţă dacă bum
bacul rămîne pe plantaţii sau este expediat în porturi pe măsură ce 
este ambalat. Dacă blocada va înceta pină la sfîrşitul acestui an, se prea 
poate ca pînă în martie sau aprilie să fim aprovizionaţi cu bumbac, ca 
�i cum blocada nici n-ar fi fost vreodată instituită". 

In străfundurile sufletelor lor de negustori s-a păstrat 
speranţa că întreaga criză americană şi, în consecinţă, şi 
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blocada vor înceta pînă la sfîrşitul anului, sau că lordul Pal
merston va străpunge blocada cu forţa. Cea de-a doua idee 
a fost complet abandonată din momentul în care, în afară de 
toate celelalte, Manchesterul a înţeles că două mari forţe -
capitalul bănesc, care a investit fonduri uriaşe în întreprin
derile industriale din America de Nord, şi comerţul de ce
reale, care vede în America de Nord principala sa sursă de 
aprovizionare - se vor împotrivi mînă în mînă oricărei 
agresiuni neprovocate pe care ar porni-o guvernul britanic. 
Speranţele că blocada va fi ridicată la timp de dragul inte
reselor oraşelor Liverpool sau Manchester 162, sau că se va 
pune capăt războiului american, recurgîndu-se la un com
promis cu secesioniştii, s-au spulberat în faţa unui fapt, mai 
înainte necunoscut pe piaţa engleză a bumbacului, şi anume 
operaţiile americane cu bumba� la Liverpool, operaţii care 
în parte au avut caracter de speculaţii, în parte au urmărit 
expedierea bumbacului înapoi în America. Rezultatul a fost 
că în următoarele două săptămîni pe piaţa bumbacului din 
Liverpool a domnit o agitaţie febrilă. La investiţiile de capital 
în bumbac cu caracter de speculă făcute de negustorii din 
Liverpool s-au adăugat investiţiile de capital cu acelaşi ca
racter ale fabricanţilor din Manchester şi din alte regiuni 
dornici să se aprovizioneze cu materie primă pentru la iarnă. 
Amploarea acestor ultime tranzacţii reiese destul de evident 
din faptul că o parte considerabilă a depozitelor libere din 
Manchester a şi fost ocupată cu astfel de rezerve şi că, în 
cursul perioadei 1 5-22 septembrie preţul sorturilor ameri
cane „middling" * s-a ridicat cu 3/s pence la un pfund, iar al 
sorturilor superioare cu 5/s pence. 

De la izbucnirea războiului american, preţurile la bumbac 
au crescut neîncetat, dar disproporţia dezastruoasă dintre 
preţurile la materia primă şi preţurile la fire şi ţesături nu 
s-a manifestat decît în ultimele săptămîni ale lunii august. 
Pînă atunci orice scădere serioasă a preţurilor la produsele 
de bumbac, previzibilă in urma scăderii considerabile a ce
rerii americane, fusese echilibrată prin stocarea de mărfuri 
în prima mină şi prin expedieri cu caracter de speculă de 
produse de bumbac în China şi în India. Dar aceste pieţe 
asiatice s-au dovedit curînd suprasaturate. Iată ce scrie 
„Calcutta Price Current" 163 din 7 august 1 861  : 

* - sorturi standard de bumbac. - Nota trad. 
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„Stocurile de mărfuri cresc ; de la apariţia ultimelor noastre infor· 
maţii s-au importat nu mai puţin de 24 OOO OOO de iarzi de materiale de 
bumbac neimprimate. Ştirile sosite din Anglia atestă o continuare a livră· 
rilor depăşind nevoile noastre ; atîta timp cit va dura această situaţie, 
nu ne putem aştepta la o îmbunătăţire„. Piaţa Bombayului este şl ea 
suprasaturată". 

La restrîngerea pieţei indiene au contribuit şi alte îm
prejurări. După recenta foamete din provinciile de nord-vest 
au urmat ravagiile holerei, in timp ce în întregul Bengal de 
sud ploile excesive, inundînd tot ţinutul, au pricinuit pagube 
serioase recoltei de orez. Intr-o serie de scrisori clin Calcutta 
primite în Anglia săptămîna trecută se dau informaţii despre 
vînzări care au adus încasări nete de 91/ 4 pence la pfundul 
de fire nr . 40, care la Manchester nu pot fi cumpărate cu mai 
puţin de 1 13/s pence, iar vînzările de ţesături de 40 de ţoli 
pentru cămăşi aduc o pierdere de 71;2 pence, 9 pence şi 
12  pcnce la bucată în comparaţie cu actualele preţuri de la 
Manchester. Şi pe piaţa chineză preţurile au scăzut din pri
cina stocării de mărfuri importate. In astfel de împrejurări, 
dacă cererea de produse engleze de bumbac scade, creşterea 
preţurilor la acestea, fireşte, nu poate ţine pasul cu creşterea 
continuă a preţurilor la materia primă. Dimpotrivă, în multe 
cazuri, torsul, ţesutul şi imprima tul bumbacului nu mai justi
fică cheltuielile de producţie. Să luăm drept exemplu urmă
torul caz, constatat de unul dintre cei mai mari fabricanţi din 
Manchester, în legătură cu firele de calitate inferioară : 

D iferenţa Intre 
Preţul preţul bumbacului Co•tul torsului 

1 1  un pfund ş i  acela 11 firelor la un pfund 

17 Eeptembrie 1860 
Costul bumbacului 6 1/ 4 pence 
Fire (urzeală) nr. 16 vîn-

dute cu . . . . . . . . . . . . 1 0 1/4 

'• pence 

Profit 1 penny la un pfund 

17 et/ilembrie 1161 
Costul bumbacu lui 9 pence 
Fire (urzeală) nr . 16 v in-

dute cu . . . . . . . . . . . . 11 

2 pence 

Pierdere 11/1 penny la un p fund 

3 p ence 

31/a pence 

Consumul de bumbac indian creşte rapid şi, în măsura 
în care preţurile vor continua să crească, livrările din India 
vor atinge proporţii din ce în ce mai mari. Totuşi, deocamdată 
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nu este cu putinţă să se schimbe toate condiţiile de producţie 
şi să se dea o altă orientare comerţului. Anglia plăteşte 
acum, de fapt, pentru proasta guvernare de ani de zile a 
vastului imperiu indian. Principalele două obstacole pe care 
ea trebuie să le învingă acum, încercînd să înlocuiască 
bumbacul american cu cel indian, sînt lipsa de mijloace de 
comunicaţie şi de transport în întreaga Indie şi starea de 
mizerie a ţăranului indian, care-i fac imposibilă folosirea 
condiţiilor prielnice de acum. Ambele dificultăţi Anglia şi le 
datorează sie însăşi. In general, industria modernă engleză 
s-a sprijinit pe doi piloni la fel de nefireşti. Unul era cartoful, 
ca unic mijloc de hrană al irlandezului şi al unei mari părţi 
a clasei muncitoare engleze. Acest pilon a fost măturat de 
boala cartofului şi de catastrofa irlandeză 164, care i-a urmat. 
Atunci s-a impus găsirea unei baze mai largi pentru repro
ducerea şi întreţinerea a milioane de oameni ai muncii. Al 
doilea pilon al industriei engleze a fost bumbacul, produs de 
sclavii din Statele Unite. Actuala criză americană îi sileşte 
pe englezi să-şi lărgească sfera de aprovizionare şi să elibe
reze bumbacul de sub controlul oligarhiei producătoare şi 
consumatoare de sclavi. Atîta timp cît industria engleză a 
bumbacului depindea de bumbacul cultivat de sclavi, se putea 
afirma cu tot temeiul că ea se baza pe o dublă sclavie -
sclavia indirectă a albilor în Anglia şi sclavia directă a ne
grilor de cealaltă parte a Oceanului Atlantic. 

Scris de K. Max 
la 21 septembrie 1861 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 405 din 14 octombrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx 

Ziarul londonez „Times " 
şi lordul Palmerston 

329 

Lndra, 5 octombrie 1861 

„Poporul englez participă la guvernarea ţării sale citind 
ziarul «Times»" .  Această părere, exprimată de un eminent 
scriitor englez * cu privire la aşa-numita autoguvernare en-· 
gleză, este justă numai în măsura în care se referă la politica 
externă a regatului. Cît despre reformele interne, ele nu an 
fost niciodată aplicate cu sprij inul ziarului „Times" ; dimpo
trivă, ziarul nu înceta să le atace şi să li se opună, atîta timp 
cît nu-şi dădea seama că este absolut incapabil să împiedice 
înfăptuirea acestor reforme. Să luăm, de pildă, emanciparea 
catolicilor, bill-ul cu privire la reformă, abrogarea legilor ce
realelor, taxa de timbru pe ziare şi impozitul pe hîrtie iu; . 
Ori de cite ori victoria era indiscutabil de partea adepţilor 
reformelor, „Times" făcea o cotitură bruscă, dezerta din ta
băra reacţionară şi izbutea ca, în momentul hotăritor, să fie 
alături de învingători. In toate aceste cazuri, „Times" nu 
îndruma opinia publică, ci se supunea ei, în silă şi după în
cercări îndelungate, dar zadarnice, de a face să se retragt 
valurile spumegînde ale mişcării populare. Iată de ce ade
vărata influenţă a acestui ziar asupra opiniei publice este 
limitată la domeniul politicii externe. în nici o ţară din 
Europa publicul larg, şi în special burghezia, nu manifesta 
o ignoranţă mai profundă în problemele de politică externt 
a propriei ei ţări ca in Anglia. Această ignoranţă are la bază 
două cauze principale. Pe de o parte, de la glorioasa revo
luţie din 1688 166, aristocraţia a păstrat în permanenţă mono
polul conducerii politicii externe a Angliei. Pe de altă parte, 
diviziunea din ce în ce mai mare a muncii a străcit într-o 
anumită măsură intelectul burgheziei, limitîndu-i întreaga 
energie şi facultăţile intelectuale la sfera îngustă a interese-

* - Robert Lowe. - Nota red. 
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lor ei comerciale, industriale şi profesionale. Urmarea a fost 
că aristocraţia acţiona pentru burghezie şi presa gîndea 
pentru ea în domeniul politicii externe sau internaţionale. 
Foarte curînd, atît aristocraţia cit şi presa şi-au dat seama 
că este în interesul amindurora să se unească. Este suficient 
să deschizi „Cobbett's Politica! Registeru 167 pentru a te con
vinge că de la începutul acestui secol marile ziare londoneze 
au jucat în permanenţă rolul de apărători zeloşi ai iluştrilor 
făuritori ai politicii externe engleze. Ce-i drept, a fost nevoie 
să se parcurgă cîteva perioade intermediare înainte de a se 
ajunge la actuala stare de lucruri. Aristocraţia, care mono
polizase conducerea politicii externe, s-a restrîns la început, 
pînă la limitele unei oligarhii, reprezentate printr-un conclav 
secret, intitulat cabinet. Ulterior, cabinetul a fost înlăturat 
le o singură persoană, lordul Palmerston, care în ultimii 
30 de ani a uzurpat puterea absolută în ceea ce priveşte 
administrarea resurselor naţionale ale Imperiului britanic şi 
stabilirea orientării politicii externe a acestuia. Concomi
tent cu această uzurpare, în virtutea legii concentrării, care 
în sfera presei acţionează şi mai rapid dedt în cea a filaturi
lor de bumbac, ziarul londonez „Times" a ajuns să fie ziarul 
naţional al Angliei, devenind, ca să spunem aşa, reprezen
tantul opiniei publice engleze în faţa altor popoare. Dacă 
monopolul conducerii politicii externe a ţării a trecut de la 
aristocraţie la un conclav oligarhic şi de la un conclav oli-
9arhic la o singură persoană, ministrul de externe al  Angliei, 
adică lordul Palmerston, dreptul exclusiv de a gîndi şi de a 
aprecia pentru naţiune propria politică externă a acesteia, pre
cum şi de a reprezenta opinia publică în această problemă a 
trecut de la întreaga presă la un singur organ al ei -
„Timesu .  Lordul Palmerston, care conducea în taină politica 
externă a Imperiului britanic, călăuzindu-se după raţiuni ne
cunoscute nici publicului larg, nici parlamentului şi nici chiar 
colegilor săi, ar fi trebuit să fie de-a dreptul prost dacă nu 
ar i încercat să pună stăpînire pe singurul ziar care uzur
pase dreptul de a judeca în mod public, în numele poporului 
englez, propriile lui afaceri secrete. La rîndul său, ziarul 
„Timesu,  în vocabularul căruia cuvîntul „virtutea nu figurase 
niciodată, ar fi trebuit să manifeste o virtute mai mult decît 
spartană pentru a nu se alia cu stăpînul propriu-zis şi absolut 
al resurselor naţionale ale imperiului. De aceea, de la acel 
coup d'etat * de tip francez, cînd în Anglia guvenul unei 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 



Ziarul londonez „Times• şi lordul Palmerston 331 

• 
clici a fost înlăturat de guvernul coaliţiei cîtorva clici, iar 
uzurpatorul Palmerston nu mai era ameninţat, în consecinţă, 
de nici un fel de rival, ziarul „Times" a devenit pur şi simplu 
sclavul său. Palmerston a avut grijă să strecoare în cabinetul 
său, în posturi de importanţă secundară, cîteva persoane 
influente de la „Times",  iar pe altele să le măgulească, accep
tîndu-le în societatea sa. De atunci activitatea ziarului 
„Times" în domeniul politicii externe a Imperiului britanic 
se limitează la fabricarea unei opinii publice corespunzătoare 
politicii externe a lordului Palmerston. „Times" trebuie să 
pregătească opinia publică pentru ceea ce lordul Palmerston 
intenţionează să întreprindă şi să determine această opinie 
publică, să aprobe ceea ce lordul a şi făcut. Eforturile pe care 
le impunea această muncă de sclav sînt cel mai bine ilustrate 
de ultima sesiune a parlamentului. Această sesiune nu a fost 
de loc favorabilă lordului Palmerston. Cîţiva membri inde
pendenţi ai Camerei comunelor, liberali şi conservatori, s-au 
răzvrătit împotriva dictaturii uzurpatoare a acestuia, incer
cînd - prin dezvăluirea fărădelegilor lui din trecut - să 
facă naţiunea să-şi dea seama de pericolul pe care-l prezintă 
menţinerea unei asemenea puteri nelimitate în aceleaşi miini. 
D-l Dunlop, deschizînd atacul printr-o moţiune în care cerea 
numirea unui comitet special pentru cercetarea documentelor 
afgane prezentate de Palmerston Camerei în 1839, a dovedit 
că de fapt acesta le-a falsificat 168, Publicînd darea de seamă 
asupra dezbaterilor parlamentare, „Times" a omis în tntre
gime acele pasaje din discursul d-lui Dunlop care, îndeosebi 
după părerea ziarului, ar fi putut aduce prejudicii stăpînului 
său. Mai tîrziu, lordul Montagu, într-o moţiune prin care 
cerea publicarea tuturor documentelor referitoare la tratatul 
danez din 1852, l-a învinuit pe Palmerston că a jucat rolul 
principal în manevrele care au urmărit schimbarea succesiunii 
la tronul Danemarcii în interesul unei puteri străie 169 şi că 
a indus în eroare Camera comunelor comunicînd intenţionat 
informaţii false. Palmerston însă a reuşit să se înţeleagă cu 
d-l Disraeli ca acesta să zădărnicească moţiunea propusă de 
lordul Montagu, suspendînd şedinţa Camerei din cauza nu
mărului insuficient de membri prezenţi, şi astfel a muşama
lizat întreaga afacere. Totuşi, lordul Montagu a vorbit timp 
de o oră şi jumătate înainte ca şedinţa să fie suspendată din 
motivele arătate. Intucît „Times" fusese în prealabil infor
mat de Palmerston că şedinţa va fi suspendată, iar redactorul 
însărcinat special cu ciuntirea şi confecţionarea dărilor de 

3 - Max-ngels - Opere, voi. 15 
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seamă asupra dezbaterilor parlamentare îşi luase o zi de 
odihnă, discursul lordului Montagu a apărut nemutilat în 
coloanele ziarului. In dimineaţa următoare, cînd greşeala a 
fost descoperită, a apărut un articol de fond prin care John 
Bull era informat că suspendarea şedinţei din pricina numă
rului insuficient de membri prezenţi constituie un mijloc 
ingenios de a pune capăt discursurilor anoste, că lordul 
Montagu este îngrozitor de plicticos şi că treburile naţiunii 
n-ar putea fi aduse la îndeplinire dacă oratorii parlamentari 
plictisitori n-ar fi reduşi la tăcere în modul cel mai necere
monios. Palmerston a fost din nou tras la răspundere în 
ultima sesiune, cînd d-l Hennessy a cerut să se prezinte 
parlamentului corespondenţa ministerului de externe din 
timpul revoluţiei poloneze din 1831 .  Ca şi în cazul moţiunii 
d-lui Dunlop, „Times" a recurs din nou la procedeul simplu 
al trecerii sub tăcere. Felul în care a relatat acest ziar dis
cursul d-lui Hennessy este o adevărată ediţie in usum del
phini 170• Dacă ne gîndim la eforturile care trebuie depuse 
pentru a parcurge nesfîrşitele rapoarte asupra dezbaterilor 
parlamentare chiar în noaptea în care ele sînt aduse din 
Camera comunelor în redacţie şi pentru a le trunchia, a le 
modifica şi a le falsifica în aceeaşi noapte, astfel încît să nu 
se ştirbească nimic din puritatea politică a lui Palmerston, 
trebuie să recunoaştem că, oricare ar fi profitul şi avantajele 
obţinute de ziarul „Times" de pe urma servilismului său faţă 
de nobilul viconte, sarcina pe care o are nu este de loc 
plăcută. 

Dacă „Times" este, aşadar, în stare ca, recurgînd la 
născociri mincinoase şi diverse muşamalizări, să inducă ast
fel în eroare opinia publică în legătură cu evenimente petre
cute chiar în ajun în Camera comunelor, apoi arta lui de a 
recurge la născociri mincinoase şi diverse muşamalizări 
atunci dnd este vorba de evenimente care se petrec departe, 
în afara graniţelor ţării, de pildă războiul din America, 
trebuie să fie într-adevăr nelimitată. Dacă, în tratarea pro
blemelor americane, ziarul a făcut tot ce i-a stat in putinţă 
pentru a-i asmuţi pe englezi şi pe americani unii împotriva 
altora, el n-a făcut-o nici din simpatie pentru magnaţii en
glezi ai bumbacului, nici din grijă pentru interesele reale sau 
presupuse ale Angliei, ci pur şi simplu pentru a îndeplini 
ordinele stăpînului său. Din tonul schimbat pe care ziarul 
londonez „Times" l-a adoptat în ultima săptămînă putem 
deduce, prin urmare, că lordul Palmerston intenţionează să 
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renunţe la poziţia de extremă ostilitate pe care a avut-o pînă 
acum faţă de Statele Unite. Unul din articolele de fond apă
rute astăzi în ziarul „Times" ,  care luni de zile a ridicat în 
slăvi forţele ofensive ale secesioniştilor şi a demonstrat 
incapacitatea Statelor Unite de a le face faţă, este pe deplin 
încredinţat de superioritatea militară a Nordului. Că această 
schimbare de ton a fost dictată de stăpîn o dovedeşte cit se 
poate de limpede cotitura făcută simultan de alte organe de 
presă influente, cunoscute ca fiind legate de Palmerston. Unul 
dintre aceste organe de presă, „Economist " ,  le dă de înţeles 
speculanţilor opiniei publice printr-o aluzie destul de transa
rentă că a venit momentul „să-şi verifice cu grijă"  aşa-zisele 
„sentimente faţă de Statele Unite".  Iată pasajul respectiv 
din „Economist • care merită să fie citat ca dovadă a noilor 
dispoziţii primite de oamenii de presă ai lui Palmerston : 

„Recunoaştem deschis că, într-o privinţă, nordiştii au dreptul să se 
plîngă şi că, la rîndul nostru, şi noi rebuie să fim într-o privinţă mai 
Erudenţi decît am fost, poate, pînă acum. Ziarele noastre de frunte au 
înclinat prea mult să citeze şi să considere ca reprezentînd concepţiile 
şi poziţia Statelor Unite anumite ziare, cunoscute dintotdeauna prin 
proasta lor reputaţie şi influentă slabă şi despre care în przent se ştie 
aproape sigur că nutresc simpatii pentru secesionişti şi  că se ascund sub 
un stindard străin, că afişează opinii favorabile Nordului în timp Ce scriu 
în interesul Sudului şi, probabil, sînt în solda acestuia. Prea puţini 
englezi pot afirma cu toată sinceritatea că, de pildă, «New York Herald» 
exprimă caracterul sau vederile părţii de nord a republicii. Repetăm, 
trebuie să fim foarte pudenţi, altminteri justa noastră atitudine critică 
faţă de unionişti riscă să se transforme pe nesimţite într-o recunoaştere şi 
apărare a secesioniştilor. Omul de rînd este, de obicei, foarte înclinat 
să fie părtinitor. Totuşi, oricît de mult ne-ar supăra comportarea şi lim
bajul Nordului, nu trebuie să uităm niciodată că secesiunea Sudului a 
fost dictată de intenţii şi începută de acţiuni care nouă nu ne provoacă 
dacit cea mai putenică şi mai profundă dezaprobare. Fireşte, trebuie să 
condamnăm bariful protecţionst al Uniunii ca pe o măsură opresivă şi 
absurdă. Fireşte, nutrim simpatie pentru năzuinţa Sudului de a beneficia 
de taxe vamale scăzute şi de libertatea comerţului. Fireşte, dorim ca 
properitatea statelor cre produc o cantitate atît de mare de materii 
prime şi au nvoie de atîtea produse fabricate să nu fie frînată sau să 
dispară cu totul. In a:elaşi timp lnsă nu putem pierde din vedere faptul 
incontestabil că adevăratul scop şi principalul motiv al secesiunii nu au 
fost apărarea dreptului de a avea sclavi pe propriul teritoriu {problemă 
ln care concesiile nordiştilor erau la fel de mari ca şi pretenţiile 
sudiştilor) , ci extinderea sclaviei pe întinderi vaste, nelimitate, care nu 
cunoşteau acest blestem, dar pe care plantatorii visau să şi le îsuşească 
n viitor. Noi am considerat întotdeauna scopul acesta absurd, nedrept 
şi detestabil. Ordinea socială istaurată în statele din Sud prin instituţia 
sclaviei le apare englezilor cu atît mai dzgustătoae şi mai condam
nabilă, cu cit ajung să o cunoască mai bine. Şi sudiştii trebuie să fie 
avertizaţi că nici un fel de avantaje pecuniare sau comerciale, pe care 

23* 



834 Karl Marx 

Anglia le-ar putea, eventual, obţine de pe urma exploatării ,  pe scară mai 
largă, a pămînturilor virgine ale statelor de plantatori şi a noilor teritorii, 
revendicate de acştia, nu ne vor schimba vreodată cîtuşi de puţin 
opiniile în aceste probleme, nu ne vor împiedica să ne exprimăm punctul 
de vedere şi nu ne vor opri să acţionăm atunci cînd acst lucru va 
deveni necesar sau oportun. Se pare că ei (secesioniştii) nu au renunţat 
încă la ideea ciudată că, prin înfometarea Franţei şi a Angliei - prin 
prejudiciile şi privaţiunile provocate în urma sistării complete a livrărilor 
americane - vor putea sili guvenele acestor ţări să intervină în favoarea 
lor şi să determine Statele Unite să ridice blocada„. Nu există nici cea 
mai mică şansă ca vreuna din aceste puteri să se simtă măcar pentru 
un moment îndreptăţită să săvîrşească faţă de Statele Unite un asemenea 
act de ostilitate evidentă ş i inadmisibilă„. Noi depindem de Sud mai 
pu\in decît depinde el de noi, şi sudiştii vor începe curînd să-şi dea sama 
de acest lucru. De aceea am vrea să-i facem să înţeleagă că, atîta timp 
cit va exista sclavia, ne va despărţi o barieră morală mai mult sau mai 
puţin puternică şi că în intenţiile noastre sîntem la fel de departe de o 
aprobare tacită, ca şi de impertinenţa unui amestec făţiş. Lancashire nu 
este Anglia, şi, spre cinstea şi dîrzenia populaţiei din districtele noastre 
industriale, trebuie spus că, chiar dacă aşa ar sta lucrurile, şi încă 
bumbacul n-ar li rege". 

Tot ceea ce am vrut să demonstrez este că Palmerston, 
prin urmare şi presa londoneză care acţionează la ordinele 
lui, renunţă la atitudinea lor ostilă faţă de Statele Unite. 
Cauzele acestui reviriment, cum îi spun francezii, voi încerca 
să le explic într-o corespondenţă ulterioară. Inainte de a 
încheia, vreau să adaug că d-l Forster, membru al parlamen
tului din partea oraşului Bradford, a ţinut marţea trecută în 
sala Institutului de mecanică din Bradford o conferinţă cu 
tema „Războiul civil din America" ,  în care a analizat adevă
ratele cauze şi adevăratul caracter al acestui război şi a res
pins cu succes falsele născociri ale presei palmerstoniene. 

Scris de K. Marx 
la 5 octombrie 1861 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 5 41 1  din 21 octombrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx 

Ziarul londonez , , Times ' '  
despre prinţii de Orleans în America 

335 

Londra, 12 octombrie 1 861  

Cu prilejul vizitei făcute de regele Prusiei la Com
piegne 171, ziarul londonez „Timesu a publicat cîteva articole 
caustice, care au fost socotite foarte j ignitoare de cealaltă 
parte a Canalului Mînecii. „Pays, Journal de l'Empireu 17! i-a 
caracterizat, la rîndul său, pe autorii articolelor din „Timesu 
drept nişte oameni ale căror capete sînt otrăvite de gin şi  
ale căror pene sînt muiate în noroi. Acest schimb întîm
plător de ocări nu a urmărit altceva decît să ascundă opiniei 
publice legăturile strînse care există între Printing House 
Square 178 şi Tuileries. In afara graniţelor Franţei nu există 
un sicofant mai mare al eroului din decembrie decît ziarul 
londonez „Timesu,  ale cărui servicii sînt cu atît mai preţioase, 
cu cit acest ziar adoptă din cînd în cînd faţă de cezarul 
său tonul şi maniera cenzorului Cato. Luni de-a rîndul, ziarul 
„Times" a împroşcat Prusia cu insulte. Folosindu-se de jal
nica afacere Macdonald 174, el a dat de înţeles Prusiei că 
Anglia ar saluta trecerea provinciilor renane de sub domi
naţia barbară a Hohenzollernilor sub despotismul luminat 
al unui Bonaparte, fapt care a revoltat nu numai dinastia 
prusiană, ci şi poporul prusian. Acelaşi ziar „Times" s-a pro
nunţat împotriva ideii încheierii unei alianţe anglo-prusiene 
în cazul unui conflict între Prusia şi Franţa. El a depus toate 
eforturile pentru a convinge Prusia că nu trebuie să se 
aştepte la vreun ajutor din partea Angliei şi că cel mai bun 
lucru pe care l-ar putea face ar fi să ajungă la o îpţelegere 
cu Franţa. Cînd, în sfîrşit, slabul şi adaptabilul rege al Prusiei 
s-a hotărît să plece la Compiegne, ziarul „Times" putea 
exclama cu mîndrie : „quorum magna pars fui"  *. Acum so-

* - „aici, un mare merit imi revine mie" (Virgiliu. „Eneida", cartea 
a doua) . - Nota !rad. 
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sise însă timpul cînd trebuia să se şteargă din amintirea 
englezilor faptul că „Time su fusese acela care îi aşternuse 
calea monarhului prusian. De aici tunetele lui teatrale. De 
aici şi tunetele-replică ale lui „Pays, Journal de l'Empire " .  

In  prezent, „Timesu s -a  situat din nou pe  o poziţie de  
duşman de moarte a l  bonapartismului, avînd astfel posibi
litatea de a-l ajuta pe eroul din decembrie. Prilejul s-a ivit 
curînd. Ludovic Bonaparte este, fireşte, foarte susceptibil ori 
de cite ori este vorba de renumele rivalilor săi - preten
denţi la coroana Franţei. In afacerea cu pamfletul ducelui 
d'Aumale împotriva lui Plon-Plon m, pur şi simplu s-a făcut 
de rîs şi, prin atitudinea lui, a adus cauzei orleaniştilor un 
serviciu mai mare decît toate serviciile aduse de toţi parti
zanii orleaniştilor la un loc. ln ultimele zile, poporul francez 
a avut din nou prilejul să facă o paralelă între Plon-Plon şi 
prinţii de Orleans. Cînd Plon-Plon a plecat în America, în 
suburbia St. Antoine au apărut caricaturi în care era înfăţişat 
ca un grasun în căutarea unei coroane, avînd însă totodată 
aerul unui călător din cale-afară de inofensiv, cu o deose
bită aversiune pentru mirosul prafului de puşcă. tn timp ce 
Plon-Plon se înapoia în Franţa, fără să fi adăugat noi lauri 
la cei dobîndiţi în Crimeea şi în Italia, prinţii de Orleans au 
traversat Atlanticul pentru a intra în rîndurile armatei na
ţionale 176• De aici marea zarvă în tabăra bonapartistă. In
dignarea bonapartiştilor nu putea fi exprimată în presa ve
nală a Parisului. ln felul acesta, ei n-ar fi făcut decît să dea 
în vileag temerile partizanilor imperiului, să repete scan
dalul u pamfletul şi să provoace unele comparaţii nedorite 
între prinţi în exil care luptă sub steagul republican îpo
triva înrobitorilor a milioane de oameni ai muncii şi un alt 
prinţ în exil care a depus jurămînt ca constabler special al 
poliţiei engleze, pentru a-şi avea partea de glorie în înă
buşirea mişcării muncitoreşti din Anglia 177• 

Cine l-ar putea ajuta pe eroul din decembrie să iasă din 
această dilemă ? Cine dacă nu ziarul londonez „Timesu ? 
Dacă acelaşi „Times" care la 6, 7, 8 şi 9 octombrie 1 861 a 
stîrnit furia lui „Pays, Journal de l'Empire" prin felul cinic 
în care a criticat vizita de la Compiegne, a publicat la 12 oc
tombrie o serie de atacuri necruţătoare la adresa prinţil�r 
de Orleans în legătură u intrarea lor în rîndurile armatei 
naţionale a Statelor Unite, nu . dovedit oare prin aceasta 
Ludovic Bonaparte că dreptatea este de partea lui, şi nu a 
prinţilor de Orleans 1 Articolul din „Timesu nu va fi oare 
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tradus în limba franceză, comentat de ziarele pariziene, tri
mis de prefet de police * tuturor ziarelor departamentale 
şi nu va circula în întreaga Franţă ca o sentinţă imparţială, 
pronunţată asupra ultimelor acţiuni ale prinţilor de Orleans 
de ziarul londonez „Timesu,  duşmanul personal al lui Ludovic 
Bonaparte ? Tocmai de aceea „Timesu publică în numărul 
său de astăzi un atac violent la adresa acestor prinţi. 

Ludovic Bonaparte este, fireşte, în prea mare măsură om 
de afaceri pentru ca, aidoma celor care fac negoţ oficial cu 
opinia publică, să dea dovadă de orbire în aprecierea răz
boiului din America. El ştie că oamenii de rînd din Anglia, 
Franţa, Germania, din întreaga Europă văd în cauza Statelor 
Unite propria lor cauză, cauza libertăţii şi că, în pofida 
oricărei sofistici plătite, pentru ei Statele Unite reprezintă 
pămîntul liber al milioanelor de oameni lipsiţi de pămînt din 
Europa, pămîntul făgăduinţei, pe care acum sînt chemaţi 
să-l apere cu arma în mină împotriva agresiunii mîrşave a 
proprietarilor de sclavi. Mai mult încă, Ludovic-Napoleon îşi 
dă seama că masele populare din Franţa leagă lupta pentru 
apărarea Uniunii de lupta strămoşilor lor pentru făurirea 
independenţei americane şi că, în ochii lor, fiecare francez 
care scoate sabia în sprijinul guvernului naţional nu face 
decît să îndeplinească porunca lui Lafayette 178• De aceea, 
Bonaparte ştie că, dacă ceva îi poate ajuta pe prinţii de 
Orleans să cîştige simpatiile poporului francez, aceasta este 
tocmai intrarea lor în rîndurile armatei naţionale a Statelor 
Unite. El se cutremură numai la gîndul acesta, şi astfel se 
explică de ce ziarul londonez „Times", cenzorul şi sicofantul 
lui, declară astăzi prinţilor de Orleans că, „înjosindu-se să 
slujească acestei cauze nedemne, ei nu vor face să le crească 
popularitatea în rîndurile naţiunii franceze u .  Ludovic-Na
poleon ştie că toate războaiele purtate în Europa de la al său 
coup d'etat ** încoace între naţiuni vrăjmaşe au fost războaie 
artificiale, neîntemeiate, absurde, bazate pe pretexte false. 
Războiul împotriva Rusiei, războiul din Italia, ca să nu mai 
vorbim de expediţiile piratereşti împotriva Chinei, Cochin
chinei i;9 etc. nu s-au bucurat niciodată de simpatiile po
porului francez, care simţea instinctiv că aceste războaie nu 
urmăreau altceva decît întărirea cătuşelor făurite de coup 
d'etat. Primul război mare în istoria contemporană este răz
boiul din America. 

* - prefectul poliţiei. - Nota trad. 
** - lovitură de stat. - Nota trad. 
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Popoarele Europei ştiu că proprietarii de sclavi din Sud 
au început acest război prin declaraţia că menţinerea scla
viei nu mai este compatibilă cu menţinerea Uniunii. In con
secinţă, popoarele Europei ştiu că lupta pentru menţinerea 
Uniunii înseamnă, totodată, lupta împotriva menţinerii scla
viei şi că în această luptă cea mai înaltă formă de auto
guvernare populară înfăptuită pînă în prezent înfruntă cea 
mai j osnică şi mai ruşinoasă formă de înrobire a omului 
întîlnită în analele istoriei. 

Pentru Ludovic Bonaparte este, fireşte. cît se poate de 
neplăcut că prinţii de Orleans iau parte tocmai la un astfel 
de război, atît de diferit prin proporţiile şi prin măreţia ţelu
rilor sale de războaiele neîntemeiate, absurde şi neînsem
nate care au avut loc în Europa începînd din 1 849. Iată de 
ce ziarul londonez „Times" socoteşte necesar să declare : 

„Să nesocotşti deosebirea dintre un război purtat de naţiuni vrăj
mşe şi acest război civil, cel mai neîntemeiat şi mai absurd din cite 
unoaşte istoria, însemnă să aduci oarecum o jignire moralei publice", 

Fireşte că „Times" se simte obligat să-şi intensifice 
atacurile la adresa prinţilor de Orleans, acuzîndu-i că „s-au 
înjosit să slujească o cauză atît de nedemnă" .  Făcînd o ple
căciune adîncă în faţa învingătorului de la Sevastopol şi 
Solferino, „Times" scrie : 

„Este absurd să se compare ceea ce s-a petrecut la Springfield şi 
Manassas cu actele de eroism de la S evastopol şi Solferino", 

Poşta următoare va arăta felul în care vor folosi orga
nele imperiale, după un plan dinainte conceput, articolul din 
„Times". După cum spune proverbul, prietenul la nevoie se 
cunoaşte, iar aliatul secret al ziarului londonez „Times" se 
află tocmai acum într-o situaţie foarte grea. 

Lipsa de bumbac, care a urmat după lipsa de cereale, 
criza comercială combinată cu recolta proastă, reducerea 
veniturilor vamale şi dificultăţile financiare au silit Banca 
Franţei să urce taxa de scont pînă la 60/o, să înceapă tra
tative cu Rothschilzii şi cu Baring pentru a contracta un îm
prumut de 2 OOO OOO I.st. pe piaţa londoneză, să amaneteze 
în străinătate hîrtiile de valoare ale guvernului francez, 
rămînînd totuşi cu o rezervă de numai 12 OOO OOO in nişte 
condiţii în care valoarea creanţelor depăşeau suma de 
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40 OOO OOO. O asemenea situaţie în domeniul economiei oferă 
pretendenţilor rivali posibilitatea să mizeze dublu. In sub
urbia St. Antoine au şi avut loc tulburări provocate de 
lipsa de pîine, şi de aceea momentul de faţă este cel mai 
nepotrivit pentru a se permite prinţilor de Orleans să cîştige 
popularitate. Astfel se şi explică atacurile violente ale zia
rului londonez „Times".  

Scris de K. Marx 
la 12 octombrie 1861 

Publicat în „New York Daily Tribune' 
nr. 6 426 din 7 noiembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Războiul civil din America de Nord 180 

Londra, 20 octombrie 1861 

Sînt luni de zile de cînd presa londoneză care dă tonul 
- cotidianele şi săptămînalele - repetă acelaşi refren despre 
războiul civil din America. Proferînd tot felul de insulte la 
adresa statelor libere din nord, ea se apără totodată cu 
teamă de bănuiala că ar simpatiza cu statele sclavagiste 
din sud. De fapt, ea publică tot timpul cite două articole : 
un articol în care atacă Nordul şi un alt articol în care îşi 
justifică atacurile îndreptate împotriva Nordului. Qui s'excuse 
s'accuse *. 

Motivele pe care le invocă pentru a se justifica sună, 
în fond, astfel : războiul dintre Nord şi Sud este un război 
din cauza tarifelor ; apoi acest război este neprincipial, 
nu atinge problema sclaviei, întrucît, în realitate, este vorba 
de pretenţiile de suveranitate ale Nordului. In sfîrşit, chiar 
dacă dreptatea ar fi de partea Nordului, încercarea de a 
supune cu forţa 8 OOO OOO de anglo-saxoni nu va fi oare za
darnică ? Oare separarea de Sud nu va scuti Nordul de 
orice legătură cu sclavia negrilor şi nu-i va asigura Nordu
lui, cu cei 20 OOO OOO de locuitori pe care-i  are şi cu uriaşul 
teritoriu pe care-l ocupă, un înalt grad de dezvoltare, înainte 
aproape de neconceput ? Prin urmare, n -ar trebui oare Nor
dul să salute secesiunea ca pe un eveniment fericit, în loc 
să caute s-o înăbuşe printr-un război civil sîngeros şi inutil ? 

Să examinăm punct cu punct pledoariile presei engleze. 
Războiul dintre Nord şi Sud - aşa glăsuieşte prima 

justificare - nu este decît un război din cauza tarifelor, un 
război între sistemul protecţionist şi sistemul libertăţii 

* - Cine se scuză se acuză. - Nota trad. 



Războiul civil din America de Nord 341 

comerţului, iar Anglia se află, fireşte, de partea libertăţii 
comerţului. Trebuie oare ca proprietarul de sclavi să se 
bucure pe de-a-ntregul de roadele muncii sclavilor, sau tre
buie să fie lipsit prin înşelăciune de o parte din ele de 
către protecţioniştii din Nord ? Iată problema care se pune 
în acest război. Această strălucită descoperire i-a fost hă
răzită ziarului „Timesu.  „Economistu ,  „Examiner" ,  „Saturday 
Review" şi tutti quanti * au dezvoltat această temă în con
tinuare. Ceea ce caracterizează această descoperire este 
faptul că ea a fost făcută nu la Charleston, ci la Londra. In 
America, fiecăruia îi era, fireşte, limpede că între anii 1846 
şi 1861 a fost în vigoare un tarif liber-schimbist şi că de
putatul Morrill şi-a trecut prin Congres tariful său protec
ţionist în 1861 ,  abia după izbucnirea rebeliunii. Aşadar, 
secesiunea a avut loc nu pentru că tariful Morrill trecuse 
prin Congres, ci, în cel mai bun caz, tariful Morrill a trecut 
prin Congres, pentru că secesiunea avusese loc. Cînd în 
1832, în Carolina de Sud, s-a făcut prima încercare de se
cesiune 181, tariful protecţionist din 1 828 a servit, fără în
doială, drept pretext, dar numai drept pretext, după cum se 
ştie dintr-o declaraţie a generalului Jackson. De data aceasta 
însă, vechiul pretext într-adevăr nu s-a repetat. La Con
gresul secesioniştilor care a avut loc la Montgomery s-a 
evitat orice abordare a problemei tarifelor, deoarece pro
ducţia de zahăr din Louisiana, unul dintre cele mai influente 
state din sud, se bizuie în întregime pe taxele vamale pro
tecţioniste. 

Războiul Statelor Unite - pledează mai departe presa 
londoneză - nu este nimic altceva decît un război pentru 
menţinerea Uniunii prin violenţă. Yankeii nu se pot hotărî 
să şteargă 15 stele de pe steagul lor. Ei vor să reprezinte o 
figură colosală pe scena mondială. Altceva ar fi fost, desigur, 
dacă războiul ar fi fost dus pentru desfiinţarea sclaviei I 
Dar problema sclaviei, după cum declară categoric, printre 
altele, „Saturday Review" ,  nu are nici o contingenţă cu 
acest război. 

In primul rînd trebuie să amintim că războiul n-a ponit 
din Nord, ci din Sud. Nordul se apără. El a privit linişti t 
luni de-a rîndul cum secesioniştii puneau mina pe forturi, 
pe arsenale, pe şantierele navale, pe vămi, pe casele de bani , 
pe vapoare, pe depozitele de arme ale Uniunii, cum îi insul
tau stindardele, cum luau prizoniere unităţi din trupele ei. 

' - celelalte, - Nota lrad. 
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In cele din urmă, secesioniştii au hotărît să silească, prin
tr-o zgomotoasă acţiune militară, guvernul Uniunii să iasă 
din pasivitate şi numai din acest considerent au trecut la 
bombardarea fortului Sumter de lîngă Charleston. La 1 1  apri
lie ( 1 861) generalul lor Beauregard a aflat dintr-o convor
bire cu maiorul Anderson, comandantul fortului Sumter, că 
fortul nu mai dispune de provizii decît pentru trei zile, şi 
deci, după scurgerea acestui interval de timp, va trebui să 
se predea fără luptă. Pentru a preveni această predare fără 
luptă, în z0rii zilei următoare ( 12 aprilie) secesioniştii au 
pornit bombardamentul, care a dus în cîteva ore la căderea 
fortului. Nici n-a apucat bine această ştire să fie transmisă 
prin telegraf în Montgomery, unde se ţinea congresul sece
sioniştilor, că ministrul de război Walker a declarat în mod 
public, în numele noii Confederaţii : „Nimeni nu poate 
spune unde se va sfîrşi războiul care a început astăzi" .  
Totodată, el a prorocit „că, încă înainte de 1 mai, steagul 
Confederaţiei din sud va flutura pe cupola vechiului Capi
toliu din Washington şi peste puţin timp poate chiar pe 
Faneuilhall din Boston" 182• Abia după aceea a urmat pro
clamaţia prin care Lincoln chema 75 OOO de oameni la apă
rarea Uniunii. Bombardarea fortului Sumter a tăiat singura 
soluţionare constituţională posibilă, şi anume convocarea 
unei Convenţii naţionale a poporului american, cum pro
pusese Lincoln în mesajul lansat la alegerea sa ca pre
şedinte. Lui Lincoln nu-i mai rămînea decît o singură alter
nativă : sau să fugă din Washington, să evacueze Maryland 
şi Delawire, să cedeze Kentucky, Missouri şi Virginia, sau 
să răspundă războiului prin război. 

La întrebarea cu privire la principiul războiului civil 
din America răspunde lozinca de luptă, pe care a lansat-o 
Sudul încălcînd pacea. Stephens, vicepreşedintele Confede
raţiei statelor din sud, a declarat la congresul secesioniştilor 
că constituţia clocită de curînd în Montgomery se deose
beşte radical de constituţia lui washington şi Jefferson, că 
acum sclavia este recunoscută pentru prima oară drept o 
instituţie bună în sine şi drept piatra unghiulară a întregului 
edificiu statal, în timp ce strămoşii revoluţionari, oameni 
stăpîniţi de prejudecăţile secolului al XVIII-lea, considera
seră sclavia drept o racilă importată din Anglia şi care cu 
timpul trebuia să fie înlăturată. Un alt matador al Sudului, 
domnul Spratt, a exclamat : „In ceea ce ne priveşte, se 
pune problema întemeierii unei mari republici sclavagiste 
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(a great slave republic) " .  - Aşadar, dacă Nordul a tras 
sabia fie chiar şi numai pentru apărarea Uniunii, nu decla
rase oare dinainte Sudul că existenţa în continuare a scla
viei este incompatibilă cu existenţa în continuare a Uniunii ? 

Aşa cum bombardarea fortului Sumter a fost semnalul 
de începere a războiului, victoria în alegeri a partidului 
republican din Nord, alegerea lui Lincoln ca preşedinte a 
servit drept semnal pentru secesiune. Lincoln a fost ales 
la 6 noiembrie 1 860. La 8 noiembrie 1860 din Carolina de 
Sud se telegrafia : „Secesiunea este considerată aici un lucru 
hotărît" .  La 1 0  noiembrie Adunarea legislativă a statului 
Georgia se ocupa dej a cu elaborarea planurilor de sece
sme, iar la 1 3  noiembrie a fost fixată o şedinţă specială a 
Adunării legislative a statului Mississippi, care urma să 
examineze problema secesiunii. Dar alegerea lui Lincoln nu 
era ea însăşi decît rezultatul unei sciziuni în tabăra de
mocrată. In timpul luptei electorale, democraţii din Nord 
şi-au dat voturile lui Douglas, democraţii din Sud - lui 
Breckinridge, şi tocmai acestei fărîmiţări a voturilor de
mocraţilor îi datoreşte victoria partidul republican. Cum se 
explică, pe de o parte, preponderenţa partidului republican 
în Nord, iar pe de altă parte sciziunea din sinul partidului 
democrat, ai cărui membri, atît din Nord cit şi din Sud, au 
acţionat în comun mai bine de o jumătate de veac ? 

Sub preşedinţia lui Buchanan, dominaţia asupra Uniunii, 
pe care Sudul o uzurpase încetul cu încetul datorită înţe
legerii sale cu democraţii din Nord, atinsese punctul cul
minant. Ultimul Congres continental din 1 787 şi primul Con
gres constituţional din 1 789-1790 au interzis prin lege scla
via în toate teritoriile republicii situate la nord-vest de 
Ohio. (După cum se ştie, teritorii se numesc coloniile si
tuate chiar în interiorul Statelor Unite, a căror populaţie 
n-a atins încă numărul prevăzut de constituţie pentru a putea 
forma state independente m.) Aşa-numitul compromis Mis
souri ( 1820) , în urma căruia Missouri a intrat ca stat scla
vagist în componenţa Statelor Unite, a interzis sclavia în 
toate celelalte teritorii situate la nord de 36°30' latitudine şi 
la vest de Missouri. Datorită acestui compromis, ţinutul 
sclavagismului a m&i fost împins cu cîteva grade longitu
dine, în timp ce, pe de altă parte, extinderea lui pe viitor 
părea să fie limitată printr-o linie de demarcaţie geografică 
foarte precisă. Această barieră geografică a fost, la rîndul 
ei, dărîmată în 1 854 prin aşa-numitul bill Kansas-Nebraska, 
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al cărui autor era St. A. Douglas, pe atunci lider al demo
craţilor din nord. Acest bill, care a trecut prin ambele Ca
mere ale Congresului, a anulat compromisul Missouri, a pus 
sclavia pe picior de egalitate cu libertatea, a cerut guvernu
lui Uniunii să le trateze pe amîndouă cu aceeaşi indiferenţă 
şi a lăsat pe seama suveranităţii poporului, adică a majori
tăţii coloniştilor, să hotărască dacă sclavia urmează să fie 
introdusă sau nu pe vreunul din teritorii. Astfel, pentru 
prima oară în istoria Statelor Unite au fost înlăturate toate 
barierele geografice şi juridice din calea extinderii sclaviei 
în teritorii. Sub acţiunea acestei noi legislaţii, teritoriul 
New Mexico, un teritoriu pînă atunci liber de cinci ori mai 
mare decît statul New York, a fost transformat într-un te
ritoriu sclavagist, iar sfera sclaviei a fost extinsă de la 
graniţa Republicii mexicane pînă la 38° latitudine nordică. 
In 1 859, New Mexico a căpătat un cod sclavagist care poate 
concura, în ceea ce priveşte barbaria, cu codurile de legi din 
Texas şi Alabama. Cu toate acestea, după cum arată recen
sămîntul din 1 860, New Mexico, care are o populaţie de 
circa 1 00 OOO de locuitori, nu numără nici măcar 50 de sclavi. 
Prin urmare, a fost suficient ca Sudul să trimită peste graniţă 
cîţiva aventurieri cu un mic număr de sclavi, pentru ca apoi, 
cu ajutorul guvernului central de la Washington, precum şi 
al funcţionarilor şi furnizorilor acestuia, să convoace cu 
surle şi trîmbiţe un simulacru de reprezentanţă populară in 
New Mexico, care să impună pe acest teritoriu sclavia şi, 
implicit, dominaţia proprietarilor de sclavi. 

Totuşi, în alte teritorii, această metodă comodă s-a do
vedit inaplicabilă. Atunci Sudul a făcut încă un pas şi, 
trecînd peste Congres, s-a adresat Curţii supreme a Statelor 
Unite. Această curte, care numără nouă judecători, din care 
cinci din Sud, era de multă vreme instrumentul cel mai docil 
al proprietarilor de sclavi. 1n 1857, în faimoasa afacere Dred 
Scott 1M, ea a hotărît că fiecare cetăţean american are dreptul 
să ia cu sine în orice teritoriu orice proprietate recunoscută 
de constituţie. Constituţia consideră sclavii drept o proprie
tate şi obligă guvernul Uniunii să apere această proprietate. 
Prin urmare, pe baza constituţiei, proprietarii de sclavi îi 
pot sili pe sclavii lor să muncească pe teritorii, iar fiecare 
proprietar de sclavi în parte are astfel posibilitatea să in
troducă sclavia în teritoriile pînă acum libere, împotriva 
voinţei majorităţii coloniştilor. Adunările legislative din 
teritorii erau lipsite de dreptul de a interzice sclavia, iar 
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Congresul, alături de guvernul Uniunii, avea obligaţia de 
a-i apăra pe pionierii sistemului sclavagist. 

Dacă compromisul Missouri din 1 820 a extins graniţa 
geografică a sclaviei în teritorii, dacă bill-ul Kansas-Nebraska 
din 1 854 a desfiinţat orice graniţă geografică şi a pus în 
locul ei o barieră politică, voinţa majorităţii coloniştilor, prin 
hotărîrea ei din 1 857, Curtea supremă a Statelor Unite a 
dărîmat şi această barieră politică, transformînd toate terito
riile republicii, actuale şi viitoare, din pepiniere de state 
libere în pepiniere ale sclaviei. 

In acelaşi timp, sub guvernul Buchanan, în statele din 
nord se aplica în mod necruţător legea mai aspră, emisă în 
1 850, cu privire Ia extrădarea sclavilor fugari 185• Pare-se că 
misiunea constituţională a Nordului era să prindă sclavii 
fugari pentru proprietarii de sclavi din Sud. Pe de altă parte, 
pentru a împiedica pe cît posibil colonizarea teritoriilor cu 
colonişti liberi, partidul proprietarilor de sclavi a zădărnicit 
toate măsurile de creare a unui aşa-numit fond al pămîn
turilor libere (Freesoil-Massregeln) , adică măsurile care tre
buiau să asigure în mod gratuit coloniştilor o anumită su
prafaţă din pămînturile necultivate ale statului 18o. 

Steaua care a călăuzit atît politica internă cît şi politica 
externă a Statelor Unite au fost interesele proprietarilor de 
sclavi. în realitate Buchanan a obţinut postul de preşedinte 
datorită faptului că a editat manifestul Ostende, în care aca
pararea Cubei, fie prin cumpărare, fie prin forţa armelor, era 
proclamată marea sarcină a politicii naţionale 187• In timpul 
guvernării lui, Mexicul de nord fusese dej a împărţit între 
speculanţii de pămînt americani, care aşteptau cu nerăbdar? 
semnalul, pentru a se năpusti asupra statelor Chihuahua, 
Coahuila şi Sonora 188• Necontenitele expediţii piratereşti în
treprinse de flibustieri împotriva statelor din America centrală 
au fost şi ele dirij ate de Casa Albă din Washington. Această 
politică externă, al cărei scop făţiş era cucerirea de noi ţi
nuturi în vederea extinderii sclaviei şi  a dominaţiei proprie
tarilor de sclavi, era strîns legată de reluarea comerţului cu 
sclavi 189, sprijinită pe ascuns de guvernul Uniunii. La 20 au
gust 1 859, însuşi St. A. Douglas a declarat în senatul ame
rican : în ultimul an au fost aduşi din Africa mai mulţi negri 
decît în oricare din anii precedenţi, chiar în comparaţie u 
timpurile cînd comerţul cu sclavi mai era încă îngăduit prin 
lege ; numărul sclavilor aduşi în ultimul an se ridică Ia 15 OOO. 
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Extinderea sclaviei prin forţa armelor în afară era scopul 
recunoscut al politicii naţionale ; în realitate, Uniunea a 
devenit sclava celor 300 OOO de proprietari de sclavi care 
stăpînesc Sudul. La acest rezultat au dus o serie de com
promisuri pe care Sudul le datoreşte alianţei sale cu de
mocraţii din Nord. Din cauza aceleiaşi alianţe au eşuat pînă 
acum toate încercările, repetate periodic începînd din 1817, 
de a se opune rezistenţă presiunilor din ce în ce mai mari, 
�xercitate de proprietarii de sclavi. In cele din urmă a inter
" enit un moment de cotitură. 

Nici n·a trecut bine prin parlament bill-ul Kansas-Ne
braska, care desfiinţa graniţa g�ografică a sclaviei şi făcea 
ca introducerea acestei sclavii în noile teritorii să depindă 
de voinţa majorităţi i coloniştilor, cînd emisari înarmaţi ai 
proprietarilor de sclavi, o adunătură limitrofă din Missouri 
şi Arkansas, s·au năpustit, cu cuţitul de vînătoare într-o 
mină şi revolverul în cealaltă, asupra Kansasului şi, prin 
acte de o sălbăticie fără seamăn, au încercat să·i alunge pe 
colonişti din teritoriul pe care-l colonizaseră. Aceste 
incursiuni piratereşti s-au bucurat de sprij inul guvernului 
central de la Washington. De aici o reacţie extrem de pu
ternică. In tot Nordul, dar mai cu seamă în nord-vest, s-a 
constituit o organizaţie de ajutorare al cărei scop era spri
j inirea Kansasului cu oameni, arme şi bani 190• Din această 
organizaţie de ajutorare a luat naştere partidul republican, 
care îşi datoreşte, aşadar, apariţia luptei pentru Kansas. 
După ce tentativa de a transforma prin forţa armelor Kan
sasul într-un teritoriu sclavagist a eşuat, Sudul a încercat 
să ajungă la acelaşi rezultat prin intrigi politice. Guvernul 
Buchanan a depus toate eforturile pentru ca, prin măsuri 
coercitive, să oblige Kansasul să intre în componenţa Sta
telor Unite ca stat sclavagist, impunîndu-i o constituţie scla
vagistă. De aici a pornit o nouă luptă, care de astă dată s-a 
desfăşurat mai cu seamă în cadnl Congresului de la 
Washington. Chiar St. A Douglas, liderul democraţilor din 
Nord, s-a ridicat acum ( 1857-1858) cu hotărîre împotriva 
guvernului şi a aliaţilor săi din Sud, deoarece impunerea unei 
constituţii sclavagiste contravenea principiului suveranitatii 
coloniştilor, cuprins de bill-ul Nebraska din 1 854. Douglas, 
senatorul statului Illinois, situat în nord-vest, şi -ar fi pierdut, 
fireşte, toată influenţa dacă ar fi vrut să recunoască Sudului 
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dreptul de a răpi pe calea armelor sau prin hotărîri ale 
Congresului teritorii colonizate de Nord. In felul acesta, 
lupta pentru Kansas, care a dus la formarea partidului 
republican, a constituit totodată şi cauza primei sciziuni 
din sînul partidului democrat. 

Partidul republican şi-a formulat primul său program 
cu prilejul alegerilor prezidenţiale din 1 856. Deşi candi· 
datul acestuia, John Fremont, n-a reuşit în alegeri, uriaşul 
număr de voturi întrunit de el a dovedit fără doar şi poate 
creşterea rapidă a partidului, în special în nord-vest. In 
cadrul celei de-a doua Convenţii naţionale, întrunite înainte 
de alegerile prezidenţiale ( 17 mai 1860) ,  republicanii şi-au 
repetat programul din 1 856, îmbogăţit numai cu cîteva com
pletări. Conţinutul principal al acestui program era urmă
torul : sclaviei nu i se mai acordă nici o palmă de noi 
teritorii ; trebuie să se pună capăt politicii externe pirate
reşti ; este înfierată reluarea comerţului cu sclavi ; în sfîrşit, 
trebuie să fie emise legi cu privire la pămînturile libere, 
pentru stimularea colonizării libere. 

Cel mai important punct al acestui program era că scla
viei nu i se mai acorda nici o palmă de noi teritorii, -
dimpotrivă, ea trebuia să rămînă o dată pentru totdeauna 
îngrădită în hotarele acelor state în care fusese deja . con
sfinţită prin lege. In felul acesta, sclavia era în mod formal 
limitată ; existenţa statelor sclavagiste ale Uniunii atîrnă 
însă de extinderea continuă a teritoriului şi de răspîndirea 
continuă a sclaviei dincolo de vechile ei graniţe. 

Cultivarea cu ajutorul sclavilor a produselor de export 
din Sud - bumbac, tutun, zahăr etc. - este rentabilă numai 
în cazul cînd este efectuată de grupuri mari de sclavi, în 
proporţii de masă şi pe suprafeţe întinse, cu o fertilitate 
naturală care nu reclamă decît o muncă primitivă. Culturile 
intensive, care nu depind atît de fertilitatea terenului, cit 
de investiţiile de capital, de gradul de pregătire şi energia 
muncitorului, contravin chiar esenţei sclaviei. De aici trans
formarea rapidă a unor state ca Maryland şi Virginia, care 
înainte foloseau munca sclavilor la producerea articolelor 
de export, în state-pepiniere de sclavi, pe care aveau să-i 
exporte apoi în regiunile îndepărtate din sud. Pină şi în 
Carolina de Sud, unde sclavii formează 4h din populaţie, 
cultura bumbacului este aproape staţionară de ani de zile 

24 
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din cauza secătuirii solului. Ba mai mult, prin forţa împre
jurărilor, Carolina de Sud s-a transformat în parte într-un 
stat-pepinieră de sclavi, dat fiind că vinde anual sclavi sta
telor din extremitatea de sud şi de sud-vest pentru suma 
de 4 OOO OOO de dolari. De îndată ce intervine un asemenea 
moment, se impune acapararea de noi teritorii, pentru ca o 
parte din proprietarii de sclavi cu sclavii lor să ocupe noi 
pămînturi fertile, iar cealaltă parte, rămasă pe loc, să aibă 
o nouă piaţă pentru producerea şi deci pentru vînzarea scla
vilor. Aşa, de pildă, nu încape îndoială că fără alipirea pro
vinciilor Louisiana, Missouri şi Arkansas la Statele Unite, 
sclavia ar fi dispărut de mult în Virginia şi în Maryland. 
La Congresul secesioniştilor din Montgomery, unul dintre 
liderii Sudului, senatorul Toombs, a formulat cum nu se 
poate mai bine legea economică care cere extinderea con
tinuă a teritoriilor sclaviei : 

„Dacă nu va avea loc o extindere considerabilă a teritoriului sclava
gist - a spus el -, atunci peste 15 ani va trebui să se îngăduie sclavilor 
să fugă de albi, sau albii vor i nevoiţi să fugă de sclavi" .  

Reprezentanţa diferitelor state în Camera reprezentan
ţilor din Congres depinde, după cum se ştie, de numărul 
populaţiei respective. Cum populaţia statelor libere creşte 
incomparabil mai repede decît populaţia din statele scla
vagiste, numărul reprezentanţilor Nordului trebuia să de
păşească foarte curînd numărul reprezentanţilor Sudului. De 
aceea, centrul propriu-zis al puterii politice a Sudului se 
mută tot mai mult în senatul american, unde fiecare stat, 
indiferent de numărul populaţiei lui, este reprezentat de doi 
senatori. Pentru a-şi menţine influenţa în senat, iar prin 
senat şi hegemonia în cadrul Statelor Unite, Sudul avea, 
aşadar, nevoie de o continuă formare de noi state sclava
giste. Acest lucru era însă posibil numai prin cucerirea de 
pămînturi străine, cum s-a întîmplat cu Texasul, sau prin 
transformarea teritoriilor care aparţineau Statelor Unite mai 
întîi în teritorii sclavagiste, iar apoi în state sclavagiste, 
cum s-a intîmplat în Missouri, Arkansas şi altele. John 
Calhoun, pe care proprietarii de sclavi îl admiră ca pe omul 
lor de stat par excellence, a declarat încă la 19 februarie 
1847 în senat că numai acesta asigură Sudului echilibrul de 
forţe, că pentru a menţine în senat acest echilibru între Sud 
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şi Nord se impune extinderea teritoriului sclavagist, şi că 
tocmai acea..ta j ustifică încercările Sudului de a crea cu 
forţa noi stale sclavagiste. 

In sfîrşit, numărul adevăraţilor proprietari de sclavi 
din sudul Uniunii nu trece de 300 000, o oligarhie restrînsă, 
căreia i se opun multe milioane de aşa-numiţi „albi săraci " 
{poor whites) , a căror masă a crescut necontenit în urma 
concentrării proprietăţii funciare şi a căror si tuaţie poate fi 
comparată numai cu situaţia plebeilor romani din timpul 
celei mai cumplite decăderi a Romei. Numai prin acapararea 
şi perspectiva acaparării de noi teritorii, ca şi prin expe
diţii piratereşti, se poate ajunge la o împăcare a intere
selor acestor „albi săraci u cu cele ale proprietarilor de 
sclavi, se poate canaliza setea lor nepotolită de acţiune pe 
un făgaş neprimejdios, şi pot fi ademeniţi de perspectiva 
că o dată vor deveni ei înşişi proprietari de sclavi. 

Aşadar, îngrădirea sclaviei în hotarele vechiului ei te
ritoriu trebuia să ducă, conform legii economice, la dis
pariţia ei treptată, să desfiinţeze hegemonia politică exerci
tată de statele sclavagiste cu ajutorul Senatului şi, în sfîrşit, 
să expună oligarhia sclavagistă primejdiilor care o ameninţau 
în interiorul propriilor ei state din partea „albilor săraci" .  
Aşadar, prin principiul lor c ă  de acum încolo orice extin
dere a teritoriilor sclavagiste trebuie să fie interzisă prin 
lege, republicanii au tăiat înseşi rădăcinile dominaţiei pro
prietarilor de sclavi. Victoria republicanilor în alegeri tre
buia să ducă, prin urmare, la o luptă deschisă între Nord şi 
Sud. Dar chiar această victorie în alegeri era condiţionată, 
după cum s-a arătat mai sus, de sciziunea din tabăra de
mocraţilor. 

Incă lupta pentru Kansas a provocat o sciziune între 
partidul adepţilor sclaviei şi aliaţii lui - democraţii din 
Nord. Aceleaşi certuri au izbucnit din nou, dar într-o formă 
mai generală, acum, în timpul alegerilor prezidenţiale din 
1 860. Democraţii din Nord, în frunte cu candidatul lor, 
Douglas, au făcut ca introducerea sclaviei în teritorii să 
depindă de voinţa majorităţii coloniştilor. Partidul proprie
tarilor de sclavi, în frunte cu candidatul lor, Breckinridge, 
a susţinut că din constituţia Statelor Unite, după cum a de
clarat şi Tribunalul suprem, sclavia decurge în mod legitim ; 
chipurile, sclavia în sine exista deja în mod legal în toate 

24• 
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teritoriile şi nu are nevoie de nici o naturalizare specială. 
Prin urmare, în timp ce republicanii interziceau orice extin
dere a teritoriilor sclavagiste, partidul sudiştilor revendica 
toate teritoriile republicii ca fiind domenii garantate prin 
lege. Proprietarii de sclavi declarau acum că este lege pentru 
toate teritoriile Uniunii ceea ce încercaseră să facă, pentr_u 
a servi drept exemplu, cu Kansasul, şi anume să impună 
unui teritoriu sclavia cu ajutorul guvernului central, împo
triva voinţei coloniştilor. Liderii democraţilor nu puteau 
face o asemenea concesie, deoarece aceasta n-ar fi dus 
decît la dezertarea armatei lor în tabăra republicanilor. Pe 
de altă parte, partidul proprietarilor de sclavi nu se putea 
mulţumi cu „suveranitatea coloniştilor u propusă de Douglas. 
Ceea ce voia el să realizeze trebuia realizat în următorii 
4 ani sub noul preşedinte ; aceasta putea fi realizat numai 
cu mijloacele guvernului central şi nu suporta nici o altă 
amînare. Proprietarilor de sclavi nu le-a scăpat din vedere 
că se forma o nouă putere, Nord-vestul, a cărui populatie 
aproape că s-a dublat în perioada 1 850-1 860 şi e aproape 
egală ca număr cu populaţia albă din statele sclavagiste. 
Această putere nu era înclinată nici prin tradiţii, nici prin 
temperament şi nici prin modul de viaţă să se tîrască din 
compromis în compromis, asemenea vechilor state din nord
est. Pentru Sud, Uniunea avea valoare numai în măsura în 
care îi punea la îndemînă puterea federală ca mijloc de în
făptuire a politicii proprietarilor de sclavi. In caz contrar, 
pentru el era mai bine s-o rupă chiar acum decît să con
temple timp de încă 4 ani dezvoltarea partidului republican 
şi avîntul Nord-vestului, pentru a începe apoi lupta în con
diţii dezavantajoase. Prin urmare, partidul proprietarilor de 
sclavi a jucat va banque I Cînd democraţii din Nord au 
refuzat să mai joace rolul „albilor săraci" din Sud, acesta, 
fărîmiţînd voturile, i-a asigurat lui Lincoln victoria şi a 
folosit apoi această victorie drept pretext pentru a scoate 
sabia din teacă. 

Intreaga mişcare s-a bazat şi se bazează, după cum se 
vede limpede, pe problema sclaviei. Nu în sensul dacă sclavii 
trebuie sau nu să fi� emancipaţi imediat în interiorul state
lor sclavagiste existente, ci dacă cei 20 OOO OOO de cetăţeni 
liberi ai Nordului trebuie să se supună în continuare unei 
oligarhii formate din 300 OOO de proprietari de sclavi ; dacă 
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uriaşele teritorii ale republicii trebuie să devină pepiniere 
de state libere sau pepiniere ale sclaviei ; în sfîrşit, dacă 
politica naţională a Uniunii trebuia să facă din extinderea, pe 
calea armelor, a sclaviei în Mexic, America centrală şi de Sud 
deviza ei. 

într-un alt articol vom analiza afirmaţia făcută de presa 
londoneză că Nordul trebuie să salute secesiunea ca singura 
rezolvare posibilă, de altfel şi cea mai avantajoasă, a con
flictului. 

Scris de K. Marx 
la 20 octombrie 1861 

Publicat în ,,Die Presse• nr. 293 
din 25 octombrie 1861 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Karl Marx 

Războiul civil din Statele Unite 

„Lasă-l să plece, nu e vrednic de mmia ta ! u Acest sfat 
dat de Leporello iubitei părăsite a lui Don Juan, inţelep
ciunea de stat engleză îl dă iarăşi şi iarăşi - nu de mult 
şi prin gura lordului John Russell - Nordului Statelor Unite. 
Dacă Nordul va lăsa Sudul să plece, el nu va mai avea nici 
o contingenţă cu sclavia, va scăpa de istoricul său păcat 
originar şi va crea baza unei dezvoltări noi, mai înalte. 

într-adevăr, dacă Nordul şi Sudul ar reprezenta două 
state de sine stătătoare, ca, de pildă, Anglia şi Hanovra, 
separarea lor nu ar fi mai dificilă decît a fost separarea 
Angliei de Hanovra 191, Numai că „Sudul" nu este nici un 
ţinut net delimitat de Nord din punct de vedere geografic 
şi nici o entitate din punct de vedere moral. El nu este în 
general o ţară, ci o lozincă de luptă. 

Sfatul ca despărţirea să se facă prin bună înţelegere pre
supune că, deşi în războiul civil Confederaţia statelor din 
sud este partea agresoare, cel puţin duce acest război în scop 
de apărare. Există părerea că partidul proprietarilor de 
sclavi nu urmăreşte decît să unească ţinuturile în care a 
dominat pînă acum într-un grup de state de sine stătătoare 
şi să le scoată de sub dominaţia Uniunii. Nimic mai greşit. 
„Sudul are nevoie de întregul său teritoriu. El vrea şi trebuie 
să-l aibă".  Acesta a fost strigătul de luptă cu care secesio
niştii au năvălit în Kentucky. Prin „întregul teritoriu" al 
Sudului înţeleg, în primul rînd, toate aşa-numitele state de 
graniţă (border states) , Delaware, Maryland, Virginia, Caro
lina de Nord, Kentucky, Tennessee, Missouri şi Arkansas. 
In afară de aceasta, secesioniştii revendică şi întregul teri
toriu de la sud de linia care se întinde de la extremitatQa 
de nord-vest a statului Missouri pînă la Oceanul Pacific. 
Prin urmare, ceea ce proprietarii de sclavi numesc „Sud" 
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cuprinde mai bine de trei sferturi din posesiunile de pînă 
acum ale Uniunii. O mare parte din teritoriul pe care-l pre
tind ei se mai află în stăpînirea Uniunii şi mai întîi trebuie 
smuls din mîinile ei. In ceea ce priveşte aşa-numitele state 
de graniţă, chiar şi cele care se află în stăpînirea Confede
raţiei, ele n-au fost niciodată state sclavagiste în adevăratul 
înţeles al cuvlntului. Mai degrabă ele reprezintă posesiuni 
ale Statelor Unite, în care sistemul sclaviei şi sistemul muncii 
libere există unul alături de celălalt şi luptă pentru domi
naţie, reprezentînd adevăratul cîmp de luptă dintre Sud şi 
Nord, dintre sclavie şi libertate. Războiul pe care-l duce 
Confederaţia statelor din sud nu este, aşadar, un război de 
apărare, ci un război de cotropire, un război pentru extin
derea şi eternizarea sclaviei. 

Lanţul de munţi care începe în Alabama şi se întinde 
spre nord pînă la Fluviul Hudson - de parcă ar forma co
loana vertebrală a Statelor Unite - despică aşa-numitul Sud 
în trei părţi. Ţinutul muntos, format de Munţii Alegani, cu 
cele două lanţuri ale lor paralele, Cumberland în vest şi 
Blue Mountains (Munţii Albaştri) în est, desparte, înfigîn
du-se ca un pinten, cîmpia de pe coasta de vest a Oceanului 
Atlantic de cîmpia din văile de sud ale fluviului Mississippi. 
Amîndouă aceste cîmpii, despărţite între ele de ţinutul mun
tos, cu uriaşele lor terenuri mlăştinoase pe care se cultivă 
orezul şi cu întinsele plantaţii de bumbac, formează adevă
rata zonă a sclaviei. Ţinutul muntos, care pătrunde ca un 
pinten lung pină în inima teritoriului sclavagist, cu aerul său 
proaspăt, cu clima sa sănătoasă şi cu pămîntul bogat în 
cărbune, sare, calcar, minereu de fier, aur, într-un cuvînt cu 
toate materiile prime necesare unei dezvoltări industriale 
multilaterale, este de pe acum în cea mai mare parte a sa 
o ţară liberă. Date fiind proprietăţile lui fizice, pămîntul 
poate fi cultivat aici cu succes numai de ţărani parcelari 
liberi. Sistemul sclavagist a vegetat în aceste locuri numai 
sporadic şi n-a prins niciodată rădăcini. Locuitorii acestui 
ţinut muntos formează în cea mai mare parte nucleul popu
laţiei libere a aşa-numitelor state de graniţă, populaţie care, 
în scopul autoconservării, se şi situează de partea Nordului. 

Să analizăm una cite una părţile regiunii disputate. 
Delaware, stat de graniţă situat în partea cea mai de 

nord-est, se află realmente şi moralmente în stăpînirea Uniu
nii. Toate încercările secesioniştilor de a forma aici cel puţin 
o fracţiune de partid favorabilă lor au eşuat chiar de la 
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începutul războiului datorită unităţii de vederi a populaţiei. 
Contingentul de sclavi din acest stat este de mult pe cale 
să dispară. Numai în perioada 1 850-1860 numărul sclavilor 
s-a redus la jumătate, astfel încît in prezent Delaware numără, 
la un total al populaţiei de 1 12 2 1 8  oameni, numai 1 798 d� 
sclavi. Cu toate acestea, Confederaţia statelor din sud reven· 
dică Delaware-ul, şi din punct de vedere militar Nordului 
i-ar i într-adevăr imposibil să-l menţină in momentul în cam 
Sudul ar pune stăpinire pe Maryland. 

Conflictul amintit mai sus dintre regiunea muntoasă şi 
regiunea de şes are loc chiar şi în Maryland. La un total al 
populaţiei de 687 034 de oameni există aici 87 1 88 de sclavi. 
Că majoritatea zdrobitoare a populaţiei este de partea Uniu
nii, au dovedit-o încă o dată în mod neîndoielnic recentele 
alegeri generale pentru Congresul de la Washington. Armata 
Uniunii, cu un efectiv de 30 OOO de oameni, care în prezent 
ţine sub ocupaţie Marylandul, trebuie nu numai să servească 
ca rezervă armatei de la Potomac, dar şi să-i ţină în frîu 
pe rebelii proprietari de sclavi din interiorul ţării. Aici se 
observă acelaşi fenomen ca şi în alte state de graniţă, unde 
principala masă a populaţiei este de partea Nordului, iar 
partidul proprietarilor de sclavi, neînsemnat din punct de 
vedere numeric, este de partea Sudului. Partidul proprietari
lor de sclavi compensează faptul că e puţin numeros prin 
mijloacele puterii, pe care i le-au asigurat monopolul înde
lungat asupra tuturor funcţiilor de stat, îndeletnicirea din 
generaţie în generaţie cu intrigi politice şi concentrarea in 
cîteva mîini a unor averi fabuloase. 

Virginia reprezintă în momentul de faţă marea tabără 
militară 1n care armata principală a secesioniştilor şi armata 
principală a Uniunii se înfruntă una pe alta. In regiunile 
muntoase din nord-vestul Virginiei numărul sclavilor se 
ridică la 15 000, 1n timp ce populaţia liberă, care depăşeşte 
de 20 de ori acest număr, este formată n cea mai mare parte 
din ţărani independenţi. Dimpotrivă, cîmpia din estul Virgi
niei numără aproape o jumătate de milion de sclavi ; prin
cipala ei sursă de venituri o constituie creşterea şi vînzarea 
negrilor în statele din Sud. Cînd capii rebelilor din cîmpie au 
trecut, cu ajutorul intrigilor, prin Adunarea legislativă din 
Richmond, decretul cu privire la secesiune şi s-au grăbit să 
deschidă armatei din Sud porţile Virginiei, nord-vestul Vir
giniei s-a separat de secesionişti, a format un stat nou şi 
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acum, sub steagul Uniunii, îşi apără cu arma în mină pămîntul 
împotriva invadatorilor din Sud. 

Tennessee, cu o populaţie de 1 1 09 847 de locuitori, din
tre care 275 784 sclavi, se află în mîinile Confederaţiei state-

• lor din sud, care a supus întreaga ţară legilor marţiale şi 
unui sistem de p_oscripţii ca pe vremea triumviratelor romane. 
Cînd n iama anului 1 86 1  proprietarii de sclavi au propus 
convocarea unei convenţii naţionale, care urma să se pro
nunţe pro sau contra secesiunii, majoritatea populaţiei a 
respins convocarea oricărei convenţii pentru a înlătura orice 
pretext în vederea unei mişcări secesioniste. Mai tîrziu, cînd 
Tennessee a fost deja cotropit de trupele Confederaţiei sta
telor din sud, care a instituit acolo un sistem de teroare, 
mai mult de o treime din alegători s-au pronunţat în alegeri 
în favoarea Uniunii. Adevăratul centru de rezistenţă împo
triva partidului proprietarilor de sclavi îl formează aici, ca 
în mai toate statele de graniţă, regiunea muntoasă, Tennes
see-ul de Est. La 1 7  iunie 1 861  s-a întrunit la Greenville o 
Convenţie naţională a Tennessee-ului de Est, care s-a pro
nunţat în favoarea Uniunii, l-a ales ca delegat pentru se
natul din Washington pe fostul guvernator al statului, An
drew Johnson, unul dintre cei mai înfocaţi adepţi ai Uniunii, 
şi a publicat o „declaration of grievances",  o reclamaţie, care 
demasca toate formele de înşelăciune, intrigă şi intimidare, 
cu ajutorul cărora Tennessee-ul a fost „scos prin vot" 
f�,hinausvotiert") din Uniune. De atunci Tennessee-ul de 
Est este ţinut în şah de către secesionişti cu forţa armelor. 

Aceeaşi situaţie ca în Virginia de Vest şi Tennessee-ul 
de Est există şi în nordul Alabamei, în nord-vestul Georgiei 
şi în nordul Carolinei de Nord. 

Mai spre vest, în statul de graniţă Missouri, care are 
1 173 317  locuitori şi 1 14 965 de sclavi - aceştia din urmă 
sînt concentraţi mai cu seamă în partea de nord-vest a sta
tului -, Convenţia naţională din august 1 861  s-a pronunţat 
în favoarea Uniunii. Jackson, guvernatorul statului şi unealta 
partidului proprietarilor de sclavi, s-a ridicat împotriva adu
nării legislative din Missouri şi a fost declarat în afara legii ; 
atunci el s-a aşezat în fruntea bandelor înarmate, care au 
năvălit în Missouri din Texas, Arkansas şi Tennessee cu 
scopul de a face acest stat să îngenuncheze în faţa Confe
deraţiei şi a tăia cu sabia legătura lui cu Uniunea. In mo
mentul de faţă Missouri constituie, alături de Virginia, prin
cipalul teatru al războiului civil. 
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New Mexico nu e un stat, ci doar un teritoriu în care, 
sub preşedinţia lui Buchanan, au fost aduşi 25 de sclavi, 
pentru ca în urma lor să se trimită de la Washington o 
constituţie sclavagistă ; New Mexico, după cum recunoaşte . 
chiar Sudul, n-a rîvnit de loc să se unească cu el. Sudul, în 
schimb, rîvneşte la New Mexico şi de aceea a trimis peste 
graniţă din Texas o bandă de aventurieri înarmaţi. New 
Mexico a cerut guvernului Uniunii să-l apere de aceşti 
„eliberatori " .  

Cititorul a observat, probabil, c ă  noi punem u n  accent 
deosebit pe raportul numeric dintre sclavi şi locuitorii liberi 
din diferitele state de graniţă. Şi, într-adevăr, acest raport 
este hotărîtor. El este termometrul cu care trebuie măsurată 
forţa vitală a sistemului sclavagist. Sufletul întregii mişcări 
secesioniste este Crolina de Sud. Acest stat numără 
402 541 de sclavi la 301 27 1 de locuitori liberi. Urmează 
apoi Mississippi, care a dat Confederaţiei statelor din sud 
pe dictatorul ei, Jefferson Davis. Acest stat numără 436 696 
de sclavi la 354 699 de locuitori liberi. Pe locul trei se si
tuează Alabama, cu 433 132 de sclavi la 529 164 de locuitori 
liberi. 

Ultimul dintre statele de graniţă disputate de care mai 
trebuie să ne ocupăm este Kentucky. Istoria lui recentă este 
deosebit de caracteristică pentru politica Confederaţiei sta
telor din sud. La 1 135 7 1 3  locuitori, Kentucky numără 
225 490 de sclavi. 1n trei alegeri generale consecutive, la 
care a participat întregul popor - în iama anului 1861 ,  cînd 
s-au ales delegaţii la un congres al statelor de graniţă, în 
iunie 1861 ,  cînd au avut loc alegerile pentru Congresul de 
la Washington, în sfîrşit, în august 1 861 , la alegerile pentru 
Adunarea legislativă a statului Kentucky -, o majoritate 
din ce în ce mai mare s-a pronunţat în favoarea Uniunii. In 
schimb, Magoffin, guvernatorul statului Kentucky, şi toţi 
demnitarii acestui stat sînt adepţi fanatici ai partidului pro
prietarilor de sclavi, ca şi Breckinridge, reprezentantul sta
tului Kentucky în senatul de la Washington, vicepreşedintele 
Statelor Unite în timpul lui Buchanan şi candidatul proprie
tarilor de sclavi în alegerile prezidenţiale din 1 860. Prea slabă 
pentru a ciştiga Kentucky-ul de partea secesiunii, influenţa 
partidului proprietarilor de sclavi a fost destul de puter
nică pentru a determina acest stat la începutul războiului 
să se declare neutru. Confederaţia a recunoscut neutrali
tatea, atîta timp cit a sluj it scopurilor ei, atîta timp cit avea 
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de înfrînt rezistenţa întimpinată în Tennessee-ul de Est. 
De îndată ce acest ţel a fost însă atins, ea a început să 
bată cu patul armei în porţile Kentucky-ului, strigînd : „Sudul 
are nevoie de întregul său teritoriu. El vrea şi trebuie 
să-l aibă I u 

Bandele de tîlhari ale Confederaţiei au pătruns în statul 
„neutruu simultan din sud-vest şi sud-est. Kentucky s-a 
trezit din visul neutralităţii, Adunarea lui legislativă a trecut 
făţiş de partea Uniunii, a instituit pe lingă guvernatorul 
trădător un comitet al securităţii publice, a chemat poporul 
la arme, l-a declarat pe Breckinridge în afara legii şi a 
ordonat secesioniştilor să evacueze imediat teritoriul co
tropit. Acesta a fost semnalul de începere a războiului. O 
armată a Confederaţiei statelor din sud a pornit spre Louis
ville, în timp ce voluntari din Illinois, Indiana şi Ohio se 
îndreptau spre Kentucky pentru a-l scăpa de misionarii 
înarmaţi ai sclaviei. 

Incercările Confederaţiei de a-şi încorpora, de pildă, 
Missouri şi Kentucky împotriva voinţei acestor state dove
desc netemeinicia celor pretextate de ea, şi anume că ar 
lupta pentru drepturile diferitelor state şi împotriva încăl
cărilor acestora de către Uniune. Intr-adevăr, Confederaţia 
recunoaşte diferitelor state, pe care ea le socoteşte ca fă
cînd parte din „Sud" ,  dreptul de a se despărţi de Uniune, 
în nici un caz însă dreptul de a rămîne în Uniune. 

Nici statele sclavagiste propriu-zise, cu toată aparenţa 
de armonie pe care le-o dă pentru moment războiul in afară, 
dictatura militară înăuntru şi sclavia pretutindeni, nu sînt 
totuşi lipsite de elemente opoziţioniste. Un exemplu grăitor 
îl constituie Texasul, cu 180 388 de sclavi la 601 039 de lo
cuitori. Legea din 1 845, în virtutea căreia Texasul intra în 
componenţa Statelor Unite ca stat sclavagist, îi dădea drep
tul să formeze din teritoriul său nu numai unul, ci cinci 
state. In felul acesta Sudul ar fi cîştigat în senatul american 
zece voturi noi în loc de două, iar creşterea numărului de 
voturi in senat era principalul ţel al politicii lui de atunci. 
Din 1 845 pînă în 1 860 proprietarii de sclavi au socotit însă 
cu neputinţă să împartă Texasul, unde populaţia germană 
joacă un rol de seamă, fie chiar şi numai în două stale. 
pentru a nu da în cel de-al doilea stat partidului muncii 
libere precădere în detrimentul partidului sclaviei. Acest 
fapt dovedeşte cel mai bine cît de putenică este opoziţi. 
împotriva oligarhiei sclavagiste chiar în Texas. 
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Georgia este cel mai mare şi cel mai populat stat scla
vagist. Din numărul total al populaţiei de 1 057 327 de lo
cuitori, sclavii reprezintă 462 230, adică aproape jumătate. 
Cu toate acestea, partidul proprietarilor de sclavi n-a reuşit 
să sancţioneze pînă acum în Georgia, printr-un referendum, 
constituţia impusă Sudului în Montgomery. 

In cadrul Convenţiei naţionale a statului Louisiana, care 
s-a întrunit la 21 martie 1 861 la New Orleans, Roselius, ve
teranul politic al statului, a declarat : 

„Constituţia Montgomery nu este o constituţie, ci o conspiraţie. Ea 
nu instituie un guven popular, ci o oligarhie odioasă şi fără scrupule. Po
porului nu i s- a îngăduit să participe la acest eveniment. Convenţia din 
Montgomery a săpat groapa libertăţii politice, şi acum sîntem chemaţi să 
luăm prte la funeraliile ei". 

De fapt, oligarhia celor 300 OOO de proprietari de sclavi 
a folosit Congresul din Montgomery nu numai pentru a 
proclama separarea Sudului de Nord, ci şi pentru a modifica 
structura internă a statelor sclavagiste, pentru a supune cu 
desăvîrşire acea parte a populaţiei albe care-şi mai men
ţinuse o oarecare independenţă sub oblăduirea constituţiei 
democrate a Uniunii. lncă în perioada 1 856-1 860, liderii 
politici, juriştii, moraliştii şi teologii partidului proprietarilor 
de sclavi s-au străduit să dovedească nu atît caracterul le
gitim al sclaviei negrilor, cit faptul că culoarea pielii nu 
prezintă nici o importanţă în această problemă şi că pretu
tindeni clasa muncitoare a fost creată pentru sclavie. 

Se vede, aşadar, că războiul Confederaţiei statelor din 
sud este un război de cotropire în adevăratul înţeles al 
cuvîntului, un război de extindere şi eternizare a sclaviei. 
Cea mai mare parte a statelor de graniţă şi a teritoriilor se 
află încă în stăpînirea Uniunii, de partea căreia s-au situat 
întîi cu ajutorul urnei de vot, apoi cu arma în mină. Con
federaţia însă le socoteşte ca aparţinînd „Sudului" şi caută 
să le smulgă Uniunii. In statele de graniţă, pe care Confe
deraţia a reuşit, deocamdată, să le ocupe, ţinuturile de 
munte relativ libere sînt ţinute în frîu cu ajutorul stării de 
asediu. In ceea ce priveşte statele sclavagiste propriu-ziae, 
aici Confederaţia înlătură democraţia de pînă acum, înlo
cuind-o cu oligarhia nelimitată a celor 300 OOO proprietari de 
sclavi. 

Renunţarea la planurile ei de cucerire ar fi însemnat 
din partea Confederaţiei statelor din sud că-şi recunoaşte 
lipsa de viabilitate şi că renunţă la ţelul urmărit de sece-
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siune. Secesiunea a avut loc numai pentru că în cadrul 
Uniunii transformarea statelor de graniţă şi a teritoriilor în 
state sclavagiste nu mai părea posibilă. Pe de altă parte, 
cedînd în mod paşnic Confederaţiei statelor din sud ţinu
turile .isputate, Nordul ar fi pus la dispoziţie republicii 
sclavagiste mai bine de trei pătrimi din întregul teritoriu 
al Statelor Unite. Nordul ar fi pierdut în întregime ţărmul 
Golfului Mexic şi al Oceanului Atlantic, cu excepţia fîşiei 
înguste care se întinde de la Golful Penobscot pînă la 
Golful Delaware, şi şi-ar fi tăiat el însuşi orice legătură cu 
Oceanul Pacific. Missouri, Kansas, New Mexico, Arkansas 
şi Texas ar fi avut aceeaşi soartă ca şi California 192• Marile 
state agrare situate în bazinul dintre Munţii Stîncoşi şi 
Munţii Alegani, în văile fluviului Mississippi şi ale afluen
ţilor acestuia, Missouri şi Ohio, nefiind în stare să smulgă 
gurile fluviului Mississippi din mîinile puternice- republici 
sclavagiste din Sud, ostilă lor, ar fi fost silite de interesele 
lor economice să se separe de Nord şi să se alăture Con
federaţiei statelor din sud. Aceste state din nord-vest ar 
fi atras, la rîndul lor, în vîltoarea secesiunii toate statele 
nordice situate mai spre est, poate doar cu excepţia statelor 
Noii Anglii 193• 

Astfel, în realitate n-ar fi avut loc o destrămare a 
Uniunii, ci o reorganizare a acesteia, o reorganizare pe baza 
sclaviei, sub controlul recunoscut al oligarhiei sclavagiste. 
Planul unei asemenea reorganizări a fost proclamat pe faţă 
de principalii oratori ai Sudului la Congresul din Mont
gomery şi întruchipat în acel paragraf al noii constituţii 
care acordă oricărui stat al vechii Uniuni dreptul de a se 
alipi în mod liber noii Confederaţii. Sistemul sclavagist ar 
fi contaminat întreaga Uniune. In statele nordice, unde scla
via negrilor este practic irealizabilă, clasa munci to are albă 
ar fi fost redusă treptat la nivelul iloţilor m. Aceasta ar fi 
corespuns întru totul principiului proclamat sus şi tare că 
numai anumite rase merită să se bucure de libertate şi că, 
dacă în Sud negrii sînt aceia care au parte de munca cea 
mai grea, în Nord au parte de ea germanii şi irlandezii sau 
urmaşii lor direcţi. 

Prin urmare, actuala luptă dintre Sud şi Nord nu este 
altceva decît o luptă între două sisteme sociale, sistemul 
sclaviei şi sistemul muncii libere. Această luptă a izbucnit, 
pentru că cele două sisteme nu mai pot coexista în mod 
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paşnic pe continentul nord-american. Ea nu se poate încheia 
lecit prin victoria unuia din aceste sisteme. 

Dacă statele de graniţă, aceste ţinuturi disputate, în 
care ambele sisteme au luptat pînă acum pentru dominaţie, 
sînt un ghimpe în trupul Sudului, nu putem tăgădui că, pe 
de alUi parte, în desfăşurarea de pînă acum a războiului, ele 
au constituit punctul cel mai slab al Nordului. La porunca 
conspiratorilor din Sud, o parte a proprietarilor de sclavi 
din aceste districte au afişat o loialitate făţarnică faţă de 
Nord ; o altă parte a socotit într-adevăr că, potrivit inte
ireselor ei reale şi concepţiilor ei tradiţionale, trebuie să 
meargă alături de Uniune. Şi una, şi cealaltă au paralizat 
in aceeaşi măsură Nordul. Grija de a nu pierde bunăvoinţa 
„loialilor" proprietari de sclavi din statele de graniţă, teama 
de a nu-i arunca în braţele secesioniştilor, într-un cuvînt 
atenţia delicată faţă de interesele, prejudecăţile şi suscepti
bilităţile acestor aliaţi îndoielnici a slăbit din cale-afară 
chiar de la începutul războiului guvernul Uniunii, l -a împins 
la jumătăţi de măsură, l-a silit să ascundă cu făţărnicie 
principiul războiului şi să cruţe punctul cel mai vulnerabil 
al duşmanului, rădăcina răului - sclavia .nsăşi. 

Dacă încă nu de mult Lincoln a respins fără curaj pro
clamaţia Missouri a lui Fremont cu privire la eliberarea ne
grilor care aparţin rebelilor 195, aceasta s-a întîmplat numai 
de teamă faţă de protestul vehement al „loialilor" proprie
tari de sclavi din Kentucky. Cu toate acestea a intervenit 
un moment de cotitură. Kentucky - ultimul dintre statele 
de graniţă - a fost atras în lupta dintre Sud şi Nord. O 
.dată cu începerea adevăratului război pentru statele de gra
niţă, chiar în aceste state de graniţă, deznodămîntul luptei 
nu va mai depinde de tratativele diplomatice şi parlamen
tare. O parte a proprietarilor de sclavi va lepăda masca lo
ialităţii, cealaltă se va mulţumi cu perspectiva unei despă
gubiri băneşti, ca acelea plătite de Marea Britanie planta
torilor din Indiile occidentale 196• înseşi evenimentele impun 
proclamarea lozincii hotărîtoare - eliberarea sclavilor. 

Că şi cei mai îndărătnici militanţi ai partidului de
mocrat şi diplomaţii Nordului au ajuns, independent de 
voinţa lor, la această concluzie o dovedesc cîteva declaraţii 
făcute în ultima vreme. Generalul Cass, ministru de război 
sub Buchanan şi pînă în prezent unul dintre cei mai zeloşi 
adepţi ai Sudului, declară într-un mesaj public că eliberarea 
sclavilor este condiţia sine qua non pentru salvarea Uniunii. 
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Dr. Brownson, liderul partidului catolic din Nord, după pro
priile sale cuvinte, cel mai energic adversar al mişcării abo
liţioniste în perioada 1836-1860, publică în ultimul număr, 
din octombrie, al organului său de presă „Revueu 197, un ar
ticol în favoarea eliberării sclavilor. 

„Dacă noi - spune el printre altele - am luptat pină acum împotriva 
•bolirii sclaviei, considerînd-o periculoasă pentru Uniune, cu atît mai 
hotărit trebuie să ne ridicăm împotriva menţinerii sclaviei acum, cind 
ne-am convins că continuarea sclaviei este incompatibilă cu existenţa 
Uniunii sau cu existenţa naţiunii noastre ca republică liberă " .  

In  sfîrşit, „World" 198, un organ de  presă newyorkez al 
diplomaţilor guvernului de la Washington, încheie unul din 
ultimele sale articole fulminante îndreptate împotriva abo
litioniştilor cu cuvintele : 

„In ziua în care se va hotărî care din două - sclavia sau Uniunea 
- trebuie să piară, în acea zi se va pronunţa sentinţa de moarte a 
sclaviei. Dacă Nordul nu poate învinge fără eliberare, atunci el va învinge 
cu ajutorul eliberării•.  

Scris de K. Max 
la sfirşitul lunii octombrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 306 
din 7 noiembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Karl Marx 

Criza din Anglia 

Anglia se află astăzi, ca şi acum 15 am, m faţa unei 
catastrofe care ameninţă să zdruncine din temelii întregul 
ei sistem economic. După cum se ştie, cartoful constituia 
singura hrană a populaţiei din Irlanda şi a unei bune părţi 
a populaţiei muncitoreşti din Anglia, cînd boala cartofului, 
care a bîntuit în 1845 şi 1846, a făcut să putrezească sursa 
de viaţă a irlandezilor. Rezultatele acestei catastrofe îngro
zitoare se cunosc. Populaţia irlandeză a scăzut cu 2 OOO OOO, 
din care o parte a pierit de foame, iar cealaltă a fugit peste 
Oceanul Atlantic. Totodată, acest uriaş dezastru a con
tribuit la victoria repurtată în Anglia de partidul adepţilor 
libertăţii comerţului. Aristocraţia funciară engleză a fost 
silită să sacrifice unul dintre cele mai rentabile monopoluri 
ale ei, iar abrogarea legilor cerealelor a asigurat o bază 
mai largă şi mai sănătoasă pentru reproducerea şi întreţi
nerea milioanelor de oameni ai muncii. 

Ceea ce era cartoful pentru agricultura irlandeză este 
bumbacul pentru cea mai importantă ramură a industriei 
Marii Britanii. De prelucrarea lui depinde existenţa unei 
mase a populaţiei mai mari decît totalul locuitorilor Scoţiei 
sau decît 2/a din numărul actual al locuitorilor Irlandei 
Potrivit recensămîntului din 1861 ,  populaţia Scoţiei numără 
3 061 1 17 oameni, iar cea a Irlandei numai 5 764 543 de oa
meni, în timp ce mai bine de 4 OOO OOO de oameni din Anglia 
şi Scoţia trăiesc direct sau indirect de pe urma industriei 
bumbacului. Ce-i drept, bumbacul n-a fost atins de nici o 
boală. De asemenea, producţia bumbacului nu este mono· 
polul numai al cîtorva regiuni de pe glob. Dimpotrivă, nici 
o plantă din care se poate produce material pentru îmbrăcă
minte nu este cultivată pe suprafeţe atît de întinse în Ame
rica, Asia şi Africa. Monopolul statelor sclavagiste ale 
Uniunii americane asupra bumbacului nu este un monopol 
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natural, ci unul istoriceşte constituit. El a crescut şi s-a 
dezvoltat o dată cu monopolul industriei engleze a bumba
cului pe piaţa mondială. In 1793, la scurtă vreme după ma
rile invenţii din domeniul mecanicii făcute în Anglia, Ely 
hitney, un quaker din Connecticut, a inventat cottonginul, 
maşina de egrenat bumbacul, care separă fibrele de bumbac 
de seminţe. înainte de această invenţie, muncind cu în
cordare o zi întreagă, un negru abia dacă reuşea să separe 
de seminţe un pfund de fibre de bumbac. După inventarea 
cottonginului, o negresă bătrînă putea să egreneze zilnic, 
fără nici o greutate, 50 pfunzi de fibre de bumbac, iar per
fecţionările aduse treptat au dublat ulterior eficacitatea 
acestei maşini. Acum, lanţurile care încătuşau cultura bum
bacului în Statele Unite au fost rupte. Ea s-a dezvoltat ver
tiginos, mină în mină cu industria engleză a bumbacului, 
devenind o mare putere comercială. în cursul acestei dez
voltări, Anglia părea că se îngrozeşte din cind în cînd de 
monopolul bumbacului american ca de o stafie rău pre
vestitoare. Un asemenea moment a intervenit, de pildă, în 
perioada în care în coloniile engleze a fost înfăptuită elibe
rarea negrilor contra sumei de 20 OOO OOO I .st. S-a considerat 
riscant ca industria din Lancashire şi Yorkshire să se înte
meieze pe puterea absolută a biciului proprietarilor de sclavi 
din Georgia şi Alabama, în timp ce poporul englez face 
sacrificii atît de mari pentru desfiinţarea sclaviei în pro
priile sale colonii. Filantropia însă nu făureşte istoria, şi mai 
ales istoria comerţului. Asemenea temeri se iveau ori de 
cite ori recolta de bumbac din Statele Unite era slabă şi 
cînd, pe deasupra, proprietarii de sclavi foloseau acest fe
nomen natural pentru a mai ridica în mod artificial, prin tgt 
felul de combinaţii, preţul bumbacului. Atunci, proprietarii 
de filaturi şi de ţesătorii de bumbac din Anglia au amenin
ţat cu o revoltă împotriva „regelui-bumbac" . S-au făcut tot 
felul de proiecte în vederea procurării bumbacului din 
surse asiatice şi africane. Aşa s-a întimplat, bunăoară, în 
1 850. Dar recolta bogată de bumbac care a urmat după aceea 
în Statele Unite a potolit cu desăvîrşire astfel de tendinţe 
de eliberare, şi într-adevăr, în ultimii ani, monopolul ame
rican asupra bumbacului a atins proporţii aproape de ne
conceput înainte, în parte datorită legislaţiei cu privire la 
libertatea comerţului, care desfiinţa taxa vamală diferenţială, 
percepută pînă acum pentru bumbacul cultivat de sclavi, 
în parte datorită progresului colosal înregistrat concomitent 

25 - Max-gels - Opere, voi. 15 
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de industria engleză a bumbacului şi de cultura bumbacului 
în America în cursul ultimului deceniu. Încă în 1857 con
sumul de bumbac în Anglia s-a ridicat la aproximativ 1 ,5 mi
liarde de pfunzi. 

Şi deodată războiul civil din America ameninţă acest 
mare pilon al  industriei engleze. în timp ce Uniunea blo
chează porturile statelor din Sud pentru a împiedica expor
tul de bumbac din recolta anului în curs, lipsindu-i astfel 
pe secesionişti de principala lor sursă de venituri, Confe
deraţia abia că acordă acestei blocade o putere coercitiva 
prin hotărîrea ca, din proprie iniţiativă, să nu se exporte 
nici un balot de bumbac, ci, dimpotrivă, Anglia să fie ne
voită să-şi transporte ea singură bumbacul din porturile din 
Sud. în felul acesta Anglia se va vedea silită să spargă 
blocada cu forţa, să declare apoi război Uniunii şi astfel 
să-şi arunce spada în balanţă de partea statelor sclavagiste. 

De la începutul războiului civil din America preţul bum
bacului a crescut în Anglia încontinuu, totuşi o bună bu
cată de vreme a crescut într-o măsură mai mică decît era de 
aşteptat. în general, se părea că lumea comercială engleză 
privea foarte flegmatic criza din America. Cauza acestui mod 
de a privi lucrurile cu sînge rece era evidentă. Intreaga 
recoltă americană de bumbac din ultimul an se afla încă 
de mult în Europa. Producţia noii recolte nu se încărca nici 
odată pe vapoare înainte de sfîrşitul lunii noiembrie, iar 
această încărcătură rareori atingea proporţii mai mari înainte 
de sfîrşitul lunii decembrie. Iată de ce pînă atunci era ab 
solut indiferent dacă baloturile de bumbac rămîneau pe 
plantaţii sau, de îndată ce erau ambalate, erau expediate în 
porturile din Sud. Dacă la un moment dat,  înainte de sfşi
tul anului, blocada ar  f i  încetat, Anglia ar  f i  putut conta cu  
toată încrederea că  în martie sau în  aprilie ea va  primi 
obişnuita cantitate de bumbac, ca şi cînd blocada nu ar fi 
avut loc niciodată. Lumea comercială engleză, în cea mai 
mare parte indusă în eroare de presa engleză, s-a lăsat le
gănată de i luzia că un spectacol de război, care ya dura 
mai bine de 6 luni, se va sfîrşi cu recunoaşterea Confede
raţiei de către Statele Unite. Dar iată că la sfîrşitul lunii 
august pe piaţa din Liverpool au apărut nord-americani pen
tru a cumpăra de aici bumbac, în parte pentru a-l specula 
îr1 Europa, în parte pentru a-l  expedia înapoi în America de 
Nord. Această întîmplare nemaipomenită le-a deschis en
glezilor ochii. Ei au început să înţeleagă seriozitatea situa-
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ţiei. Din momentul acela piaţa bumbacului din Liverpool se 
afla într-o stare de agitaţie febrilă ; preţurile bumbacului 
au crescut curînd cu 1 00°/o peste nivelul lor mediu, iar specula 
cu bumbac a ajuns să fie tot atît de neruşinată ca şi specu
laţia din 1 845 cu acţiuni ale companiilor de căi ferate. Fi
laturile şi ţesătoriile din Lancashire şi din alte centre ale 
industriei britanice a bumbacului şi-au redus timpul de 
muncă pînă la 3 zile pe săptimînă, iar o parte din ele şi-au 
oprit cu totul maşinile ; influenţa nefastă pe care a avut-o 
acest fapt asupra celorlalte ramuri industriale nu s-a lăsat 
aşteptată, şi în prezent întreaga Anglie se cutremură vă
zînd cum se apropie cea mai mare catastrofă economică de 
care a fost vreodată ameninţa tă. 

Consumul de bumbac indian creşte, fireşte, iar preţurile 
în creştere vor asigura un import şi mai masiv de bumbac 
lin străvechea lui patrie. Este totuşi cu neputinţă ca în mod 
arbitrar să transformi radical în decurs de cîteva luni con
diţiile de producţie şi caracterul comerţului. De fapt, Anglia 
ispăşeşte acum îndelungata ei administrare proastă în In
dia. Actualele ei încercări spasmodice de a înlocui bum
bacul american cu cel indian se lovesc de două mari piedici : 
lipsa de mijloace de comunicaţie şi de transport din India 
şi starea j alnică a ţăranului indian, care nu-i permite să se 
folosească de conjunctura favorabilă din momentul de faţă. 
Dar, abstracţie făcînd de aceasta, ca şi de procesul de în
nobilare prin care trebuie să mai treacă bumbacul indian 
pentru a putea lua locul celui american, chiar şi în cele mai 
favorabile condiţii este nevoie de ani pentru ca India să 
poată produce cantitatea de bumbac necesară pentru export. 
Potrivit datelor statistice, peste 4 luni rezerva de bumbac 
din Liverpool va fi complet epuizată. Dar şi această rezervă 
de bumbac va ajunge pentru perioada respectivă numai cu 
condiţia ca proprietarii de filaturi şi de ţesătorii din Anglia 
să procedeze în proporţii şi mai mari la reducerea timpu1ui 
de muncă la 3 zile pe săptămînă şi oprirea totală a unl 
părţi din maşini. Un asemenea mod de a acţiona expune 
deja districtele industriale celor mai mari calamităţi sociale. 
Iar dacă blocada americană se va prelungi şi după luna 
ianuarie, atunci ce va fi ? 

Scris de K. Marx în jurul datei 
de 1 noiembrie 186� 

Pblicat în „Die Presse" nr. 305 
din 6 noiembrie 1861 
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Comerţul britnic 

Londra, 2 noiembrie 1851 

Dările de seamă ale ministerului comerţului din Anglia 
pe 9 luni, pînă la 30 septembrie 1 861 ,  indică o scădere con
siderabilă a exportului şi o creştere şi mai considerabilă a 
importului. Dacă comparăm listele de export pe ultimii 
3 ani, ajungem la următoarele rezultate generale : 

1 859 
1 860 
1861 

Valoarea erporlli lui pe 9 luni, 
p in4 la 30 septembrie 

98 037 311 I .st . 
101 724 346 

93 795 332 " 

Prin urmare. exportul pe anul curent, în comparaţie cu 
aceeaşi perioadă a anului 1 860, a scăzut în total cu 
7 929 014 I. st. ,  cea mai mare parte a acestei scăderi, adică 
5 671 730 I .  st., datorindu-se restrîngerii bruşte a comerţului 
cu America. In ce măsură s-a răsfrînt scăderea generală a 
exportului, provocată de această pricină. asupra diferitelor 
ramuri ale comerţului englez, se poate vedea din tabelul de 
mai jos : 

Va loarea exportului fn Stalele Unite pe 9 lun i, 
pini la 30 aeplembrle ( ln I.st.) 

1859 1860 
Bere şi ale (bere englezească) 78 060 78 843 
Cărbune şi antracit . . . . . . . . . . . . 144 556 1 56 665 
Ţesături de bumbac . . . . . . . . . . . .  2 753 782 2 776 472 
Faianţă şi porţelan . . . . . . . . . . . . 448 661 5 1 8  778 
Articole de galanterie şi mode 1 204 085 1 083 438 
Pînzeturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 486 276 1 337 778 
Articole do fierărie şi  cuţitărie . . . .  865 066 776 772 
Metale - fier, fontă . . . . . . . . . . . . 205 947 165 052 

1801 
25 642 

200 244 
1 1 30 973 

191 606 
542 312 
493 654 
446 095 

79 086 
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Bare, buloane, vergele . . . . . . . . . . 
Şine de toate sorturile . . . . . . . . . . 
Piese turnate . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Produse finite . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oţel neprelucrat . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cupru în foi şi cuie . . . . . . . . . . .  . 
Plumb brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tablă . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · .  · · · 
Seminţe oleaginoase . . . . . . . . . . .  . 
Sare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mătăsuri, basmale, panglici . . . . .  . 
Alte articole de mătase . . . . . . . . . . 
Sodă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Băuturi spirtoase (englezeşti) . . . . 
Stofe de lină de toate sorturile . . . . 
Diferite stofe, finet , pături etc. . . 
Ţesături din lină pieptănată 

Total . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1859 
642 822 
744 505 

16 489 
357 1 62 
372 465 

99 422 
53 451 

935 692 
122 570 

63 876 
197 605 
1 29 557 
439 584 

53 173 
586 701 

1 732 224 
1 052 053 

14 785 784 

1860 
546 493 
665 61 9 

17 056 
378 842 
457 490 

44 971 
66 01 5 

833 644 
72 915 
84 81 8 

102 393 
93 227 

399 153 
56 423 

535 1 30 
1 612 284 

840 507 

13 698 778 
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1861 
148 587 
1 68 657 

9 239 
125 752 
21 6 246 

10 005 
1 451 

274 488 
1 680 

59 809 
88 360 
22 984 

142 311 
1 2  430 

250 023 
652 399 
377 597 

5 671 630 

In afară de reducerea datorată descreşterii comerţului 
cu America, se observă şi o scădere generală a exportului 
cu 2 257 284 1. st. Cea mai mare parte a acestei scăderi s-a 
produs în cursul lunii septembrie, cind preţul ridicat al bum
bacului şi creşterea corespunzătoare a preţurilor la produsele 
şi firele de bumbac începuseră să exercite o influenţă pu
ternică pe pieţele Americii de Nord britanice, Indiilor ori
entale şi Australiei. In cursul întregii perioade de 9 luni. 
pînă în septembrie 1 861 , Turcia şi Germania au fost. după 
Statele Unite, ţările care şi-au redus cel mai mult consumul 
de mărfuri englezeşti. La exportul n Franţa nu s-a observat 
o creştere cit de cit simţitoare, singura creştere care merită 
să fie semnalată limitîndu-se la un produs agricol. şi anume 
lîna de oi şi de miei. In cursul primelor 9 luni ale anu
lui 1 860, Anglia a exportat în Franţa 4 735 1 50 de pfunzi de 
lină în valoare de 354 047 1. st. In cursul perioadei corespun
zătoare a anului curent, acest export a ajuns la 8 7 16  083 de 
pfunzi de lină, în valoare de 642 468 1. st. Dintre celelalte 
cifre cuprinse în dările de seamă cu privire la export nu 
mai prezintă un interes deosebit decit cele referitoare la 
Italia. Exportul englez în noul regat este evident în creştere. 
ceea ce explică, în mare măsură, simpatia englezilor pentru 
libertatea Italiei. Aşa. de pildă. exportul de ţesături de 
bumbac englezeşti în Sardinia, Toscana, Neapole şi Sicilia 
a crescut de la 756 892 1. st. în 1 860 la 1 204 287 1. st. în 1 861 ; 
exportul de fire de bumbac - de la 348 1 58 1. st. în 1 860 
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la 538 373 1. st. în 1861 ; exportul de produse din fier - de 
la 1 20 867 1. st. în 1860 la 160 912  1. st. în 1 861 . 

Tabelele de import cuprind numai primele opt luni ale 
anului curent. Cifrele de mai j os arată volumul general al 
importului : 

1859 
1 860 
1 861 

l!alonrta real! a import11/11i 

88 993 762 I . s t .  
106 89'· 2 7 8  „ 
1 1. 588 1 07 

Creşterea importului se explică mai ales prin sporirea 
considerabilă a cantităţii de griu cumpărat din străinătate. 
Suma cheltuită pe aceste cantităţi de griu a crescut de  
la 6 796 131 l .  st. în primele 8 luni ale anului 1860 la 
13  431 487 1. st .  în perioada respectivă a anului 1861 .  In 
ceea ce priveşte bumbacul brut, cantitatea importată n-a 
scăzut decît foarte puţin în perioada la care ne referim, în 
timp ce preţul acestui articol a crescut simţitor, după cum 
se poate vedea din cifrele de mai jos : 

Cnn tilatea de b11"1b11c i111µorl11t · în cursul  primelor _9 luni 

1 8.)9 
1 81;0 
1 81i1 

.reutatea (in chintale) 
8 023 082 

1 0  61 6 3'.? 
9 61 6 087 

Yaloar'n (în I.st. )  
2. 03 9 1 97 
28 9.0 676 
30 809 279 

In Anglia nu există în momentul " de faţă probleme 
politice generale. Totul şi toţi s înt absorbiţi de problema 
industrială şi de criza americană. lntr-un articol anterior * 
v-am atras atenţia asupra agitaţiei febrile care domneşte pe 
piaţa bumbacului din Liverpool. Intr-adevăr, în ultimele 
două săptămîni aici s-au manifestat toate simptomele febrei 
de care a fost cuprinsă în 1845 speculaţia cu acţiuni ale com
paniilor de căi ferate. Chirurgi, dentişti. medici, avocaţi. 
bucătari. muncitori, funcţionari şi lorzi, actori şi preoţi. sol
daţi şi marinari. gazetari şi profesoare, bărbaţi şi femei -
toţi făceau speculă cu bumbac. Multe din cantităţile de 
bumbac care erau cumpărate, vîndute şi revîndute se re
duceau doar la 1 .  2, 3 sau 4 baloturi. Cantităţile mai mari 
rămîneau în acelaşi depozit, deşi îşi schimbau de cite 20 
de ori proprietarii. Cine cumpăra bumbac la ora 10 îl ' in-

* Vezi volumul de faţă, pag. 32-328. - Nota red. 
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dea la ora 1 1  şi obţinea un cîştig de 1/2 de penny la fiecare 
pfund. Numeroase cantităţi de bumbac treceau astfel în 
-decurs de 12 ore dintr-o mină într-alta. Săptămîna aceasta 
a intervenit însă o oarecare scădere a preţurilor datorită 
unei singure împrejurări. şi anume faptului că şilingul re
prezintă o cifră rotundă. fiind format din 1 2  pence, şi că 
majoritatea a hotărît să-şi vîndă bumbacul de îndată ce 
preţul lui va ajunge la 1 şiling pfundul. In consecinţă, pe 
neaşteptate s-a produs o mare creştere a ofertei de bumbac 
şi deci o scădere a preţului. Dar se poate ca aceasta să fie 
doar un fenomen trecător. 

Cînd englezul se va obişnui cu gîndul că un pfund de 
bumbac poate costa 15 pence. stavila ridicată vremelnic în 
calea speculei va fi doborîtă şi febra speculei va izbucni 
din nou cu o virulenţă îndoită. Intr-o privinţă. această miş
care este favorabilă Statelor Unite : ea este ostilă celor 
care sînt pentru spargerea blocadei. In presă au şi fost pu
blicate proteste ale speculanţilor. în care se spune, nu fără 
temei, că orice acţiuni cu caracter militar întreprinse de 
guvernul englez ar constitui de-a dreptul un act de ne
dreptate faţă de acei negustori care. contînd pe faptul că 
guvernul englez rămîne fidel principiului de neintervenţie 
recunoscut de el în mod deschis. şi-au făcut calcule. au 
speculat în ţară. au trimis comenzi în străinătate şi au 
cumpărat bumbac. evaluîndu-i preţul în funcţie de toţi fac
torii naturali probabili şi posibili care ar putea influenţa 
acest preţ. 

In numărul de astăzi al revistei „Economist" este pu
blicat un articol extrem de absurd. al cărui autor. pornind 
de la date statistice referitoare la populaţia şi suprafaţa Sta
telor Unite, ajunge la concluzia că acolo ar fi destul loc 
pentru cel puţin şapte imperii vaste şi că, de aceea. unioniştii 
ar trebui să renunţe la „visul la o dominaţie deplină" . Sin
gura concluzie raţională pe care ar fi putut-o trage „Eco
nomist" din propriile sale date statistice este aceea că nor
diştii. chiar dacă ar vrea. n-ar putea renunţa la revendicările 
lor fără să lase pradă sclaviei vastele state şi teritorii în care 
„sclavia mai dăinuieşte încă, dar nu se poate menţine ca 
instituţie permanentă" . Autorul izbuteşte să ocolească 
această unică concluzie raţională. 

In afară de propriile ei dificultăţi comerciale, Anglia 
mai este neliniştită şi din pricina situaţiei critice a finanţelor 
franceze. Manevrele întreprinse de Banca Franţei pentru a 
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opri scurgerea metalului nobil spre Anglia cu ajutorul poli
ţelor de complezenţă primite de la Rothschild şi alte firme 
mari au dus. cum era de aşteptat. ddar la o ameliorare vre
melnică a situaţiei dificile fn care se află Franţa. Acum ea 
a cerut pe rfnd ajutor băncilor din Berlin. Hamburg şi Pe
tersburg ; dar toate aceste încercări, în loc să-i amelioreze 
situaţia, n-au făcut decît să arate cit de desperată este. 
Greutăţile prin care trece acum guvernul francez reies din 
două măsuri la care s-a recurs în ultimele două săptămîni. 
Pentru a menţine în circulaţie bonurile de tezaur, a fost ne
cesar ca dobînda lor să fie majorată pînă Ia 7'2 % • iar lui 
Victor Emanuel i s-a dat dispoziţia să amine parţial plata 
ratelor scadente ale noului împrumut italian. ln care capita
liştii francezi investiseră sume foarte mari . Acesta a satis
făcut, fireşte, cererea patronului său. 

La Tuileries există acum două curente opuse care propun 
două remedii opuse in vederea vindecării temporare a bolii 
de care suferă finanţele. Adevăraţii bonapartişti, Persigny 
şi Credit mobilier clocesc un proiect prin care să supună 
Banca Franţei controlului nemijlocit şi total al guvernului. să 
o transforme într-o simplă anexă a vistieriei statului şi sl 
folosească puterea astfel obţinută pentru emiterea nelimitată 
de bani de hîrtie ai statului, neconvertibili în aur. Celălalt 
curent. reprezentat de Fould şi de alţi renegaţi ai fostelor 
regimuri. propune un nou împrumut. care este apreciat. în 
mod diferit, după cele mai modeste calcule, la 16 OOO OOO 1 .  st.. 
iar după cele mai îndrăzneţe - la 30 OOO OOO I. st. 

Scris de K. Marx 
la 2 noiembrie 1861 

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 440 din 23 noiembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba englză 
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Karl Marx 

Cronică economică 

Londra, 3 noiembrie 1861 

In momentul de faţă, în Anglia, atenţia generală nu este 
atrasă de nici o problemă politică. Ţara manifestă interes şi 
pentru criza financiară, comercială şi agrară din Franţa, şi 
pentru criza industrială din Anglia, şi pentru lipsa de bum
bac, şi pentru problema americană. 

In cercurile competente de aici, nimeni nu s-a îndoit 
nici o clipă că operaţiile cu poliţe fără acoperire, efectuate 
de Banca Franţei cu cîteva mari bănci de pe ambele părţi 
ale Canalului Mînecii, nu sînt decît un foarte slab paleativ. 
Tot ceea ce se putea obţine şi s-a obţinut pe această cale a 
fost o reducere vremelnică a scurgerii de aur in Anglia. în
cercările repetate ale Băncii Franţei de a mobiliza rezerve 
metalice la Petersburg, Hamburg şi Berlin nu fac decit să-i 
zdruncine creditul. fără a-i umple, totodată, casa de bani . 
Atît sporirea dobînzii la bonurile de tezaur cu scopul de a le 
menţine cursul. cît şi nevoia de a se obţine consimţămîntul 
lui Victor Emanuel pentru reducerea plăţilor la noul împru
mut italian sînt considerate aici un simptom îngrijorător al 
bolii de care suferă finanţele Franţei. In plus se ştie că, în 
momentul de faţă, la Tuileries se dă lupta între două pro
iecte financiare. Bonapartiştii autentici, în frunte cu Per
signy şi Pereire ( de la Credit mobilier) , vor să subordoneze 
cu totul Banca Franţei guvernului, s-o reducă la rolul de 
simplu birou al ministerului de finanţe şi să folosească 
această instituţie. astfel transformată, drept fabrică de 
asignate. 

Se ştie că tocmai acest principiu a stat iniţial la baza 
organizării lui Credit mobilier. Partidul mai puţin aventurist, 
reprezentat de Fould şi de alţi renegaţi din timpul lui Lu
dovic-Filip, propune un nou lmprumut naţional, care, după 
unii, trebuie să se ridice la 400 OOO OOO, după alţii la 



372 Karl Marx 

700 OOO OOO de franci. „Times " ,  în articolul de fond de astăzi. 
exprimînd, pare-se, punctul de vedere al City-ului. afirmă că 
Franţa, în urma crizei economice prin care a trecut, este com
plet paralizată şi nu se mai bucură de influenţă în Europa. 
Dar „Times " şi City se înşală. Dacă guvernul loviturii de stat 
din decembrie va izbuti să treacă iarna fără mari zguduiri 
interne, în primăvară va da semnalul de război. In felul 
acesta, greutăţile interne nu vor fi înlăturate, ci doar es
tompate. 

Intr-unul din articolele anterioare * am arătat că specula 
cu bumbac care se face la Liverpool în ultimele săptămîni 
aminteşte întru totul de vremurile de-a dreptul smintite cînd 
specula cu acţiuni ale companiilor de căi ferate ajunsese 
în 1 845 o adevărată manie. Dentişti. chirurgi. avocaţi. bu
c.tărese, văduve, muncitori. funcţionari şi lorzi. actori şi 
clerici, soldaţi şi croitori. gazetari şi proprietari de camere 
mobilate, bărbaţi şi femei. toţi făceau speculă cu bumbac. 
Cantităţi neînsemnate de bumbac, de la 1 pînă la 4 baloturi, 
erau cumpărate, vîndute şi revîndute. Cantităţile mai mari 
rămîneau luni de-a rîndul în acelaşi depozit, deşi în acest 
timp îşi schimbau de cite 20 de ori proprietarul. Cine cumpăra 
bumbac la ora 1 0  îl şi vindea la ora 1 1  cu o majorare de 
1/2 penny la fiecare pfund. In felul acesta, una şi aceeaşi can
titate de bumbac trecea adesea de 6 ori în decurs de 10 ore 
dintr-o mină într-alta. Săptămîna aceasta a intervenit, totuşi, 
un fel de acalmie, care nu poate avea altă explicaţie ra
ţională decît faptul că pfundul de bumbac (un sort de bum
bac de Orleans de calitate mijlocie) a atins preţul de 1 şiling. 
iar 12 pence = 1 şiling, reprezentînd, prin urmare, o sumă 
rotundă. De aceea fiecare şi-a propus să-şi vîndă rezervele 
de bumbac de îndată ce va fi atins această limită maximă. 
De aici creşterea bruscă a ofertei şi reacţia care a urmat. De 
îndată ce englezii se vor obişnui cu gîndul că preţul unui 
pfund de bumbac poate urca peste 1 şiling, dansul va reîncepe 
într-un ritm şi mai frenetic. 

Ultimul raport lunar oficial al ministerului comerţului 
cu privire la exportul şi importul britanic n-a risipit de loc 
proasta dispoziţie. Tabelul exportului cuprinde o perioadă 
de 9 luni . din ianuarie pînă în septembrie 1861 .  El indică, în 
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 1 860, o scădere 
a exportului de aproximativ 8 OOO OOO 1 . st. Din acestea, nu
mai 5 671 730 1. st. reprezintă exportul în Statele Unite, iar 

Vezi volumul de faţă, pag. 364-365. - Nota red. 
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restul se repartizeaz. între America de Nord britanică, In
diile orientale. Australia, Turcia şi Germania. O creştere a 
exportului se observă numai la exportul în Italia. Aşa,  buna
oară, exportul de ţesături de bumbac din Anglia în Sardinia, 
Toscana. Neapole şi Sicilia a crescut de la 756 892 1. st„ cit 
era în 1860, la 1 204 287 1. st. în 1861 1 exportul de fire de 
bumbac din Anglia a crescut de la 348 158 I. st. la 538 373 1. st. 1 
exportul de produse de fier a crescut de la 120 867 I. st. la  
160 912 1. st .  etc. Aceste cifre nu sînt lipsite de importanţă 
pentru înţelegerea simpatiilor Angliei faţă de libertatea 
Italiei. 

In timp ce exportul Marii Britanii a scăzut cu aproape 
8 OOO OOO 1. st„ importul ei a crescut într-o proporţie şi mai 
mare, ceea ce nu facilitează nicidecum echilibrarea balanţei 
de plăţi. Această creştere a importului provine mai cu seamă 
din creşterea importului de grîu. Dacă în primele opt luni ale 
anului 1860 valoarea grîului importat era de numai 
6 796 131 1. st„ pentru aceeaşi perioadă a anului curent ea se 
ridica la 13 431 487 1. st. 

Fenomenul cel mai remarcabil care reiese din tabelul 
importului este creşterea rapidă a importului din Frant. 
Acest import a atins deja în prezent cifra de circa 
18 OOO OOO 1. st. ( anual) , în timp ce exportul englez în Franţa 
abia dacă depăşeşte cu puţin exportul în Olanda. Politicienii 
ţărilor de pe continent au scăpat pînă acum din vedere acest 
fenomen absolut nou din istoria comerţului modern. El de
monstrează că dependenţa economică a Franţei faţă de 
Anglia este, poate, de 6 ori mai mare decît dependenţa eco
nomică a Angliei faţă de Franţa, lucru care reiese în special  
atunci cînd nu ne limităm la analizarea cifrelor de pe tabe
lele exportului şi importului Angliei, ci le comparăm cu cele 
din tabelele exportului şi importului Franţei. Astfel devine 
clar că Anglia a devenit acum pentru Franţa principala piaţă 
de export, în timp ce Franţa n-a rămas pentru Anglia decît 
o piaţă de export cu totul secundară. De aici teama teribilă 
de un conflict cu „perfidul Albion" ,  în pofida şovinismului 
şi a tuturor tiradelor despre Waterloo. 

In sfîrşit, ultimele tabele ale exportului şi importului 
Angliei mai scot la iveală un fapt important. In timp ce ex
portul englez în Statele Unite a scăzut în primele nouă luni 
ale acestui an cu mai bine de 25 % în comparaţie cu aceeaşi 
perioadă a anului 1860, numai portul New York şi-a mărit 
în primele opt luni ale anului curent exportul în Anglia 
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cu 6 OOO OOO 1. st. In această perioadă, exportul de aur ame
rican în Anglia aproape că a încetat, în timp ce acum, dim
potrivă, de cîteva săptămîni, aurul se scurge din Anglia spre 
New York. De fapt, recolta proastă din Anglia şi Franţa ajută 
Americii de Nord să-şi acopere deficitul, în timp ce tariful 
Morrill 199 şi tendinţa spre economie, inerentă unui război 
civil, au redus concomitent extrem de mult consumul de 
produse industriale engleze şi franceze în America de Nord. 
Comparaţi acum aceste date statistice cu ieremiadele ziarului 
„Timesu cu privire la dezastrul financiar al Americii de Nord. 

Scris de K. Marx 
la 3 noiembrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 308 
din 9 noiembrie 1861 

Se tipăreşte pupă textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



375 

Karl Marx 

Intervenţia din Mexic 

Londra, 7 noiembrie 1861 

Ziarul „Times" publică astăzi, în maniera caleidoscopic
pestriţă şi humoristică afectată atît de cunoscută, un articol 
de fond cu privire la invazia franceză în Valea Dappes şi 
la protestul Elveţiei împotriva acestei violări a teritoriului 
ei 200. Oracolul de la Printing House Square aminteşte că, în 
timpul celei mai înverşunate lupte dintre fabricanţii şi pro
prietarii funciari englezi. copiii mici care lucrau în fabrici 
erau îndemnaţi să arunce ace în părţile cele mai delicate 
ale maşinilor pentru a împiedica astfel funcţionarea puterni
cului mecanism în ansamblu. Maşina este Europa, copilul mic 
- Elveţia, iar acul aruncat de ea în automatul care lucrează 
liniştit - invazia lui Ludovic Bonaparte pe teritoriul ei, sau, 
mai bine zis, strigătul scos de Elveţia în legătură cu această 
invazie. 1n felul acesta, acul se transformă subit în strigătul 
despre înţepătura cu acul, iar analogia - într-o glumă de 
prost gust la adresa cititorului care aşteaptă analogii. In 
continuare, „Timesu se amuză de propria lui descoperire, şi 
anume că Valea Dappes nu este lecit un singur sat cu nu
mele de Cressonnieres. Ziarul îşi încheie acest scurt articol 
spunînd lucruri care contrazic întru totul începutul lui. La ce 
bun, exclamă ziarul, să facem atita zarvă în jurul acestei 
bagatele elveţiene infinit de mici. de vreme ce la primăvară 
Europa va i cuprinsă de flăcări din toate părţile ? Să nu 
uităm că, cu puţin înainte. Europa era un mecanism perfect. 
Intregul articol pare un pur nonsens, şi totuşi îşi are sensul 
său. Din el reiese că Palmerston i-a dat aliatului său de pe 
partea cealaltă a Canalului Mînecii carte blanche * în ceea 
ce priveşte Elveţia. Explicaţia la toate acestea o găsim în
tr-o notă lapidară din „Moniteuru cum că Anglia, Franţa şi 

* - mină liberă. - Nota trad. 
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Spania au încheiat la 31  octombrie un tratat în scopul unei 
intervenţii comune în Mexic 201• Pe cit de departe se află 
cantonul Vaud de Veracruz, pe atît de apropiate sînt unul de 
altul articolul din „Times" cu privire la Valea Dappes şi nota 
din „Moniteur" cu privire la Mexic. 

Este foarte probabil ca Ludovic Bonaparte să considere 
intervenţia în Mexic drept una din numeroasele posibilităţi 
pe care le are întotdeauna gata pregătite pentru a abate aten
ţia poporului francez. Fără îndoială că Spania, căreia succe
sele ieftine repurtate în Maroc şi Santo Domingo 202 i s-au 
urcat la cap. visează la reinstaurarea dominaţiei ei în Mexic. 
Dar nu încape nici o îndoială că planul francez nu se copsese 
încă bine şi că ambele state. Franţa şi Spania, nu voiau cu 
nici un chip să pornească o cruciadă împotriva Mexicului 
sub comanda supremă a Angliei. 

La 24 septembrie, „Morning Post" 203, Moniteur*-ul parti
cular al lui Palmerston, a comunicat amănunte cu privire la 
o convenţie pe care ar fi încheiat-o între ele Anglia, Franţa 
şi Spania în scopul unei intervenţii comune în Mexic. A 
doua zi. „Patrie " 204 a publicat o dezminţire cu privire la  
existenţa unei asemenea convenţii. La  27  septembrie, „Ti
mes" a combătut ştirea apărută în  „Patrie" ,  fără să se  refere. 
totuşi. la acest ziar. Potrivit articolului din „Times" ,  lordul 
Russell a comunicat guvernului francez hotărîrea Angliei u 
privire la intervenţie, la care d-l Thouvenel a răspuns că 
împăratul Franţei a luat o hotărîre în acelaşi sens. Acuma 
venise rîndul Spaniei. Guvernul spaniol a declarat într-un 
organ de presă semioficial că intenţionează să întreprindă o 
intervenţie în Mexic, în nici un caz însă împreună cu An
glia. Ploua cu dezminţiri. „Times" a anunţat categoric că 
„preşedintele Uniunii americane s-a declarat întru totul de 
acord cu expediţia plănuită". Nici n-a ajuns bine această 
şlire de cealaltă parte a Oceanului Atlantic. că toate ziarele 
guvernamentale americane au înfierat-o drept o minciună ,  
afirmînd că preşedintele Lincoln nu va  merge împotriva Me
xicului, ci îl va sprijini. Din toate acestea rezultă că planul 
intervenţiei în actuala lui formă a luat fiinţă în cabinetul de 
la St. James 205• 

Nu mai puţin enigmatice şi contradictorii decît expli
caţiile în legătură cu originea convenţiei erau declaraţiile 
cu privire la scopurile ei . Unul din organele de presă ale lui 
Palmerston, „Morning Post " ,  a declarat că Mexicul n-ar fi 

* - buletinul oficial. - Nota lrad. 
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un stat organizat cu un guvern ferm. ci pur şi simplu un cuib 
de tîlhari. în consecinţă, el trebuie tratat ca atare. Expediţia 
urmăreşte. chipurile, un singur scop - satisfacerea deţinăto
rilor englezi. francezi şi spanioli de titluri de stat mexicane. 
Pentru atingerea acestui scop. forţele de luptă coalizate vor 
ocupa principalele porturi ale Mexicului, vor percepe pe 
coastele lui taxele de import şi export şi vor păstra această 
„garanţie materială" pînă cînd vor fi satisfăcute toate pre
tenţiile creditorilor. 

Celălalt organ de presă al lui Palmerston, „Times",  dim
potrivă. a declarat că, datorită unei experienţe îndelungate. 
Anglia „s-a călit împotriva jafurilor Mexicului falimentar" .  
Aici nu este vorba de interesele personale ale creditorilor ; 
„Times " îşi exprimă speranţa că „simpla prezenţă a unei es
cadre aliate în Golful Mexic şi ocuparea cîtorva porturi vor 
fi suficiente pentru a determina guvernul mexican să depună 
noi eforturi în vederea menţinerii păcii interne şi pentru a-i 
sili pe cei nemulţumiţi să adopte o formă de opoziţie mai 
constituţională decît brigandajul " .  

Prin urmare, potrivit acestei declaraţii, expediţia este 
întreprinsă în scopul sprijinirii guvernului oficial al Me
xicului. Totodată însă „Times" lasă să se înţeleagă că „ca
pitala Mexicului are o climă destul de sănătoasă. pentru 
eventualitatea că va fi nevoie să se înainteze atît de departe " .  

Mijlocul cel mai original de a consolida un guvern 
constă. incontestabil. în sechestrarea forţată a veniturilor lui 
şi în acapararea teritoriilor lui. Pe de altă parte. ocuparea 
directă a porturilor şi perceperea taxelor vamale în aceste 
porturi n-ar face decît să determine guvernul mexican s. 
mute linia vamală mai departe de ţărm. In felul acesta, ta
xele vamale de import la mărfurile străine şi taxele vamale 
de export la mărfurile americane s-ar dubla, iar intervenţia 
ar satisface. într-adevăr, pretenţiile creditorilor europeni 
printr-o contribuţie pe care ar trebui s-o suporte comerţul 
europeana-mexican. Guvernul mexican poate deveni solvabil 
numai după ce şi-a consolidat poziţia în interiorul ţării. şi 
el se poate consolida în interiorul ţării numai în cazul că 
i se va respecta independenţa în afară. 

Dacă pretinsele scopuri ale expediţiei se contrazic în 
aşa măsură, apoi pretinsele mijloace propuse în vederea atin
gerii acestor pretinse scopuri se contrazic în şi mai mare 
măsură. Chiar ziarele guvernamentale engleze recunosc că, 
dacă prin intervenţia unilaterală a Franţei, sau a Angliei. sau 



a Spaniei s-ar mai putea obţine ceva, prin intervenţia co
mună a acestor state nu s-ar putea obţine nimic. 

Să nu uităm că partidul liberal din Mexic, condus de 
Jmirez, preşedintele oficial al republicii, îşi exercită în pre
zent dominaţia aproape pe tot cuprinsul ţării ; că partidul ca
tolic, condus de generalul Marquez. a suferit o înfrîngere 
după alta şi că bandele de tîlhari organizate de el au fost 
împinse în regiunea muntoasă Queretaro şi silite să încheie 
o alianţă cu Mejia, căpetenia indiană de acolo. Ultima spe
ranţă a partidului catolic era intervenţia spaniolă, 

„Singurul punct - spune „Times• - în legătură cu care se pot ivi 
divergenţe intre noi şi aliaţii noştri se referă la guvernul republicii. An
glia ar vrea să lase frinele conducerii în miinile partidului liberal... în timp 
ce Franţa şi Spania pot fi suspectate de simpatie pentru guvernul clerical 

• de :urind răsturnat. Ar fi ciudat :a Franţa să se erijeze, atît în Lumea 
nouă cit şi în Lumea veche, în protectoare a clericilor şi a bandiţilor. 
După cum în Italia adepţii lui Francisc al II-iea sint puşi de Roma să se
mene anarhia la Neapole, tot aşa în Mexic drumurile mari, ba chiar stră
zile capitalei, sint bintuite de tilhari, pe care partidul derical îi recu
noaşte în mod public drept prietenii lui " .  

Or, tocmai de aceea Anglia consolidează guvernul li 
beral ; întreprinzînd împreună cu Franţa şi Spania o cruciadă 
împotriva lui, Anglia caută să înăbuşe anarhia, trimiţînd 
partidului clerical în agonie noi întăriri din Europa I 

Coasta Mexicului, unde, cu excepţia scurtei perioade de 
iarnă, frigurile bîntuie mai tot timpul anului. poate fi men
ţinută numai dacă este cucerită însăşi ţara. Dar un al treilea 
ziar guvernamental englez, „Economist" ,  declară că cucerirea 
Mexicului este o imposibilitate. 

„Dacă - spune acesta -, o dată cu o armată britanică, vrem să im
punem Mexicului şi un prinţ britanic, vom stirni furia cea mai turbată a 
Statelor Unite. Rivalitatea Franţei ar face imposibilă o asemenea cucrire 
şi parlamentul englez ar respinge aproape în unanimitate o asemenea 
popunere de îndată ce i-ar fi prezentată. La rindul ei, Anglia nu poate 
încredinţa Franţei cirmuirea Mexi:ului. Cit despre Spania, nici nu poate 
fi vorba".  

întreaga expediţie este, aşadar, o mistificare, a cărei 
soluţie ne-o dă „Patrie" în următoarele cuvinte : 

„convenţia recunoaşte necesitatea de a institui în Mexic un guvern 
putenic, care să pată menţine acolo liniştea şi ordinea". 

Este pur şi simplu vorba ca, prin crearea unei noi Sfinte 
Alianţe, să se aplice statelor americane acelaşi principiu 
potrivit căruia Sfînta Alianţă se considera menită să se 
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amestece în treburile interne ale guvernelor ţărilor europene. 
Primul proiect de acest fel a fost întocmit în timpul Restaura
ţiei 206 de Chateaubriand pentru Bourbonii din Spania şi 
Franţa. El a eşuat datorită lui Canning şi lui Monroe, preşe
dintele Statelor Unite. care a respins cu hotărîre orice amestec 
european în treburile interne ale statelor americane. De 
atunci. Uniunea americană a considerat întotdeauna doctrina 
Monroe 207 o lege internaţională. Dar actualul război civil a 
creat o situaţie favorabilă. care dă monarhiilor europene po
sibilitatea să intervină, creînd un precedent pe baza căruia 
să se poată acţiona şi în viitor. Acesta este adevăratul scop 
al intervenţiei anglo-franco-spaniole. Rezultatul ei imediat 
poate fi şi va fi în mod inevitabil numai restaurarea în Mexic 
a anarhiei pe cale de disparitie. 

Exceptînd toate considerentele generale cu caracter de 
drept internaţional. acest eveniment are o mare importanţă 
pentru Europa. deoarece Anglia a cumpărat colaborarea lui 
Ludovic Bonaparte la expediţia din Mexic cu preţul conce
siilor făcute de ea în domeniul politicii continentale. 

Scris de K. Marx 
la 7 noiembrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 31 1 
din 12 noiembrie 1861 

26 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Intervenţia din Mexic 

Karl Marx 

Londra, 8 noiembrie 1 86 1  

Intervenţia din Mexic, proiectată de Anglia. Franţa şi 
Spania. este. după părerea mea. una dintre cele mai monstru
oase acţiuni consemnate vreodată în analele istoriei inter
naţionale. Este o maşinaţie tipic palmerstoniană, care-l ui
meşte pe profan prin absurditatea scopului şi caracterul 
impropriu al mij loacelor folosite. acestea părînd absolut in
compatibile cu abilitatea îndeobşte cunoscută a bătrînului 
intrigant. 

Este foarte probabil ca expediţia din Mexic să reprezinte 
una dintre numeroasele acţiuni pe care Ludovic Bonaparte 
trebuie să le aibă întotdeauna gata pregătite pentru a abate 
atenţia publicului francez. Indiscutabil că Spaniei. ai cărei 
politicieni nu s-au distins niciodată printr-o fermitate deose
bită. recentele succese ieftine repurtate în Maroc şi Santo 
Domingo i s-au urcat la cap şi ea visează la reinstaurarea 
dominaţiei ei în Mexic. Dar nu încape îndoială că planul 
francez era încă departe de a se fi copt şi că atît Franţa cît 
şi Spania s-au împotrivit din răsputeri unei expediţii comune 
în Mexic sub conducerea Angliei. 

La 24 septembrie.  Moniteur-ul particular al lui Pal
merston, ziarul londonez „Morning Post" ,  a comunicat pri 
mul amănunte în legătură cu planul unei intervenţii comune. 
potrivit punctelor unei convenţii încheiate de curînd. după 
cum afirma ziarul. între Anglia. Franţa şi Spania. Nici n-a 
apucat bine această ştire să treacă Canalul Mînecii. cînd 
guvernul francez. prin coloanele ziarului parizian „Patrie " ,  
a declarat-o minciună sfruntată. La  27  septembrie. ziarul lon
donez „Times " ,  organul de presă naţional al lui Palmerston, 
a pomenit pentru prima oară despre acest plan, combă
tind, într-un articol de fond, pe „Patrie", fără să se refere 
însi la acest ziar. „Times" a afirmat chiar că lordul Russell 
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a comunicat guvernului francez hotărîrea Angliei de a parti
cipa la intervenţia din Mexic. iar d-l de Thouvenel a răspuns 
Cl împaratul Franţei a luat o hotărîre în acelaşi sens. Acum 
venise rîndul Spaniei. Un ziar semioficial din Madrid. con
firmînd intenţia Spaniei de a se amesteca în treburile Me
xicului. a respins, în acelaşi timp, ideea unei intervenţii co
mune împreună cu Anglia. Continua. totuşi, să plouă cu 
dementis „. „Times" a anunţat categoric că „preşedintele 
Uniunii americane s-a declarat întru totul de acord cu ex
pediţia plănuită" .  De atunci, toate ziarele americane. referin
du-se la respectivul articol din „Times " ,  dezmint aceastl 
afirmaţie. 

Aşadar este evident şi „Times" chiar a recunoscut că 
intervenţia comună în forma ei actuală este o maşinaţie en
gleză. adică palmerstoniană. Spania a fost constrînsă să se 
alăture acestei intervenţii sub presiunea Franţei , iar Franţa 
a fost atrasă prin concesiile care i s-au făcut în domeniul 
politicii europene. In această privinţă este o coincidenţă sem
nificativă faptul că „Times " ,  în acelaşi număr din 6 noiem
brie în care anunţă că la Paris s-a încheiat o convenţie în 
scopul unei intervenţii comune în Mexic. publică şi un articol 
de fond în care vorbeşte cu aroganţă şi cu un dispreţ su
veran despre protestul Elveţiei împotriva recentei invadări a 
teritoriului ei. şi anume a Văii Dappes, de forţele militare 
franceze. Drept recompensă pentru participarea sa la expe
di ţia din Mexic, Ludovic Bonaparte a obţinut carte blanche *„ 
în ceea ce priveşte atacurile plănuite de el împotriva Elveţiei 
şi, poate. şi împotriva altor părţi ale continentului european. 
Tratativele dintre Anglia şi Franţa în legătură cu aceste pro
bleme au continuat în tot cursul lunilor septembrie şi oc
tombrie. 

în Anglia, nimeni nu doreşte o intervenţie in Mexic, în 
afară de deţinătorii de titluri de stat mexicane, care totuşi 
nu s-au putut lăuda niciodată că ar avea o influenţă cit de 
mică asupra opiniei publice a naţiunii. De aici dificultatea de 
a se aduce planul lui Palmerston la cunoştinţa publicului. 
Cel mai bun procedeu pentru aceasta era ca elefantul bri
tanic să fie derutat prin ştiri contradictorii, provenite din 
acelaşi laborator, confecţionate din acelaşi material şi va
riind numai prin dozele în care erau administrate acestui 
animal. 

* - dezminţiri. - Nota trad. 
"* - mină liberă. - Nota trad. 
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In numărul din 24 septembrie, „Morning Post u  a anunţat 
că nu va fi „nici un război teritorial în Mexic u ,  că singurul 
punct litigios îl constituie pretenţiile financiare faţă de tre
zoreria mexicană, că „este imposibil să ai de-a face cu 
Mexicul ca stat organizat şi solidu şi că, în consecinţă, 
„principalele porturi mexicane vor fi temporar ocupate şi 
veniturile realizate din perceperea taxelor vamale vor fi 
sechestra teu .  

„Times u  din 27 septembrie a declarat, dimpotrivă, că, 
„datorită unei experienţe îndelungate, ne-am călit împo
triva necinstei, a neruşinării, a jefuirii legalizate şi ireme
diabile a compatrioţilor noştri în urma falimentului acestei 
ţări u şi că, în consecinţă, „jefuirea particulară a creditorilor 
englezi u nu stă la baza intervenţiei, cum a declarat „Mor
ning Post u .  Menţionînd en passant * că „capitala Mexicului 
are o climă destul de sănătoasă, pentru eventualitatea că va 
trebui să se înainteze atit de departeu ,  „Timesu şi-a expri
mat, totuşi, speranţa că „simpla prezenţă a unei escadre 
aliate în Golful Mexic şi ocuparea cîtorva porturi vor fi 
suficiente pentru a determina guvernul mexican să depună 
noi eforturi în vederea menţinerii păcii şi pentru a-i sili pe 
cei nemulţumiţi să adopte o formă de opoziţie mai consti
tuţională decît brigandajul " .  

Dacă, prin urmare, potrivit celor afirmate de „Morning 
Postu ,  expediţia fusese iniţiată pentru că „în Mexic nu există 
nici un guvern u,  potrivit celor afirmate de „Times u, scopul 
acestei expediţii nu era lecit încurajarea şi sprijinirea gu
vernului mexican existent. Fără doar şi poate că metoda cea 
mai ciudată folosită vreodată pentru consolidarea unui gu
vern este cotropirea teritoriului şi sechestrarea venitu
rilor lui. 

După ce „Timesu şi „Morning Postu au dat cuvîntul de 
ordine, John Bull a fost lăsat pe seama oracolelor guverna
mentale de mina a doua, care l-au prelucrat sistematic şi în 
acelaşi spirit contradictoriu timp de 4 săptămîni, pînă cind, 
în sfirşit, opinia publică s-a obişnuit în suficientă măsură cu 
ideea unei intervenţii comune în Mexic, deşi i s-au ascuns 
în mod deliberat scopul şi sarcinile acestei expediţii. în 
cele din urmă, tratativele cu Franţa au luat sfirşit. „Moni
teuru a anunţat că convenţia dintre cele trei puteri care 
urmează să întreprindă intervenţia a fost încheiată la 
31 octombrie, iar „Journal des Debatsu 20s, unul din copro-

* - n treacăt - Nota trad. 



Intervenţia din Mexic 383 

prietarii căruia a fost numit comandantul unuia dintre vasele 
escadrei franceze, a comunicat lumii că nu se urmăreşte o 
cucerire teritorială permanentă, că va fi cucerit Veracruzul 
şi alte puncte de pe coastă şi că s-a hotărit ca, în cazul cind 
autorităţile legale vor refuza să satisfacă cererile interven
ţioniştilor, să se ponească o ofensivă împotriva capitalei 
şi, în plus, să se importe în republică un guvern puternic. 

Ziarul „Times " ,  care de la prima ştire în acest sens, 
publicată la 27 septembrie, părea să fi uitat pînă şi de exis
tenţa Mexicului, acum trebuia să se pronunţe din nou. Cine 
nu cunoaşte legăturile lui „Times" cu Palmerston şi articolul 
pe care l-a publicat iniţial referitor la planul palmerstonian 
probabil că va socoti articolul de fond de astăzi din „Times" 
drept cea mai caustică şi necruţătoare satiră scrisă la adresa 
întregii aventuri. Articolul începe cu declaraţia că „expe
diţia este un fenomen cu totul neobişnuit" (mai departe ziarul 
o numeşte „ciudată"). „Trei state se aliază pentru a sili pe 
un al patrulea să se poarte bine, nu atît pe calea războiului, 
cit pe calea unei intervenţii autoritare în vederea instaurării 
ordinii". 

Intervenţie autoritară în vederea instaurării ordinii I 
Acesta este textual limbajul Sfintei Alianţe şi sună, într-a
devăr, neobişnuit în gura Angliei, care se mîndreşte cu 
principiul ei de neintervenţie I De ce însă „calea războiului, 
a declarării războiului şi toate celelalte precepte ale dreptu
lui internaţional sînt înlocuite" cu „o intervenţie autoritară 
în vederea instaurării ordinii " ? Pentru că, spune „Times" 
„în Mexic nu există nici un guvern" .  Şi care este scopul 
recunoscut al expediţiei ? „Să formuleze cereri guvernuli 
legal al Mexicului". 

Singurele pretenţii care pot fi lansate de puterile inter
venţioniste, singurele pretexte care ar putea justifica măcar 
cit de cit acţiunile lor ostile nu sînt greu de rezumat. Sînt 
pretenţiile băneşti ale creditorilor şi o serie de ultraje per
sonale despre care se spune că ar fi fost aduse unor cetă
ţeni ai Angliei, Franţei şi Spaniei. Sînt aceleaşi motive ale 
intervenţiei invocate iniţial de „Morning Post" şi confirmate 
recent în mod oficial de lordul John Russell într-un interviu 
acordat unor reprezentanţi ai deţinătorilor de titluri de stat 
mexicane din Anglia. In numărul de astăzi, „Times" declară: 

„Anglia, Frnţa şi Spania au convenit să întreprindă o expediţie 
pentru a sili Mexicul să-şl îndeplinească obligaţiile stabilite şi pentru a·l 
apăra pe supuşii coronelor respective". 
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Dar, în continuarea articolului, „Times " schimbi ma
cazul şi exclamă : 

„.„Fără îndoială că vom reuşi să obţinem cel putin recunoaşterea 
preten/iilor noastre băneşti; de fapt, o singură fregată engleză ar fi putut 
primi oricînd această satisfac/ie. De asemenea, putem fi încredintati că 
cele mai grave ultraje aduse vor fi expiate prn despăgubiri imediate şi 
mai substanţiale, dar este limpede că, pentru a obtine numai acest rezultat, 
n-ar i nevoie să recurgem la măsuri atîl de extreme ca acelea care se 
propun acum". 

„Times" recunoaşte astfel pe larg că motivele iniţiale 
ale expediţiei sînt doar simple pretexte, că pentru a obţine 
satisfacţie nu era nevoie de nici un fel de măsuri ca cele 
luate tn prezent şi că, în realitate, „recunoaşterea preten
ţiilor băneşti şi apărarea supuşilor europeni " nu au absolut 
nimic de-a face cu actuala intervenţie comună din Mexic. 
Care sînt deci adevăratele ei obiective şi scopuri ? 

Inainte de a urmări în continuare explicaţiile ziarului 
„Times " ,  să arătăm en passant alte cîteva „ciudăţenii " ,  pe 
care „Times" le evită cu mare grijă. ln primul rînd, este în
tr-adevăr „ciudat " să vezi Spania - tocmai Spania - în 
chip de cruciat care luptă pentru respectarea cu sfinţenie 
a datoriilor contractate în ţări străine! „Courrier du 
dimanche " 209, în numărul de duminica trecută, cere deja gu
vernului francez să folosească acest prilej pentru a obliga 
Spania „să-şi respecte vechile ei obligaţii, veşnic amînate, 
fa ţi de creditorii francezi" .  

A doua „ciudăţenie " ,  şi mai mare, este faptul că acelaşi 
Palmerston care, potrivit unei declaraţii recente a lordului 
John Russel!, se pregăteşte să invadeze Mexicul pentru a 
sili guvernul acestei ţări să plătească creditorilor englezi, 
a sacrificat el însuşi de bunăvoie şi în pofida dorinţei gu
vernului mexican drepturile contractuale ale Angliei şi 
ipoteca pe care Mexicul o garanta creditorilor săi englezi. 

Prin convenţia încheiată cu Anglia în 1 826, Mexicul 
se obliga să nu permită instituirea sclaviei pe nici unul din 
teritoriile care erau atunci în stăpînirea sa. Potrivit unei 
alte clauze a aceleiaşi convenţii, el acorda Angliei, drept 
garanţie pentru împrumuturile primite de la capitalişti bri
tanici, o ipoteci pe 45 OOO OOO de acri de terenuri publice în 
Texas. Palmerston a fost acela care, după 1 0  sau 1 2  ani, a 
intervenit ca mediator, luînd partea Texasului împotriva 
Mexicului. In convenţia pe care a încheiat-o atunci cu 
Texasul, el a sacrificat nu numai cauza luptei antisclavagiste, 
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dar şi ipoteca pe terenurile statului, lipsindu-i astfel pe cre
ditorii englezi de garanţiile lor. Atunci guvernul mexican a 
protestat, dar între timp secretarul de stat John C. Calhoun 
şi-a putut permite gluma de a informa cabinetul de la 
St. James că dorinţa acestuia „de a vedea lichidată sclavia 
în Texas s-ar putea realiza cel mai bine prin anexarea 
Texasului la Statele Unite " .  Creditorii englezi au pierdut 
efectiv orice drept de a formula pretenţii Mexicului ca ur
mare a faptului că Palmerston a renunţat de bunăvoie la 
ipoteca garantată creditorilor prin convenţia din 1826. 

Dar, întrucît ziarul londonez „Times" recunoaşte că 
actuala intervenţie nu are nimic de-a face cu pretenţiile 
băneşti sau cu ultrajele personale„ care este, la urma urmei, 
adevăratul sau pretinsul ei scop ? 

„O intervenţie autoritară în vederea instaurării ordinii !". 
Anglia, Franţa şi Spania au conceput o nouă Sfîntă Alianţă 
şi au constituit un areopag înarmat pentru restaurarea ordi
nii în lumea întreagă . „Mexicul - scrie „Times" - trebuie 
salvat de la anarhie şi adus pe calea autoguvernării şi a 
păcii " .  Intervenţioniştii „trebuie să instituie acolo un guvern 
puternic şi ferm", şi acest guvern urmează să fie alcătuit 
dh membrii „unui partid mexican " .  

Dar îşi închipuie oare cineva c ă  Palmerston ş i  purtătorul 
său de cuvînt, ziarul „Times",  socotesc într-adevăr inter
ventia comună un mijloc în vederea realizării scopului de
clarat, şi anume : înl.turarea anarhiei şi instituirea în Mexic 
a unui guvern puternic şi ferm ? Departe de a nutri un ase
menea crez himeric, ziarul „Times", în primul său articol de 
fond din 27 septembrie, scrie : 

„Singurul punct în legătură cu care se pot ivi divergenţe intre noi şi  
aliaţii noştri se referă la guvernu/ republicii. Anglia ar vrea să lase fri
nele conducerii în mîinile partidului liberal, care se află acum la putere, 
în timp ce Franţa şi Spania pot i suspectate de simpatie pentru guvernul 
clerical de curînd răsturnat„. Ar fi, într-adevăr, ciudat ca Franţa să se eri
jeze, atit în Lumea veche cit şi în Lumea nouă, în protectoare a clerici
lor şi a bandiţilor" 

1n articolul de fond de astăzi, „Times" continuă să raţio
neze în acelaşi spirit şi-şi rezumă îndoielile în fraza ur
mătoare : 

„Este greu de presupus că toate puterile intervenţioniste ar putea 
prefera în mod absolut unCil sau altul din cele două partide intre care este 
acum scindat Mexicul, şi tot atît de greu de închipuit că s-ar putea găsi 
un compromis practic intre duşmani atit de hotăriţi " .  
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Aşadar, Palmerston şi „Times" sînt perfect informaţi că 
„în Mexic există un guvern " ; că „partidul liberal " oficial, 
proteguit de Anglia, „se află la putere" şi că „puterea cleri
cilor a fost răsturnată" ; că intervenţia spaniolă a fost ultima 
speranţă a clericilor şi a bandiţilor şi, în sfirşit, că anarhia 
mexicană este în agonie. Ei ştiu, prin urmare, că intervenţia 
comună, al cărei scop declarat făţiş nu este altul decît sal
varea Mexicului de la anarhie, va avea un rezultat diametral 
opus : ea va slăbi guvernul constituţional, va consolida cu 
ajutorul baionetelor franceze şi spaniole partidul clerical, 
va aprinde din nou vîlvătaia războiului civil şi, în loc să 
înăbuşe anarhia, o va face să ajungă la o înflorire deplină. 

Concluzia pe care chiar „Times" o trage din aceste 
premise este într-adevăr „neobişnuită" şi „ciudată" .  

„Dşi - scrie ziarul - aceste cosiderente ne  pot face să privim 
cu oarecare îngrijorare rezultatele expdiţiei, ele nu pledează împotriva 
oportunităţii expediţiei însăşi•. 

Aşadar, faptul că expediţia contravine propriului ei 
scop declarat făţiş nu înseamnă că însăşi expediţia este 
neoportună. Aşadar, mijlocul nu este neoportun dacă îm
piedică atingerea acestui scop. 

Dar n-am vorbit încă despre cea mai mare „ciudăţenie" 
menţionată de „Times" .  

„Dacă - scrie ziarul - preşedintele Lincoln v a  accepta invitaţia, 
prevăzută în convenţie, de a participa la operaţiile iminente, lucrurile 
vor căpăta un caracter şi mai eludat". 

Ar fi, într-adevăr, cea mai mare „ciudăţenie" dacă Sta
tele Unite, care întreţin relaţii de prietenie cu Mexicul, s-ar 
alia cu negustorii europeni ai ordinii şi, participînd la toate 
acţiunile lor, ar sancţiona amestecul unui areopag european 
înarmat în treburile interne ale statelor americane. Primul 
proiect al unei asemenea transplantări a Sfintei Alianţe de 
cealaltă parte a Oceanului Atlantic a fost întocmit în timpul 
Restauraţiei de Chateaubriand pentru Bourbonii Franţei şi 
Spaniei. Această încercare a eşuat datorită unui ministru 
englez, d-1 Canning, şi unui preşedinte american, d-1 Monroe. 
Lui Palmerston i s-a părut că evenimentele care au loc 
actualmente în Statele Unite constituie momentul oportun 
pentru prezentarea vechiului proiect într-o formă modifi
cată. Intrucît în prezent Statele Unite nu trebuie să permită 
ca vreo complicaţie externă să împiedice războiul lor în 
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vederea Uniunii, tot ceea ce pot face ele este să protesteze. 
Persoanele din Europa care le sînt binevoitoare nădăjduiesc 
că ele vor protesta şi, astfel, vor respinge cu hotărîre în 
faţa întregii lumi orice participare la unul din cele mai jos
nice planuri. 

Această expediţie militară a lui Palmerston, înfăptuită 
în alianţă cu alte două puteri europene, a început în timpul 
prorogării şedinţelor parlamentului, fără sancţionarea şi îm
potriva voinţei parlamentului britanic. Primul război al lui 
Palmerston întreprins fără ştirea parlamentului a fost răz
boiul afgan, atenuat şi justificat prin prezentarea de docu
mente false 210• Un alt război de felul acesta a fost războiul 
persan, întreprins de el în 1 85-1857 211. El a susţinut atunci 
acest război sub pretextul că „principiul sancţionării preala
bile de către Cameră nu se aplică în cazul războaielor din 
Asia". Acest principiu nu se aplică, pare-se, nici în cazul 
războaielor externe din America. O dată cu pierderea con
trolului asupra războaielor, parlamentul va pierde orice 
control asupra vistieriei naţionale şi guvernarea parlamen
tară se va transforma într-o adevărată farsă. 

Scris de K. Marx 
la 8 noiembrie 1861 

Publicat n „New Ymk Daily Tribune• 
nr. 6 440 din 3 noiembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Monsieur Fould 212 

Paris, 1 6  noiembrie 1 861 

Pentru cunoscătorii în materie de comedie politică de 
mare clasă, ziarul francez „Moniteur" din 14 noiembrie este 
o sursă de supremă delectare. Ca în drama antică clasică, 
eroii se zbat în mrejele unei soarte invizibile şi atotputer
nice, întruchipată de data aceasta de un deficit de 1 miliard 
de franci. Ca în drama antică, dialogul este susţinut numai 
de două personaje. Oedip-Bonaparte şi Tiresias-Fould. Nu
mai că tragedia se transformă în comedie, deoarece Tiresias 
nu spune decît ceea ce i-a şoptit Oedip în prealabil. 

Priceperea de a aduce mereu pe scenă vechile şi răsu
flatele personae dramatis * ca pe nişte eroi nou-nouţi con
stituie unul din cele mai caracteristice trucuri ale comediei 
bonapartiste. Billault îl înlocuieşte pe Persigny, iar apoi 
Persigny ii ia locul lui Billault I La fel se petrec lucrurile 
în presa bonapartistă ! Grandguillot, Cassagnac, Limayrac 
sînt mutaţi cînd la „Constitutionnel " ,  cînd la „Pays" ,  cînd 
la „Patrie" .  D-l Veron, acest „bourgeois de Paris" 213, direc
torul ziarului „Constitutionnel " ,  este înlocuit în funcţie de 
Cesena. Cesena - de Cucheval, Cucheval - de Cassagnac, 
Cassagnac - de Renee, Renee - de Grandguillot, iar şase 
ani mai tîrziu Veron revine la vechiul său post ca un per
sonaj cu totul nou. 

Şi în timpul sistemului constituţional, Thiers a căpătat 
farmecul noului de îndată ce Guizot a căzut în dizgraţie, iar 
Mole a apărut ca o noutate cînd Thiers a căzut în dizgraţie ; 
apoi povestea s-a repetat. Totuşi, toţi aceşti bărbaţi repre
zentau diferite partide şi tendinţe. Dacă unii i-au înlăturat 
pe ceilalţi pentru a le lua locul, ca, la rîndul lor, să fie înlă
turaţi şi să li se ia locul, acest du-te-vino reflecta doar 

„ - personaje. - Nota trad. 
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schimbările survenite în raportul de forţe al acelor partide, 
care, în general, reprezentau pays legal * în timpul lui Lu
dovic-Filip. Dar Billault sau Persigny, Walewski sau Thou
venel, Laroquette sau Fould, Grandguillot sau Limayrac ? 
Lor li se potriveşte vorba englezului „a distinction without 
a difference " (între ei trebuie făcută o distincţie, dar nu şi 
o deosebire) . Ei reprezintă un singur lucru, şi anume coup 
�retat **.  Ei nu reprezintă diferitele interese şi partide ale 
poporului. Ei reprezintă doar diferitele trăsături ale chipu
lui împăratului. Ei sînt doar diferitele măşti sub care se 
ascunde una şi aceeaşi persoană. 

Ziarul „Times " ,  care are o adevărată slăbiciune pentru 
comparaţii, îl compară pe Ludovic Bonaparte cu Ludovic 
al XVI-lea, iar pe Fould cu Turgot ! Fould şi Turgot ! E ca 
şi cum l-am compara pe d-l Vaillant cu Carnot numai prin 
f-ptul că ambii au fost titularii ministerului de război. Turgot 
a fost şeful noii şcoli economice din secolul al XVIII-lea a 
fiziocraţilor 214• El a fost unul dintre eroii intelectuali care 
au răsturnat vechiul regim într-o vreme cînd Ludovic 
al XVI-lea era întruchiparea acestui vechi regim. Dar cine 
este Fould ? Fould, membru al opoziţiei dinastice 21; în 
timpul lui Ludovic-Filip, era respins din principiu - în po
fida celor mai stăruitoare insistenţe - de fiecare dată cînd 
opoziţia dinastică era în situaţia de a propune candidaţi 
pentru postul de ministru al finanţelor. Fould trece drept 
un „financier dangereux" ** *, poreclă care i-a fo�t dată din 
pricina diferitelor sale operaţii financiare nereuşite. Era 
suficient ca el să apere vreo propunere, pentru ca de în
dată Camera s-o respingă. A venit la putere guvernul provi
zoriu. Nici n-a fost bine proclamat acesta, că Fould s-a şi 
repezit la Ledru-Rollin, oferindu-şi serviciile ca ministru de 
finanţe şi„. propunîndu-i falimentul statului. Oferta sa n-a 
fost primită, şi amorezul respins s-a răzbunat scriind pam
fletul „Pas d'assignats ! "216• În persoana lui Ludovic Bona
parte, Fould a găsit, în sfîrşit, un om destul de nesăbuit 
pentru a-i încredinţa d-lui Fould vistieria Franţei. 

Numele lui Fould era strîns legat de manevrele care la 
10 decembrie 1848 i-au asigurat „nepotului " **** victoria în 

• - cercul de persoane care se bucură de dreptul de vot. -
Nota trad. 

•• - lovitura de stat. - Nota trad . 
.... - „financiar primejdios". - Nota trad . 

...... - Ludovic B onaparte. - Nota red. 
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alegerile prezidenţiale. Fould era un prieten foarte activ şi 
a pregătit partea financiară a loviturii de stat. 2 decembrie 
1851 a marcat nu numai victoria lui Ludovic Bonaparte, ci 
şi victoria lui Fould. Fould a devenit atotputernic. Fould a 
devenit ministru de stat. Fould şi-a putut permite să ridice 
la rangul de treburi de stat şi toate menus plaisirs * ale 
sale. Pe lingă dictatura în domeniul finanţelor, el şi-a in
staurat dictatura şi asupra teatrelor. Asemenea altor figuri 
marcante din haute finance **, Fould îmbină pasiunea pentru 
dolari cu pasiunea pentru eroinele culiselor. Fould a devenit 
sultanul culiselor. Ca şi Pereire, Fould este inventatorul sis
temului financiar al imperiului. El este direct răspunzător 
pentru nouă zecimi din actualul deficit. In sfîrşit, în 1860 
marele Fould s-a retras în viaţa particulară, pentru ca în 1 861 
şă-şi facă iarăşi apariţia ca „a new manu („o persoană nouă") 
în comedia financiară imperială. Fould reapare în rolul lui 
Turgot, Fould j oacă rolul marchizului Posa I Applaudite, 
amici I*** 
Scris de K. Marx 
la 15 noiembrie 1861 
Publicat în „Die Presse" nr. 318 
din 19 noiembrie 1861 

* - capriciile, - Nota trad, 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba germană 

** - aristocraţia financiară. - Nota trad. 
*** - Aplaudaţi, prieteni I - Nota trad. 
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Karl Marx 

Situaţia financiară a Franţei 

Ziarul „Timesu, care la început a lăudat cu moderaţie 
imperialul coup d'eclat * pentru ca după aceea să-l ridice în 
slava cerului, face astăzi o cotitură bruscă de la panegiric 
la critică. Felul în care este efectuată această manevră este 
caracteristic Leviathanului presei engleze : 

„Lăsăm pe seama altora să-l felicite pe Cezar pentru faptul că a 
recunoscut că el este o fiinţă limitată, şi nu una infailibilă, şi că el, care 
domneşte incontestabil numai prin forţa sabiei, nu pretinde că face acest 
lucru în virtutea dreptului divin. In schimb, noi trebuie să ne interesăm 
de rezultatele financiare obţinute în 10 ani de cîrmuire imperială. Aceste 
rezultate sînt incomparabil mai importante deoît frazele în care sînt 
exprimate„. Puterea executivă făcea ce poftea 1 miniştrii erau răspunză
tori numai în faţa împăratului 1 starea finanţelor era tinută strict se
cretă fa�ă de public şi de Camere. Procedura votării anuale a bugetelor 
nu era o barieră, ci o mască, nu o apărare, ci o înşelăciune. Ce a reali
zat, aşadar, poporul francez lăsîndu-şi libertăţile şi avutul la discreţia 
unui singur om ?„. Insuşi d-l Fould recun>aşte că creditele excepţionale 
acordate între anii 1851 şi 1858 au atis cifra de 2 800 OOO OOO de franci 
şi că deficitul anului în curs se ridică la nu mai puţin de un miliard 
de franci. 

Noi nu ştim pe ce cale au fost obţinute aceste sume. In orice caz 
nu prin impozite. Ni se spune că cele 4 OOO OOO pe care Banca Franţei 
le-a plătit pentu reînnoirea privilegiilor ei au fost cheltuite 1 5 500 OOO 
au fost împrumutate din fondul de dotare a armatei şi în circulaţie au 
fost aruncate tot felul de hîrtii de credit. Cit priveşte starea lucrurilor 
în momentul de fată, corespondentul nostru de la Paris ne încredinţează 
că vistieria statului nu dispune de suficien/J bani pentru dividendele se
mestriale care trebuie plătite Juna viitoare. Aceasta este situaţia dezas
truoasă şi ruşinoasă a finanţelor Franţei după un deceniu de strălucită 
şi glorioasă cîrmuire imperială, şi abia acuma, în momentul cînd gu
venul rancez s-a dovedit incapabil să-şi îndeplinească obligaţiile cu
rente, această cîrmuire manifestă o oarecare încredere în naţiune şi îi 
dezvăluie o fărîmă din realitatea care se ascundea în spatele fantasma
goriei grandilocvente a prosperităţii financiare atît de des trîmbiţate. 

* - lovitura de mastru. - Nota trad. 
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Mai mult încă, chiar în momentul de faţă, «Revue de deux Mondes0 este 
urmărită prin justiţie pentru faptul că a publicat unele informatii cu 
privire la situaţia financiară a Franţei, informaţii care suferă de un 
singur neajuns, şi anume sînt mult prea trandafirii". 

In continuare, „Times" întreabă care sînt cauzele aces
tui dezastru financiar. în cei 1 0  ani de existenţă a Imperiu
lui, exportul Franţei a crescut mai bine de două ori. O dată 
cu industria s-a dezvoltat şi agricultura şi concomitent s-a 
extins şi reţeaua de căi ferate. Sistemul de credite, care 
pînă în 1 848 făcuse doar primii paşi, a cunoscut o dezvoltare 
vertiginoasă şi multilaterală. Toate acestea s-au petrecut nu 
din porunca împăratului, ci datorită transformărilor prin 
care a trecut piaţa mondială după descoperirea minelor de 
aur din California şi Australia. Cum se explică atunci ca
tastrofa ? 

„Times" aminteşte de cheltuielile excepţionale făcute 
pentru armată şi flotă - rezultat firesc al eforturilor depuse 
de Ludovic Bonaparte pentru a juca în Europa rolul lui 
Napoleon. Ziarul aminteşte de războaie şi, în sfîrşit, de 
cheltuielile colosale făcute pentru lucrări publice în scopul 
de a da de lucru întreprinzătorilor şi proletarilor şi de a le 
menţine buna dispoziţie. 

„Dar - continuă „Times" - toate acestea nu sînt suficiente pentru 
a explica teribilul deficit, cel mai mare în analele ist<Jriei.„ La înarmarea 
în scopuri agresive a armatei şi flotei, la lucrările publice şi la războa
iele neprevăzute s-a adăugat un sistem de jaf neruşinat şi general. O 
ploaie de aur s-a abătut asupra Imperiului şi a adepţilor lui. Averile 
fabuloase, dobindite dintr-o dată şi într-un mod misterios, au provocat 
scandal şi uimire, pînă cînd 5candalul s-a potolit şi uimirea a scăzut 
datorită repetării dese şi caracterului general al acestui fenomen. Franţa 
contemporană ne-a dat cheia pentru dezlegarea acelor pasaje din satirele 
lui Juvenal în care avuţia dobîndită peste noapte este socotită o crimă 
îmotriva poporului. Apartamentele somptuoase, echipajele luxoase, risipa 
colosală făcută de oameni care înainte de acest coup d'etat literalmnte 
n-aveau ce mînca sînt comntate de toată lumea. Curtea şi-a alcătuit bu
getul cu o lirgheţă aproape neverosimilă. Noi palate au apărut ca la 
semnul unei b aghete magice, şi  strălucirea lui ancien regime a fost depă
şită. Extravaganţa n-a mai cunoscut margini, în afară de disponibilul 
aflat în vistieria statului şi de creditul statului. Primul nu mai există, ce
lalalt este epuizat. Iată ce au adus Franţei cei 10 ani de existentă 
a Imperiului". 

Pentru Europa, cea mai importantă întrebare este, făra 
doar şi poate, dacă sistemul financiar al Imperiului poate 
fi transformat într-un sistem financiar constituţional, aşa 
cum reiese din corespondenţa dintre Ludovic Bonaparte şi 
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Fould ? fn cazul de faţă nu este vorba de intenţiile de 
moment ale unor persoane. Este vorba de condiţiile econo
mice de existentă ale Imperiului restaurat. Sistemul financiar 
bazat pe escrocherie ar putea fi transformat într-un sistem 
financiar obişnuit numai prin înlăturarea corupţiei ca mij loc 
general de guvernare, prin reducerea efectivului armatei şi 
al flotei la nivelul aceluia din vreme de pace şi, deci, prin 
renunţarea la caracterul napoleonian al actualului regim ; în 
sfîrşit, prin renunţarea definitivă la planul urmat pînă în 
prezent, care constă în a lega de guvernul existent o parte 
a burgheziei şi a proletariatului de la oraş cu ajutorul ridi
cării de mari construcţii pe seama statului şi a altor lucrări 
publice. îndeplinirea acestor condiţii n-ar însemna oare : 
„Et propter vitam, vivendi perclere causas " * ?  Crede în
tr-adevăr cineva că modestul sistem al lui Ludovic-Filip 
poate fi restaurat sub firma napoleoniană ? Tot atît de puţin 
ca şi în instaurarea monarhiei clin iulie prin arborarea lui 
drapeau blanc 21i, 

De aceea am calificat de la bun început coup d'eclat-ul 
de la 1 4  noiembrie drept o comedie ** şi nu ne-am îndoit 
nici o clipă că această comedie urmărea doar două scopuri : 
să iasă din situaţia grea din acel moment şi să treacă cu 
bine iarna. Dacă ambele aceste scopuri vor fi atinse, apoi 
la primăvară va răsuna goarna războiului şi se va face în
cercarea ca de astă dată războiul să-şi acopere singur chel
tuielile pe care le necesită. Nu trebuie să uităm că pînă in 
prezent - şi aceasta a fost o consecinţă inevitabilă doar a 
jocului de-a napoleonismul - Franţa loviturii de stat din 
decembrie şi-a cumpărat întreaga ei glorie chiar cu banii 
luaţi din vistieria statului francez. 

După scurte ezitări, presa engleză a ajuns la aceeaşi 
concluzie în ceea ce priveşte seriozitatea promisiunilor fă
cu te la 1 4  noiembrie şi posibilitatea îndeplinirii lor. 

Aşa, numărul de astăzi al ziarului „Times" arată în arti
colul de fond citat mai sus : 

„Impiratul renunţă la folosirea creditelor excepţionale. O asemenea 
manifestare de abnegaţie virtuoasă precede de obicei un nou împrumut 
francez, dar rareori îi  supravieţuieşte". Iar la rubrica destinată bursei, 
„Times" spune : „Este foarte problematic ca neaşteptata sobrietate finan
ciară, introdusă din pricina crizei financiare, să supravieţuiască mult timp 

" - „Şi de dragul vieţii să pierzi izvoarele vieţii" (Juvenal. „Sa
tire"), - Nota trad. 

o Vezi volumul de faţă, pag. 388. - Nota red. 
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paroxismului după ce vistieria statului se va umple iarăşi şi noul îm
prllut va fi asigurat„. 

Se spune că opinia publică îl va sili pe împărat să tnfăptuiască, îm
potriva propriei lui voinţe, programul lui Fould. N-ar fi oare mai just să 
se spună că fiecare este gata să se lase în voia acestei autoînşelări, în 
timp ce atît furnizorii armatei şi ai flotei cit şi peculnţii contează sigur 
pe faptul că la primăvră, după înlăturarea primejdiei care ameninţă 
acum, uMniteur» va găsi motive suficiente - ca de pildă :situaţia 
schimbată a Europei», sau necsitatea de a îndrepta cite ceva, sau pri
mejdia care ameninţă pe undeva onoarea Franţei, sau interesele cre
dinţei :atolice, sau interesele libertăţii şi civilizaţiei umanităţii - pentru 
a se reîntoarce la vechiul sistem financiar, la care, în genere, nu se 
poate renunţa pentru mult timp într-o ţară în care se exercită o dictatură 
militară şi nu există un drept constituţional general recunoscut şi 
inviolabil ?" 

ln acelaşi spirit se exprimă şi „Economistu .  El îşi în
cheie expunerea prin cuvintele : 

„In pofida decretului, riscul politic va ramme întotdeauna principiul 
călăuzitor pentru un om care nu se îndoieşte cîtuşi de puţin de faptul 
că cel mai mic eşec îi poate condamna la pieire dinastia". 

Pînă în prezent, Ludovic Bonaparte a expus Europa 
numai primej diilor, pentru că el însuşi în Franţa era expus 
tot timpul primejdiei. Se poate crede oare că primejdia pe 
care o reprezintă el pentru Europa va scădea în măsura în 
care va creşte în Franţa primejdia care-l ameninţă pe el 
însuşi ? Aceasta se va întîmpla numai în cazul că primejdia 
din interiorul ţării va creşte în aşa măsură încît va duce la 
explozie. 

Scris de K. Marx 
la 18 noiembrie 1861 
Publicat în „Die Presse" m:. 322 
din 23 noiembrie 1861 
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Karl Marx 

Destituirea lui Fremont 

Destituirea lui Fremont din funcţia de comandant su
prem al armatei din Mis_souri constituie un punct crucial în 
istoria desfăşurării războiului civil din America. Fremont 
trebuie să ispăşească două mari păcate. El a fost primul 
candidat al partidului republican pentru funcţia de pre
şedinte ( 1 856) şi este primul general al Nordului care (la 
30 august 1861) i-a ameninţat pe proprietarii de sclavi cu 
eliberarea sclavilor m. Aşadar, el rămîne un rival pentru 
viitorii candidaţi la preşedinţie şi o piedică pentru actualii 
adepţi ai compromisului. 

In ultimele două decenii, în Statele Unite s-a practicat 
sistemul ciudat de a nu alege preşedinte persoane care deţin 
o poziţie de seamă în propriul lor partid. Ce-i drept, numele 
unor astfel de persoane sînt folosite pentru demonstraţiile 
preelectorale, dar, de îndată ce vine momentul hotăritor, se 
renunţă la ele şi sînt înlocuite cu mediocrităţi necunoscute, 
care se bucură doar de o influenţă locală. In felul acesta au 
devenit preşedinţi Polk, Pierce, Buchanan şi alţii. ln acelaşi 
fel a fost ales şi A. Lincoln. Generalul Andrew Jackson a 
fost de fapt ultimul preşedinte al Statelor Unite care a 
ocupat această funcţie datorită capacităţii sale, în timp ce 
toţi succesorii săi, dimpotrivă, au ocupat-o datorită propriei 
lor incapacităţi. 

La alegerile din 1 860, cele mai de seamă nume ale parti
dului republican erau Fremont şi Seward. Cunoscut prin 
acţiunile sale din timpul războiului mexican 219, prin explo
rarea îndrăzneaţă a Californiei şi prin candidatura sa în 
alegerile din 1856, Fremont era o figură mult prea remar
cabilă pentru a fi măcar luată în consideraţie de îndată ce 
nu mai era vorba de o demonstraţie republicană, ci de un 
succes al partidului republican. De aceea el nu a figurat 

27 - Max-Engels - Opere, voi. 15 
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în calitate de candidat. Altfel se prezintă lucrurile cu Se
ward, senator republican în Congresul de la Washington, 
guvernator al statului New York şi, fără doar şi poate, cel 
mai bun orator al partidului republican de la înfiinţarea lui. 
Era nevoie de o serie de înfrîngeri grele pentru a-l deter
mina pe d-l Seward să renunţe la propria sa candidatură şi 
la protectoratul oratoric asupra lui A. Lincoln, pe atunci re
lativ puţin cunoscut. Dar, de îndată ce a văzut că încercările 
sale de a-şi pune candidatura au eşuat, el, in calitate de 
Richelieu republican, şi-a oferit serviciile unui om pe care-l 
socotea un Ludovic al Xiii-lea republican. El a contribuit la 
alegerea lui Lincoln ca preşedinte cu condiţia ca Lincoln 
să-l facă secretar de stat, funcţie într-o anumită măsură 
echivalentă cu aceea de preşedinte al consiliului de miniştri 
în Anglia. Intr-adevăr, de îndată ce Lincoln a fost ales 
preşedinte, Seward a şi primit funcţia de secretar de stat. 
Imediat a intervenit o schimbare ciudată în atitudinea acestui 
Demostene al partidului republican, care, la timpul său, şi-a 
cîştigat faima prezicînd „irrepressible conflict" (conflictul 
iminent) dintre sistemul muncii libere şi sistemul sclava
gist 220• Deşi ales la 6 noiembrie 1 860, Lincoln trebuia să 
ocupe funcţia de preşedinte abia la 4 martie 1861 .  In acest 
interval de timp, în perioada sesiunii de iarnă a Congresului, 
Seward a devenit centrul tuturor tentativelor de compromis ; 
ziarele nordiste ale Sudului, ca, de pildă, „New York He
rald" ,  pentru care Seward fusese pînă atunci „la bete noire ", 
au început deodată să-l ridice în slăvi ca om de stat care 
întruchipează concilierea, şi, ce e drept, nu a fost vina lui 
dacă nu a fost încheiată pacea cu orice preţ. Era vădit că 
Seward considera funcţia de secretar de stat doar ca o treaptă 
premergătoare şi se preocupa nu atît de actualul „conflict 
iminent" ,  cît de viitoarea preşedinţie. El a dovedit încă o 
dată că virtuoşii artei oratorice sînt oameni de stat periculos 
de mărginiţi. N-avem decît să citim depeşele sale oficiale ! 
Ce respingător amestec de grandilocvenţă şi meschin.rie, 
de forţă formală şi slăbiciune reală ! 

Aşadar, pentru Seward, Fremont era un rival periculos 
care trebuia distrus, - lucru care părea cu atît mai uşor cu 
cit Lincoln, fidel manierei sale avocăţeşti şi refractar la 
orice originalitate, se crampona timorat de litera constituţiei 
şi se speria de fiecare pas care putea induce în eroare pe 
„loialii" proprietari de sclavi din statele de graniţă. Fremont 
are cu totul alt fel de caracter. După cum se vede, el este 
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înclinat spre patos, puţin cam emfatic, arogant şi nu străin 
de melodramatism. La început, guvernul a încercat, printr-o 
serie de şicane mărunte, să-l silească să demisioneze de 
bunăvoie. Văzînd că această manevră nu i-a reuşit, l-a desti
tuit din funcţia de comandant al armatei tocmai în momen
tul cînd armata organizată de acesta pornea la atac la 
sud-vest de Missouri şi urma să se angajeze într-o bătălie 
hotărîtoare. 

Fremont este idolul statelor din nord-vest, care i-au 
creat renumele de „pathfinder" ( explorator) 221• Ele consi
deră destituirea lui drept o insultă personală. Dacă guver
nul Uniunii va mai suferi cîteva înfrîngeri în genul acelora 
de la Bull Run şi Balls Bluff 222, atunci se va putea spune că 
el însuşi a creat în persoana lui John Fremont pe conducă
torul opoziţiei care se va ridica împotriva guvernului şi va 
pune capăt actualului sistem diplomatic de ducere a războiu
lui. Asupra actului de acuzare, publicat de ministerul de 
război de la Washington, împotriva generalului destituit vom 
reveni mai tîrziu. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 19 noiembrie 1861 
Publicat n „Die Presse• nr. 325 
din 26 noiembrie 1861 
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Friedrich Engels 

Ofiţerii voluntari 

„Locotenentul A.B. destituit pentru comportare nedemnă ; 
sublocotenentul C.D. şters din controale ; căpitanul E.F. demis 
din serviciul în armata Statelor Uniteu - iată cîteva exemple 
din ultimele ştiri militare care ne sosesc în mare număr din 
America.  

In ultimele 8 luni, Statele Unite au dispus în armata 
activă de un foarte mare număr de voluntari ; ele n-au pre
cupeţit nici puterile, nici mijloacele pentru a face această 
armată aptă de luptă ; şi, în plus, această armată avea avan
tajul de a fi dispusă aproape tot timpul In cîmpul vizual al 
posturilor înaintate ale unui inamic care n-a îndrăznit nici
odată s-o atace în întregime sau s-o urmărească după o înfrîn
gere. Aceste împrejurări favorabile trebuiau de fapt să înlo
cuiască într-o foarte mare măsură deficienţele care au existat 
la organizarea voluntarilor în Statele Unite : sprijinul foarte 
slab pe care l-au primit din partea unei armate regulate foarte 
mici, care forma nucleul lor, şi lipsa de adjutanţi şi instruc
tori experimentaţi. Nu tr�buie însă să uităm că în America 
existau mulţi oameni gata să dea o mină de ajutor la organi
zarea voluntarilor şi pricepuţi să o facă - aceştia erau în 
parte ofiţeri şi soldaţi germani, care îşi însuşiseră o instrucţie 
militară regulată şi participaseră la lupte în timpul campaniilor 
din 1 848-1849, în parte soldaţi englezi, care au emigrat în 
ultimii zece ani. 

Şi dacă în asemenea condiţii devine necesară o epurare 
regulată a corpului ofiţeresc, aceasta denotă o oarecare slăbi
ciune, care e proprie nu sistemului de voluntariat însuşi, ci 
sistemului de a completa corpul ofiţeresc al voluntarilor cu 
oameni aleşi de soldaţii voluntari din propriile lor rînduri 
fără prea mult discernămînt. Numai după o campanie de 
8 luni guvernul Statelor Unite s-a încumetat să ceară, în 
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faţa inamicului, ofiţerilor voluntari să se califice într-o oare
care măsură în vederea sarcinilor pe care s-au angajat să 
le îndeplinească atunci cînd au primit gradul de ofiţeri ; şi 
acum priviţi cîte demisii, de bună voie sau silite, cîte conce
dieri, mai mult sau puţin dezonorante, s-au produs în urma 
acestui fapt. Fără îndoială că, dacă armatei de la Potomac 
a Statelor Unite i s-ar fi opus trupe întărite şi sudate prin
tr-un număr corespunzător de soldaţi de profesie, ea ar fi 
fost împrăştiată de mult, în pofida efectivului ei şi a incon
testabilei vitejii individuale a soldaţilor din care e constituită. 

Aceste fapte pot servi drept învăţătură bună pentru 
voluntarii din Anglia. Unii dintre cititorii noştri îşi vor 
aminti că, încă de la apariţia lui „Volunteer Journal u ,  noi 
am afirmat * că ofiţerii constituie punctul slab al sistemului 
de voluntariat şi am insistat ca, după un anumit interval de 
timp, ofiţerii să depună un examen pentru a dovedi că,· cel 
puţin, sînt pe drumul cel bun pentru a deveni apţi să înde
plinească sarcinile pe care şi le-au asumat. Cea mai mare 
parte a gentlemenilor care şi-au asumat sarcina de a co
manda şi a instrui pe soldaţi într-un domeniu în care pe 
atunci erau şi ei tot atît de ignoranţi ca şi soldaţii înşişi au 
tratat cu dispreţ această idee. Aceasta a fost perioada cînd 
orice sprij in al guvernului, precum şi orice amestec din 
partea lui erau tratate cu acelaşi dispreţ. De atunci însă 
apelul care l-a făcut la buzunarele aceloraşi gentlemeni a 
ajuns Sd-i apese destul de greu pentru a-i determina chiar 
pe ei să ceară un sprijin financiar guvernului, şi, cum se 
întîmplă, de regulă, în relaţiile cu guvernul, aceasta a în
semnat totodată şi o chemare ca el să intervină. In plus, o 
experienţă de doi ani a dat la iveală destul de limped' 
defectele actualului sistem de completare a unităţilor de 
voluntari cu ofiţeri. In prezent, un ofiţer londonez ne-a in
format, şi, după cît se pare, într-un mod absolut competent, 
că în curînd ofiţerii voluntari vor fi chemaţi în faţa unei 
comisii de examinare pentru a-şi dovedi pregătirea lor în 
vederea comandei. 

Dorim din toată inima să fie aşa. Fapt este că şi în 
rîndurile ofiţerilor voluntari englezi se impune într-o oare
care măsură o epurare. Priviţi la un batalion de linie în 
timpul instrucţiei şi comparaţi-l cu un batalion de volun
tari. Pentru ceea ce voluntarii au nevoie de o oră şi jumă
tate, soldaţii din trupele de linie execută în mai puţin de o 

* Vezi volumul de faţă, pag. 1 4-149. - Nota red. 
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jumătate de oră. Am văzut foarte multe formaţii în careu 
aparţinînd unora din cele mai bune batalioane de voluntari 
englezi, şi, din păcate, trebuie să spunem că numai o ca
valerie neputincioasă nu ar fi nimicit de fiecare dată aceste 
careuri înainte ca flancurile lor să fie pregătite pentru tra
gere. Aceasta nu era greşeala voluntarilor. Pare-se că ei îşi 
cunoşteau datoria atît cit era de aşteptat de la ei, şi uneori 
chiar şi-o îndeplineau tot atît de mecanic cum se poate 
vedea intr-un batalion de linie. Dar voluntarii trebuiau să-i 
aştepte pe ofiţerii de companie care, pare-se, şovăiau asupra 
comandei pe care trebuiau s-o dea şi asupra momentului 
cind trebuiau să o dea. în felul acesta, într-o formaţie care 
are nevoie în primul rînd de promptitudine atît în darea 
comenzii, cit şi în executarea ei, lucru obţinut numai după 
o practică îndelungată, începea să domnească nehotărîrea, 
ba .uneori şi confuzia. Şi dacă astfel se prezintă lucrurile 
după o practică de doi ani, nu dovedeşte oare aceasta cu 
prisosinţă că există o mulţime de ofiţeri voluntari care deţin 
posturi de răspundere pentru care nu sînt pregătiţi ? 

Pe de altă parte, comandanţii de batalioane au căpătat 
nu de mult înalte aprecieri din partea unei autorităţi extrem 
de competente în materie. S-a spus că aceştia, după cit se 
pare, sînt destul de bine pregătiţi pentru sarcina ce le revine, 
în timp ce cu ofiţerii de companie lucrurile nu se prezintă 
întotdeauna astfel. Nu sîntem de loc înclinaţi, aşa cum se 
poate vedea şi din cele arătate mai sus, să contestăm această 
ultimă afirmaţie, trebuie să spunem însă că, dacă înalta auto
ritate amintită mai sus i-ar fi văzut pe locotenent-colonei şi 
pe maiori nu la o mare paradă, ci la o simplă instrucţie de 
'batalion, părerea pe care şi-ar fi format-o ar fi fost, de bună 
seamă, oarecum alta. La o mare paradă nici un ofiţer supe
rior, comandant de batalion, nu se încumetă să acţioneze 
pe propria-i răspundere dacă nu este perfect pregătit n 
vederea îndeplinirii obligaţiilor sale. El are un adjutant drept 
sufler, care ştie ce trebuie făcut, şi se foloseşte de fiecare 
dată de sugestiile acestuia, ducîndu-şi astfel munca cu suc
ces, în timp ce bietul căpitan trebuie s-o scoată cumva la 
capăt fără nici un fel de sufler. Priviţi-l însă pe acelaşi ofiţer 
superior în timpul unei instrucţii de batalion I Aici nu-l 
urmăreşte ochiul ager al generalului, aici el este puterea 
supremă ; şi aici adjutantul trebuie să ocupe destul de des 
locul care îi este indicat de regulamentele reginei şi trebuie 
să-şi păstreze sfaturile pentru sine atîta timp cit nu i se cer 
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sau nu se produce o debandadă completă. Iată unde îl ve
deţi pe ofiţerul superior voluntar în adevărata lui lumină. 
El este aici pentru a-i iniţia pe voluntarii săi în instrucţia 
de batalion ; dar, cum el însuşi este departe de perfecţiune 
în această ştiinţă, profită de prezenţa voluntarilor pentru a 
se iniţia pe sine. Aşa cum spune vechiul proverb : docendo 
discimus *. Dar dacă profesorul nu stăpîneşte bine materia 
pe care trebuie s-o predea, se pot produce cu uşurinţă, şi, 
din păcate, se produc destul de des, greşeli şi confuzii. Dacă 
soldaţii vor descoperi că pentru ei  instrucţia de batalion nu 
înseamnă nimic altceva decît că dau ofiţerului superior care 
îi comandă posibilitatea de a învăţa el însuşi cum trebuie 
făcută instrucţia, în timp ce ei sînt puşi să alerge fără nici 
un rost înainte şi înapoi şi că se aşteaptă din partea lor să 
corecteze, datorită superiorităţii cunoştinţelor lor, greşelile 
ofiţerului lor superior, aceasta nu va contribui nici la suc
cesele voluntarilor în instrucţia de batalion şi nici la sporirea 
încrederii în comandantul lor. 

Nu intenţionăm să spunem prin aceasta că ofiţerii care-i 
comandă pe voluntari nu s-au străduit să-şi însuşească cunoş
tinţe din domeniul militar ; vrem să spunem însă că dacă 
ofiţerii de companie nu pot fi fabricaţi din persoane civile 
cu aceeaşi uşurinţă ca soldaţii de rînd, cu atît mai greu pot 
fi fabricaţi ofiţeri superiori. Bazîndu-ne doar pe experienţa 
instrucţiei de batalion, trebuie să ajungem la concluzia că 
numai ofiţerii de carieră sînt în stare să comande batalioane. 
Şi dacă ţinem seama de faptul că instrucţia reprezintă doar 
o parte din îndatoririle unui ofiţer superior, că comandantul 
de batalion, care poate fi detaşat să îndeplinească o misiune 
de sine stătătoare, unde se impune să acţioneze pe propria 
sa răspundere, are nevoie de cunoştinţe de tactică supe
rioară, trebuie totodată să spunem că ar fi foarte trist să 
vedem că vieţile a 600 sau 1 OOO de soldaţi sînt încredinţate 
conducerii unor asemenea civili din care este formată în 
momentul de faţă o mare parte a comandanţilor de ba
talioane. 

Fiţi încredinţaţi că dacă voluntarii englezi se vor pomeni 
vreodată faţă în faţă cu inamicul, acest lucru nu se va 
petrece în condiţiile favorabile care permit actualmente 
guvernului american să cureţe rîndurile ofiţerilor voluntari 
de persoanele cele mai incapabile. Dacă voluntarii englezi 

* - invătăm invătînd pe alţii. - Nota trad. 
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vor fi chemaţi, aceasta se va întimpla nu pentru ca să lupte 
impotriva unei armate de voluntari aidoma lor, ci împotriva 
celei mai disciplinate şi celei mai active armate din Europa. 
Chiar primele lupte vor fi decisive, şi fiţi siguri că dacă se 
va ivi vreo ezitare sau confuzie fie din pricina unei comenzi 
greşite a coloneilor, fie din nehotărîrea manifestată de căpi
tani, acest lucru va fi imediat speculat. ln faţa inamicului 
nu va mai fi timp de epurare, şi de aceea nădăjduim că 
aceasta se va face cît mai este timp. 

Scris de F. Engels 
pe la mijlocul lunii noiembrie 1861 

Publkat în „The Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 6� 
din 22 noiembrie 1861 

F. E. 
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Karl Marx 

Cazul „Trent" 

Londra, 28 noiembrie 1861 

Incidentul dintre vaporul de poştă 1 1Trentu şi vasul de 
război nord-american „San Jacinto" care a avut loc în pa
sajul îngust din Canalul Old Bahama este bomba zilei. In 
după-amiaza zilei de 27 noiembrie, vaporul de poştă „La 
Plata " a adus la Southampton ştirea despre cele petrecute, 
şi de acolo telegraful electric a răspîndit-o cu iuţeala fulge
rului in toate colţurile Marii Britanii. Incă în aceeaşi seară 
bursa din Londra a fost arena unor scene tot atît de furtu
noase ca · cele petrecute în momentul cînd s-a anunţat izbuc
nirea războiului din Italia . Cursul titlurilor de stat a scăzut 
cu 8/' pînă la 1 O/o. La Londra circulau zvonurile cele mai 
neverosimile : că ministrului plenipotenţiar al Americii 
Adams i s -ar fi cerut să părăsească ţara, că s-ar fi instituit 
embargoul asupra tuturor vaselor americane de pe Tamisa 
etc. Totodată, la bursa din Liverpool, negustorii au ţinut 
un miting de protest pentru a cere guvernului englez să 
riposteze la ofensa adusă steagului britanic. Orice englez 
cu scaun la cap s-a culcat cu convingerea că va adormi în 
timp de pace, dar se va trezi în timp de război. 

Cu toate acestea, este aproape sigur că incidentul din
tre „Trentu şi „San Jacintou nu va genera un război. Presa 
oficioasă, ca, de pildă „Timesu şi „Morning Post u ,  se stră
duieşte să potolească spiritele înfierbîntate cu ajutorul unor 
deducţii juridice lucide. Ziare ca „Daily Telegraph ",  care la 
cel mai imperceptibil mot d' ordre * pornesc o campanie 
furibundă în apărarea leului britanic, sînt adevărate mostre 
de sobrietate. Numai presa toryistă a opoziţiei, „Morning 

• - cuvînt de ordine. - Nota trad. 
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Herald" şi „Standard" 223, îşi iese din fire. Aceste fapte obligă 
pe orice cunoscător în materie să tragă concluzia că guver
nul a şi luat hotărîrea să nu facă din acest „untoward event" 
( incident neplăcut) un casus belli * ·  

Trebuie să mai adăugăm că,  chiar dacă nu putea fi  anti
cipat în amănunt, felul cum se va desfăşura incidentul era 
de prevăzut. La 12 octombrie, domnii Slidell, emisarul Con
federaţiei în Franţa, şi Mason, emisarul Confederaţiei în 
Anglia, împreună cu secretarii lor Eustis şi Mac-Farland au 
străpuns blocada de la Charleston cu vasul „Theodora u şi 
s-au îndreptat spre Havana pentru a încerca să plece de 
acolo în Europa cu un vapor sub pavilion britanic. Sosirea 
lor în Anglia era aşteptată de la o zi la alta. Vase de război 
nord-americane plecaseră de la Liverpool pentru a pune 
mina pe aceşti domni şi pe depeşele lor pe partea aceasta 
a Oceanului Atlantic. Guvernul englez a cerut fără zăbavă 
jurisconsulţilor săi oficiali să-şi dea avizul dacă nord-ame
ricanii aveau dreptul să întreprindă un asemenea pas. Se 
pare că jurisconsulţii au dat un răspuns afirmativ. 

Din punct de vedere juridic, problema se învîrteşte în
tr-un cerc vicios. De la întemeierea Statelor Unite, America 
de Nord a adoptat dreptul maritim englez cu toate rigorile 
lui. Potrivit unuia din principiile fundamentale ale acestui 
drept, toate vasele comerciale neutre pot fi percheziţionate 
de către părţile beligerante. 

„Acest drept - a spus lordul Stowell într-o jurisprudenţă devenită 
celebră - oferă singura garanţie că pe vasele neutre ,nu se transportă 
nici un fel de contrabandă", 

Cea mai mare autoritate americană în materie, Kent, se 
pronunţă în acelaşi sens : 

„Dreptul la autoconservare conferă naţiunilor beligerante acest 
drept. Doctrina tribunalelor engleze ale amiralităţii cu privire la dreptul 
de inspecţie şi percheziţie a fost pe deplin recunoscută de tribunalele 
ţării noastre". 

Nu opoziţia faţă de dreptul de percheziţie, aşa cum s-a 
presupus în mod eronat uneori, a provocat războiul anglo
american din 1 812-1 8 14224, ci America a declarat acest 

* - motiv de război. - Nota trad. 
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război pentru că Anglia, sub pretextul de a-i prinde pe 
marinarii englezi dezertaţi, şi-a arogat în mod nelegal dreptul 
de a percheziţiona chiar şi vasele de război americane. 

„San Jacinto" avea, aşadar, dreptul să percheziţioneze 
vasul „Trent" şi să confişte obiectele de contrabandă aflate, 
eventual, pe bordul lui. Că depeşele aflate în posesiunea 
lui Mason, Slidell & Co. intră în categoria obiectelor de 
contrabandă, acest lucru îl recunosc chiar şi ziarele „Times" .  
, ,Morning Post " etc. Se pune numai întrebarea dacă ş i  domnii 
Mason, Slidell & Co. intrau în categoria obiectelor de con
trabandă şi puteau deci să fie confiscaţi ! Iată un punct 
extrem de delicat, şi în această privinţă există o divergenţă 
între doctorii în

· 
drept. Pratt, cea mai mare autoritate engleză 

în materie de „contrabandă" ,  menţionează în capitolul 
.,Cvasicontrabandă - depeşe, pasageri" mai ales „transmi
ierea de informaţii şi ordine ale unui guvern beligerant către 
agenţii lui din străinătate sau transportarea unor pasageri 
militari"225• Domnii Mason şi Slidell nu sînt ofiţeri şi cu atît 
mai puţin reprezentanţi diplomatici, deoarece guvernele lor 
nu au fost recunoscute nici de Anglia, nici de Franţa. Dar 
atunci ce sînt ? încă Jefferson, în „Memoriile" sale 226, pen
tru a justifica noţiunea foarte cuprinzătoare de contrabandă, 
de care Anglia s-a prevalat în timpul războaielor anglo
franceze, a specificat că, prin însăşi natura ei, contrabanda 
exclude orice definiţie precisă, lăsînd în mod inevitabil 
arbitrarului un larg cimp de acţiune. în orice caz însă, se 
vede că problema juridică este mutată de pe tărîmul drep
tului englez pe acela al unei simple controverse a la Duns 
Scot227, a cărei forţă explozivă nu va depăşi cadrul unui 
schimb de note diplomatice. 

„Times" caracterizează foarte just latura politică a proce
durii nord-americane cînd spune : 

„Insuşi d-l Seward trebuie să admită că din captivitate glasuile 
emisarilor statelor din sud răsună de o mie de ori mai elocvent la Londra 
Şi Paris decît s-ar fi făcut auzite la St. James şi Tuileries". 

Oare Confederaţia nu este dej a reprezentată la Londra 
prin domnii Yancey şi Mann ? 

Considerăm că această ultimă acţiune a d-lui Seward 
constituie una din faptele caracteristice săvîrşite de per-
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soane înfumurate, lipsite de tact, care vor să prezinte slăbi
ciunea drept forţă. Dacă această aventură maritimă va grăbi 
înlăturarea lui Seward din guvenul de la Washington, 
Statele Unite nu vor avea nici un motiv să consemneze acest 
episod în analele războiului lor civil ca pe un „untoward 
eventa .  

Scris d e  K .  Marx 
la 28 noiembrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 331 
din 2 decembrie 1 861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Conflictul anglo-american 

Londra, 29 noiembrie 1861 

Aseară, juriştii coroanei 228 trebuiau să-şi dea avizul în 
legătură cu incidentul maritim din Canalul Bahama. Ca acte 
probatorii aveau rapoartele scrise ale ofiţerilor englezi ră· 
maşi pe bordul vasului „Trent" şi declaraţiile verbale ale 
comandorului Williams, care se afla pe bordul vasului 
„Trent" în calitate de reprezentant al amiralităţii, dar care 
a venit la 27 noiembrie, cu vaporul „La Plata " ,  la Southamp
ton, de unde a fost chemat imediat telegrafic la Londra. Ju
rişlii coroanei au recunoscut dreptul vasului „San Jacinto" 
de a inspecta şi percheziţiona vasul „Trent" .  Asupra acestui 
punct nici nu putea să existe vreo îndoială, întrucît în pro
clamaţia de neutralitate a reginei Victoria, publicată la 
începutul războiului civil din America, depeşele erau în mod 
expres enumerate printre obiectele de contrabandă 229• Ră
mîne deci problema dacă domnii Mason, Slidell & Co. erau 
ei înşişi obiecte de contrabandă şi puteau fi confiscaţi. Ju · 
riştii coroanei, după cît se pare, au adoptat acest punct de 
Yedere, căci au eliminat complet problema dreptului ma
terial. Potrivit celor comunicate de „Times" ,  în concluziile 
lor, juriştii îl învinuiesc pe comandantul vasului „San Ja
cinto" doar de o greşeală de procedură. In loc să-i aresteze 
pe domnii Mason, Slidell & Co., el trebuia să captureze în
suşi vasul „Trent",  să-l remorcheze şi să-l ducă în cel mai 
apropiat port american pentru a supune acolo cazul unui 
tribunal de priză nord-american 230• Aceasta este, incontes
tabil, procedura care corespunde dreptului maritim englez 
şi, prin urmare, şi celui american. 
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Tot atit de incontestabil este faptul că, în timpul răz
boiului antiiacobin, englezii au încălcat adeseori această 
regulă, recurgînd, asemenea lui „San Jacinto u ,  la acest pro
cedeu sumar. Dar, oricum ar sta lucrurile, datorită avizului 
juriştilor coroanei, întregul conflict s-a redus la o greşeală 
tehnică şi a pierdut deci orice însemnătate nemij locită. Două 
împrejurări au înlesnit guvernului Statelor Unite să adopte 
acest mod de a interpreta lucrurile şi să dea, în consecinţă, 
o satisfacţie formală. In primul rînd, căpitanul Wilkes, co
mandantul vasului „San Jacintou ,  nu putea să aibă instruc
ţiuni directe de la Washington. înapoindu-se din Africa la 
New York, el  a debarcat la 2 noiembrie la Havana, pe care 
a părăsit-o la 4 noiembrie, pe cînd incidentul cu „Trent" a 
avut loc la 8 noiembrie în largul mării. Cum căpitanul Wilkes 
nu a rămas la Havana decît două zile, el nici n-a avut timpul 
necesar pentru un schimb de note cu guvernul său. Consulul 
Statelor Unite a fost singura autoritate americană cu care 
a putut trata. In al doilea rînd, el şi-a pierdut, pe cit se 
vede, capul, fapt dovedit de refuzul său de a preda de
peşele. 

Importanţa acestui eveniment rezidă în efectul moral 
asupra poporului englez şi în faptul că amicii englezi ai 
secesioniştilor - negustorii de bumbac - şi-ar putea face 
lesne un capital politic din el. Ca un fapt caracteristic pen
tru aceştia din urmă poate servi mitingul de protest con
vocat de ei la Liverpool, de care am amintit mai înainte *·  
Mitingul a avut loc la 27 noiembrie, orele 3 p.m., în sala 
bursei din Liverpool, unde se negociază bumbacul, la un 
ceas după sosirea telegramei alarmante din Southampton. 

După încercări zadarnice de a-l determina pe d-l Cunard, 
proprietarul vapoarelor „Cunardu, care fac naveta intre L1-
verpool şi New York, şi pe alte notabilităţi ale lumii co
merciale să prezideze mitingul, un tînăr negustor, pe nume 
Spence, renumit prin manifestul său în favoarea republicii 
sclavagiste, a ocupat scaunul prezidenţial 2s1. Contrar regu
lilor obişnuite ale mitingurilor engleze, preşedintele a propus 
el însuşi moţiunea 

„să se insiste pe lingă guvern să apere onoarea steagului britanic, 
cerind neîntîrziat satisfacţie pentru ofensa care i-a fost adusă". 

* Vezi volumul de faţă, pag. 403-406. - Nota red; 
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Aceste cuvinte au fost primite cu ovaţii furtunoase, 
aplauze şi urale I Principalul argument invocat de apără
torul republicii sclavagiste era că pînă acum vapoarele care 
transportau sclavi erau protejate de steagul american îm
potriva percheziţiilor pe care Anglia pretindea că are drep
tul să le facă. După aceea, comerţul cu sclavi a fost ţinta 
atacurilor furibunde ale acestui filantrop I El a recunoscut 
că Anglia a provocat războiul din 1 812-1 814 cu Statele 
Unite, deoarece ea voia cu tot dinadinsul să percheziţio
neze vasele de război americane pentru a-i vina pe marinarii 
englezi dezertaţi, care s-ar fi găsit eventual acolo. 

„Dar - a continuat el, dind dovadă de o dialectică ciudată - a te 
prevala de dreptul de percheziţie pentru a prinde nişte marinari dezertaţi 
din flota engleză nu este tot una cu dreptul de a înhăţa cu forta persoane 
cit se poate de onorabile ca domnii Mason şi Slidell, în pofida faptului 
că .se aflau sub protecţia steagului englez I" 

Dar atu-ul l-a j ucat la sfîrşitul diatribei sale. 

„Nu de mult - a răcnit el - am fost pe continentul european. Re
marcile pe care le-am auzit acolo în legătură cu comportarea noastră faţă 
de Statele Unite m-au făcut să roşesc. Ce susţine pe continent orice om 
mai răsărit ? Că sintem hotărîţi să suportăm ca nişte sclavi orice nedrep
tate, orice ofensa adusă onoarei noastre de guvernul Statelor Unite. Şi ce 
puteam să răspund la toate acestea ? Nimic altceva decit să roşesc. Dar ur
ciorul nu merge de multe ori la apă. Noi am dat dovadă de foarte multă 
răbdare, de atîta" (răbdare) „cit ne-a stat în putinţă. Acum, în sfîrşit, am 
ajuns la fapte ( I ) ,  şi aceasta-i un fapt foarte neplăcut şi surprinzător ( ! ) ,  
şi este de datoria fiecărui englez să pună la curent guvernul, arătîndu-i 
cit de putenic şi unanim este sentimentul pe care-l nutreşte această ţară 
mare faţă de ofensa adusă steagului ei". 

Această beţie de cuvinte lipsite de orice noimă a fost 
salutată cu ropote de aplauze. Glasurile care s-au ridicat în 
semn de protest au fost înăbuşite prin strigăte, şuierături 
şi tropăieli. La observaţia făcută de un oarecare domn 
Campbell că tot mitingul este „nereglementar",  neînduple
catul Spence a răspuns : „Aşa este, dar faptul pe care tre
buie să-l analizăm este şi el «nereglementar» " .  Ca răspuns 
la propunerea făcută de un domn Turner de a amina mi
tingul pe a doua zi, pentru ca „oraşul Liverpool să-şi poată 
spune şi el cuvîntul şi să nu aibă posibilitatea o clică de 
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samsari de bumbac să-i uzurpe nu.mele " ,  a răsunat din toate 
părţile : „Luaţi-l de guler şi daţi-l afară l u  Fără să se inti
mideze, d-l Turner şi-a repetat propunerea care însă, de 
asemenea contrar tuturor regulilor mitingurilor engleze, nu 
a fost pusă la vot. Spence a învins. Fapt este însă că nimic 
nu a potolit în mai mare măsură starea de spirit care dom 
nea la Londra decît ştirea despre victoria d-lui Spence. 

Scris de K. Marx 
la 29 noiembri e 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 332 
din 3 decembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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Ultimele ştiri cu privire la cazul „Trent" 
şi repercusiunile lor la Londra 

4 1 1  

Londra, 3 0  noiembrie 1 861 

De cînd a fost declarat războiul împotriva Rusiei, n -am 
mai văzut o asemenea agitaţie în toate păturile societăţii 
engleze ca aceea produsă de ştirile în legătură cu cazul 
„Trent" sosite, la 27 ale lunii curente, la Southampton cu 
vaporul „La Plata" .  La ora 2 p.m., datorită telegrafului elec
tric acest „incident neplăcut" a fost cunoscut în birourile de 
presă ale tuturor burselor din Anglia. Cursul tuturor acţiuni
lor a coborît, în timp ce preţul silitrei s -a  urcat. Cursul titlu
rilor de stat a scăzut cu 3/40/o, iar la Lloyd se percepe un 
supliment de 5 guinee pentru riscurile de război la vapoarele 
venite de la New York. Seara tîrziu, la Londra au circulat 
zvonurile cele mai neverosimile : că ministrului plenipo
tenţiar al Americii Adams i s-ar fi cerut să părăsească ţara, 
că s-ar fi dat ordin ca toate vapoarele americane din portu
rile Regatului Unit să fie imediat confiscate şi aşa mai de
parte. Negustorii de bumbac din Liverpool - amicii sece
sioniştilor - au profitat de ocazie şi în zece minute au 
convocat, in sala bursei unde se negociază bumbacul, un 
miting de protest prezidat de d-l Spence, autorul unui obscur 
manifest în apărarea Confederaţiei statelor din sud. Repre
zentantul amiralităţii pe bordul vasului „Trent",  coman
dorul Williams, care a sosit cu vaporul „La Plata " ,  a fost 
chemat imediat la Londra. 

ln ziua următoare, la 28 noiembrie, presa londoneză a 
avut în general un ton moderat, în contrast ciudat cu agi
taţia extraordinară care a domnit în cercurile politice şi co
merciale cu o seară înainte. Ziarele lui Palmerston, „Times",  
„Morning Post",  „Daily Telegraph",  „Morning Advertiser" şi 
„Sun" 232 primiseră dispoziţie să caute mai curînd să liniş
tească spiritele decît să le aţiţe. „Daily News",  condamnînd 
comportarea lui „San Jacinto ",  urmărea, evident, nu atît să 

23 
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lovească în guvernul federal, cit să înlăture susp1cmnea că 
ar avea vreo „idee preconcepută faţă de yankei" ,  în timp ce 
„Morning Star" 283, ziarul lui John Bright, abţinîndu-se să facă 
vreo apreciere asupra oportunităţii şi raţiunii acestui „act" , 
apăra legalitatea lui. Numai două ziare au făcut excepţie şi 
nu s-au alăturat corului intonat de întreaga presă londoneză. 
Scribii to rişti de la „Morning Herald" şi „Standard" ,  care 
în realitate nu sînt decît unul şi acelaşi ziar sub nume di
ferite, îşi exprimă, jubilînd, satisfacţia că i-au prins, în 
sfîrşit, pe „republicani" cu mîţa-n sac şi că au găsit un 
„casus belli " * gata pregătit. Ei sînt secondaţi de un singur 
ziar, de „Morning Chronicle" 23', care se străduieşte de ani 
de zile să-şi prelungească existenţa nesigură, vînzîndu-se 
cînd otrăvitorului Palmer, cînd Tuileries-ilor. Datorită to
nului conciliant al principalelor ziare londoneze, agitaţia de 
la bursă s-a mai potolit în bună parte. ln aceeaşi zi, la 
28 noiembrie, comandorul Williams s-a prezentat la sediul 
amiralităţii şi a raportat asupra împrejurărilor în care a avut 
loc incidentul din Canalul Old Bahama. Raportul său îm
preună cu rapoartele scrise ale ofiţerilor de pe bordul vasu
lui „Trent" au fost prezentate imediat juriştilor coroanei, al 
căror aviz a fost comunicat în mod oficial. seara tîrziu, lor
dului Palmerston, lordului Russell şi altor membri ai gu
vernului. 

La 29 noiembrie se putea observa că presa guverna
mentală îşi schimbase întrucîtva tonul. S-a aflat că juriştii 
coroanei au declarat că ei consideră procedeul fregatei 
, .San Jacinto" o greşeală de formă, o acţiune nelegală şi că 
guvernul, care s-a întrunit în cursul zilei într-o şedinţă 
plenară, a hotărît să trimită cu primul vapor instrucţiuni 
lordului Lyons ca să se conformeze avizului juriştilor en
glezi. Din acest moment, agitaţia în principalele centre co
merciale, cum sînt bursa de efecte, Lloyd, Oficiul Ierusalim, 
Societatea baltică etc., a reînceput cu o intensitate îndoită, 
sporind şi mai mult cînd s-a aflat că încărcăturile de silitră 
care urmau să fie expediate în America au fost oprite cu o 
zi înainte şi că în ziua de 29 la vamă s-a primit o dispoziţie 
care interzice exportul acestui articol în toate ţările, cu 
excepţia unor cazuri special stipulate. Cursul titlurilor de 
stat engleze a scăzut cu încă 8/.0/o, şi la un moment dat a 
domnit o adevărată panică la toate bursele, deoarece unele 

* - motiv de război - Nota trad. 
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hîrtii de valoare nici n-au mai putut fi de loc negociate, iar 
preţul tuturor hîrtiilor de valoare a scăzut catastrofal. In 
timpul după-amiezii, situaţia la bursă s-a îmbunătăţit în
trucîtva datorită diferitelor zvonuri care au circulat, dar mai 
ales datorită ştirii că d-l Adams şi-a exprimat părerea că 
guvernul de la Washington va dezavua procedeul fregatei 
„San Jacintou .  

La 3 0  noiembrie (astăzi) , toate ziarele londoneze, cu 
singura excepţie a lui „Morning Star u ,  au pus alternativa : 
ori se hotărăşte guvernul de la Washington să dea satis
facţie, ori război. 

După acest scurt istoric al evenimentelor petrecute de 
la sosirea vaporului „La Platau şi pînă astăzi, să vedem 
acum ce ecou au avut ele în presă. Arestarea emisarilor sta
telor din sud pe bordul unui vapor englez trebuie privită, 
fireşte, din două puncte de vedere : juridic şi poli tic. 

In ceea ce priveşte latura juridică a incidentului, prima 
dificultate, relevată de presa toryistă şi de „Morning Chro
nicleu ,  era că Statele Unite nu i-au recunoscut niciodată 
pe secesioniştii din sud ca putere beligerantă şi, ca atare, 
nu pot avea pretenţii la drepturi de putere beligerantă 
faţă de ele. 

Acest sofism a fost combătut imediat chiar de presa 
guvernamentală. 

„Noi - scria „Times" - am recunoscut statele Confederaţiei ca 
putere beligerantă şi la momentul oportun vom recunoaşte şi guvernul 
lor. Prin aceasta ne-am asumat toate obligaţiile şi inconvenientele unei 
puteri neutre faţă de ambele părţi beligerante•. 

In consecinţă, indiferent dacă Statele Unite recunosc 
sau nu Confederaţia ca parte beligerantă, ele au dreptul să 
pretindă ca Anglia să accepte toate obligaţiile şi inconve
nientele unei puteri neutre în cazul unui război maritim. 

Prin urmare, toată presa londoneză, cu excepţia ziarelor 
amintite mai sus, recunoaşte dreptul lui „San Jacinto" de a 
inspecta şi percheziţiona vasul „Trent" pentru a se convinge 
că acesta nu transportă mărfuri sau persoane care intră în 
categoria „contrabandă de război " .  Insinuările ziarului „Ti
mes" că jurisprudenţa engleză „s-a s tatornicit în cu totul alte 
împrejurări decît cele existente în momentul de faţă" ,  că 
„pe atunci nu existau vapoare şi nu erau cunoscute nici 
vapoarele de poştă pentru transportul scrisorilor, care sînt 
de un interes direct pentru toate popoarele lumii u ; că „noi • 
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(englezii) „luptam pentru existenta noastră şi comiteam e 
vremea aceea lucruri pe care nu le-am permite altora" , -
aceste aluzii nu au fost combătute prea energic. „Moni
teur u * -ul particular al lui Palmerston, „Morning Postu,  a 
declarat în aceeaşi zi că vapoarele de poştă sînt simple 
vase comerciale şi că ele nu intră in categoria vaselor de 
război şi de transport care nu sînt supuse percheziţiei. 
Dreptul de percheziţie al vasului , ,San Jacinto u a fost, de 
fapt, recunoscut atît de presa londoneză cit şi de juriştii 
coroanei. Obiecţia că „Trent" nu naviga între două porturi 
ale părţilor beligerante, ci, dimpotrivă, între două porturi 
neutre a căzut în urma declaraţiei lordului Stowell că dreptul 
de percheziţie serveşte la stabilirea destinaţiei unui vas. 

S-a ridicat apoi problema dacă, trăgînd o ghiulea plină 
asupra provei vasului „Trent" şi la scurt interval o grenadă 
care a explodat în imediata apropiere a acestui vas, ,,San 
Jacintou nu a încălcat uzanţele şi regulile de politeţe legate 
de exercitarea dreptului de inspecţie şi percheziţie. In ge
neral, presa londoneză a recunoscut că, întrucît amănuntele 
incidentului sînt cunoscute pînă acum numai din declara
ţiile uneia dintre părţile interesate, o problemă atît de minoră 
nu poate influenţa hotărîrea pe care urmează să o ia gu
vernul britanic. 

Recunoscîndu-se în felul acesta lui „San Jacinto" drep
tul de percheziţie de care a făcut uz, se pune întrebarea ce 
anume căuta el ? Contrabanda de război transportată, după 
cum bănuia el, de „Trentu. Ce înseamnă însă contrabandă 
de război ? Sînt oare depeşele trimise de guvernul unei ţări 
beligerante contrabandă de război ? Dar persoanele care 
duc aceste depeşe sînt ele contrabandă de război ? Şi dacă 
răspunsul la aceste două întrebări este afirmativ, înseamnă 
oare că dacă se află pe un vas comercial care navighează 
intre două porturi neutre aceste depeşe şi purtătorii lor sînt 
contrabandă de război ? Presa londoneză recunoaşte că con
cluziile celor mai mari autorităţi în materie de drept de pe 
ambele părţi ale Atlanticului sînt atît de contradictorii şi că 
pot fi invocate cu aceeaşi aparenţă de legitimitate atît în sens 
pozitiv cit şi în sens negativ, incit nu încape îndoială că în 
cazul lui „San Jacintou s-au tras concluziile prima facie **.  

In concordanţă cu această părere care predomină în 
presa engleză, juriştii englezi ai coroanei au renunţat la 

* - buletin oficial. - Nota trad. 
** - după prima impresie. - Nota trad. 
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problema dreptului material, limitîndu-se doar la latura for
mală. Ei afirmă ă dreptul internaţional n-a fost violat din 
punctul de vedere al fondului, ci doar din punctul de vedere 
al formei. în concluziile lor, ei susţin că „San Jacinto u a 
comis greşeala de a fi arestat pe propria sa răspundere pe 
emisarii statelor din sud în loc să ducă vasul „Trentu într-un 
port al Uniunii şi să supună cazul unui tribunal de priză 
nord-american, deoarece nici un crucişător înarmat nu are 
dreptul să-şi aroge rolul de judecător în largul mării. De 
aceea, juriştii englezi ai coroanei acuză pe „San Jacinto u că 
ar fi săvîrşit o simplă greşeală de procedură, şi, după pă
rerea mea, concluziile lor sînt juste. Cred că n-ar fi prea 
greu de dezgropat antecedente din care să reiasă că Anglia 
s-a făcut vinovată de asemenea încălcări ale formalităţilor 
dreptului maritim, dar încălcările unei legi nu trebuie să 
ducă niciodată la înlăturarea legii însăşi. 

Cum ar putea fi ridicată problema dacă satisfacţia 
-cerută de guvernul britanic, adică punerea în libertate a 
emisarilor statelor din sud, este îndreptăţit., dat fiind că 
englezii înşişi consideră această încălcare a dreptului ca o 
problemă de formă, şi nu de fond. In legătură cu aceasta, 
un avocat de la Temple * scrie în numărul de azi al ziarului 
„Times" : 

„Chiar dacă în cazul de faţă situaţia nu este în favoarea noastră, 
nstfel încît să putem .taca hotărîrea tribunalului american prin cure va
porul este condamnat pe motiv că ea ar contraveni în mod evident drep
tului intenaţional, procedeul greşit al căpitanului american care a permis 
vasului «Trent» să-şi continue drumul spre Southampton este indiscutabil 
în avantajul proprietarilor şi al pasagerilor britanici. In cazul acesta, cum 
mai poate fi găsit un temei pentru un conflict internaţional într-o greşeală 
de procedură care în realitate s-a soldat în favoarea noastră ?" 

Dacă, după cum mi se pare, guvernul american trebuie 
totuşi să recunoască că indiferent dacă din punct de vedere 
al fondului sau al formei căpitanul Wilkes a încălcat dreptul 
niaritim, nici nu este în propriul interes al acestui guvern şi 
nici nu cadrează cu prestigiul lui să facă prea multe obiec
ţii în ceea ce priveşte condiţiile satisfacţiei care urmează 
să fie date părţii prejudiciate. Guvernul american nu trebuie 
să uite că, antrenînd Statele Unite într-un război cu Anglia, 
el face jocul secesioniştilor, că pentru Ludovic Bonaparte, 
date fiind dificultăţile în care se zbate actualmente, un ase-

* - clădire din Londra unde îşi au sediul colegiile jurisconsulţilor. -
.Nota trad. 
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menea război ar fi un dar ceresc, şi, în consecinţă, cercurile 
oficiale din Franţa l-ar sprijini. 1n sfîrşit, el nu trebuie să 
uite că guvernul britanic dispune, în parte datorită forţelor 
armate aflate în prezent sub comandă britanică în diferite 
puncte din America de Nord şi Indiile occidentale, în parte 
datorită forţelor de luptă pregătite pentru expediţia în Mexic, 
de o flotă maritimă covîrşitoare. 

1n ceea ce priveşte latura politică a arestării operate 
tn Canalul Bahama, nu numai presa engleză, ci întreaga 
presă europeană îşi exprimă în mod unanim uimirea produsă 
de comportarea stranie a guvernului american, care provoacă 
complicaţii internaţionale atît de serioase pentru a-i aresta 
pe domnii Mason, Slidell & Co., în timp ce domnii Yancey şi 
Mann se plimbă ţanţoşi la Londra. „Times " are, fără îndoială, 
dreptate cînd scrie : 

„Insuşi d-l Seward trebuie să admită că din captivitate glasurile emi
sarilor statelor din sud răsună de o mie de ori mai elocvent la Londra şi 
Paris decît dacă s-ar fi făcut auzite la St. James şi Tuileris". 

Populaţia StatelBr Unite, care a acceptat cu atîta gene
rozitate îngrădirea propriei ei libertăţi pentru a-şi salva 
patria, nu va fi, desigur, mai puţin gata să determine un 
reviriment în opinia publică din Anglia, recunoscînd în mod 
deschis şi străduindu-se să repare o greşeală internaţională 
pe care, dacă ar căuta s-o justifice, ar putea duce la realiza· 
rea celor mai îndrăzneţe speranţe ale rebelilor. 

Scris de K. Marx 
la 30 noiembrie 186 1  

Publicat în „New York Daily Tribune" 
nr. 6 462 din 19 decembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedich Engels 

Invăţămintele războiului din America 

Cînd, cu citeva săptămîni în urmă, atrăgeam atenţia 
asupra procesului de epurare, devenit necesar în armata 
americană de voluntari * ,  nu am epuizat nici pe departe 
toate învăţămintele preţioase pe care, fără încetare, le fur
nizează acest război voluntarilor din partea ceastălaltă a 
Oceanului Atlantic. De aceea ne permitem să reluăm această 
temă. 

Modul în care este dus actualul război din America nu 
are, într-adevăr, precedent. Intre Missouri şi Golful Chesa
peake, un milion de soldaţi, împărţiţi în două tabere ostile 
aproape egale, stau faţă în faţă de aproximativ şase luni de 
zile fără să fi întreprins măcar o singură acţiune decisivă. 
In Missouri, ambele armate înaintează, se retrag, luptă şi din 
nou înaintează şi se retrag rînd pe rînd, fără nici un rezultat 
vizibil ; chiar şi acum, după şapte luni de înaintări şi re
trageri, în urma cărora regiunea, fără îndoială, a rămas 
teribil de pustiită, se pare că deznodămîntul este mai de
parte ca oricînd. In Kentucky, după o îndelungată perioadă 
de neutralitate aparentă 235, dar care în realitate a fost o 
perioadă de pregătiri, după cit se pare, devine inevitabilă o 
stare de lucruri asemănătoare ; în Virginia de vest au loc 
în permanenţă mici ciocniri fără nici un rezultat vizibil, iar 
pe ambele maluri ale Potomacului, unde cele două părţi 
şi-au concentrat grosul forţelor una aproape în văzul celei
lalte, nici una din ele nu manifestă intenţia de a ataca, do
vedind astfel că,  aşa cum stau lucrurile, chiar şi o victorie 
n-ar fi de mare folos. Şi dacă împrejurări străine de actuala 
stare de lucruri nu vor provoca o schimbare serioasă, ne 

* Vezi volumul de faţă, pag. 39402. - Nota red. 
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putem aştepta ca acest mod infructuos de a purta război să 
mai dureze luni de zile. 

Cum se explică toate acestea ? 
Atît de o parte cit şi de cealaltă, americanii au aproape 

numai voluntari. Micul nucleu al vechii armate regulate a 
Statelor Unite fie că s-a dizolvat, fie că este prea slab pentru 
a influenţa enorma masă de recruţi neinstruiţi care s-au 
adunat pe teatrul de război. Americanii nu dispun nici 
măcar de numărul necesar de subofiţeri pentru a face din 
toţi aceşti oameni soldaţi. De aceea, instruirea lor merge 
foarte încet, şi este greu de spus cit va dura pînă cind ad
mirabilul material uman adunat pe ambele maluri ale Po 
tomacului va fi în stare să pornească în mase mari şi să dea 
sau să primească cu puteri unite o bătălie. 

Dar, chiar dacă soldaţii ar putea fi instruiţi într-un timp 
relativ scurt, nu există destui ofiţeri care să-i comande, 
fără a mai vorbi de comandanţii de companii, care fireşte 
că nu pot proveni din rîndurile civililor, şi nici destui ofi
ţeri pentru funcţia de comandanţi de batalion, chiar dacă 
fiecare locotenent şi sublocotenent din armata regulată ar 
fi numit în aceste funcţii. De aceea este inevitabilă numirea 
unui număr mare de colonei proveniţi din rîndurile civililor, 
şi nimeni dintre aceia care-i cunosc pe voluntarii noştri nu 
va considera că McClellan sau Beauregard sînt prea timizi 
dacă evită să întreprindă acţiuni ofensive sau manevre stra
tegice complicate cu nişte col onei proveniţi din rîndurile 
civililor cu un stagiu de abia şase luni în armată, care să le 
execute ordinele. 

Să presupunem însă că în linii generale această difi
cultate a fost învinsă ; că, o dată cu vestoanele lor, coloneii 
proveniţi din rîndurile civililor au căpătat şi cunoştinţele, 
experienţa şi iscusinţa necesară pentru îndeplinirea îndâto
ririlor lor,  cel puţin în ceea ce priveşte infanteria. Dar ce se 
va întîmpla cu cavaleria ? Pentru instruirea unui regiment 
de cavalerie este nevoie de mai mult timp şi de ofiţeri in
structori mai experimentaţi decit este nevoie pentru a da 
pregătirea necesară unui regiment de infanterie. Chiar pre
supunînd că toţi oamenii vin la unităţile lor cu suficiente 
cunoştinţe de echitaţie, adică se ţin bine în şa, ştiu să 
stăpinească calul, ştiu cum să-l îngrijească şi să-l hrănească, 
este puţin probabil ca aceasta să reducă timpul necesar 
pentru instruirea lor. Echitaţia în armată, astfel încit să fii 
stăpîn pe cal, să-l faci să execute toate mişcările necesare 
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la trecerea cavaleriei de la o formaţie la alta, este cu totul 
altceva decît obişnuita căldrie a unor civili. Cavaleria lui 
Napoleon, pe care sir William Napier ( în „Istoria războiului 
din Peninsula Iberică") 238 o considera aproape superioară 
cavaleriei engleze de atunci, era formată, lucru îndeobşte 
cunoscut, din călăreţii cei mai slabi care au ornat vreodată 
o şa, iar mulţi dintre cei mai antrenaţi jochei de la noi, 
intrînd în unităţile de voluntari călări, glseau Cd mai aveau 
încă multe de învăţat. De aceea nu trebuie să ne mire cînd 
constatăm că americanii au o cavalerie absolut insuficientă 
şi că puţina cavalerie de care dispun este formată din călă
reţi de felul cazacilor sau din trupe neregulate indiene 
( rangers) , care sînt incapabile să atace în formaţie strînsă. 

In ceea ce priveşte artileria, precum şi trupele de geniu, 
situaţia trebuie să fie şi mai proastă. Ambele sînt arme de o 
înaltă tehnicitate, care reclamă o instruire îndelungată şi mi
nuţioasă atît a ofiţerilor cit şi a subofiţerilor şi ,  bineînţeles, 
o instruire mai temeinică a soldaţilor decît la infanterie. In 
pls, artileria este o armă mai complicată chiar şi decît 
cavaleria ; e nevoie de tunuri, de cai învăţaţi să tragă la 
tunuri şi de două categorii de soldaţi instruiţi - tunari şi 
conductori ; afară de aceasta e nevoie de un mare număr 
de furgoane pentru proiectile şi de mari laboratoare pentru 
muniţii, de turnătorii, ateliere etc., care să fie utilate cu 
maşini de o construcţie complexă. Se spune că federaliştii 237 
au pe front 600 de guri de foc, dar ne putem lesne închipui 
cum sînt deservite, cunoscînd că în şase luni de zile est� 
absolut imposibil să organizezi din nimic 100 de baterii com
plete, bine înzestrate şi bine deservite. 

Să presupunem însă din nou că toate aceste dificultăţ: 
au fost învinse şi că unităţile combatante ale celor doud 
tabere americane ostile se află în condiţii excelente pentru 
a putea acţiona. In acest caz ar putea ele oare să porneasc: 
la acţiune ? Desigur că nu. O armată trebuie aprovizionată, 
iar în regiuni relativ slab populate ca Virginia, Kentucky 
şi Missouri, o armată mare trebuie Sd se aprovizioneze mai 
cu seamă din depozite. Rezervele ei de muniţii trebuie să 
fie mereu împrospătate ; ea trebuie să fie însoţită de armu
rieri, curelari, tîmplari şi alţi  meşteşugari care să întreţină 
în starea cuvenită echipamentul ei de luptă. Toate acestea 
lipseau în America ; ele trebuiau create aproape din nimic, 
şi nu avem nici un fel de date din care să rezulte că cel 
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puţin în prezent intendenţa şi serviciile de transport ale 
ambelor armate au depăşit faza copilăriei. 

America, atît Nordul cit şi Sudul, America federală şi 
cea confederată, nu a avut, ca să spunem aşa, o organizaţie 
militară. Sub raportul efectivului, armata de linie nu era 
cituşi de puţin în stare să lupte împotriva unui inamic se
rios ; miliţia lipsea aproape cu desăvîrşire. Războaiele ante
rioare ale Uniunii n-au pus niciodată la încercare forţa mili
tară a ţării ; între 1 812 şi 1 814 Anglia n-a dispus de prea 
multe trupe, iar Mexicul s-a apărat mai ales cu o gloată ne
organizată. Datorită poziţiei sale geografice, America nu a 
avut de fapt duşmani care să o fi putut ataca n vreun punct, 
în cazul cel mai bun, cu trupe regulate numărînd mai mult 
de 30 000-40 OOO de soldaţi, şi pentru un asemenea efectiv 
vastele întinderi ale ţării ar fi fost un obstacol mai de 
temut decit trupele pe care America ar fi putut să i le 
opună ; pe de altă parte, armata americană era suficientă 
pentru a servi drept nucleu unei armate de 100 OOO de 
voluntari şi pentru a o instrui în timp util. Dar cind 
într-un război civil iau parte peste un milion de oameni, 
întregul sistem se năruie şi totul trebuie luat de la capăt. 
Rezultatele se văd. Două imense şi greoaie mase de oameni, 
temîndu-se una de alta, victoria inspirîndu-le aproape tot 
atîta frică cit şi înfrîngerea, stau faţă în faţă şi încearcă, cu 
preţul unor cheltuieli uriaşe, să creeze ceva care să semene 
cu o organizaţie mili lară regulată. Dar, oricît de împovără
toare ar fi aceste uriaşe cheltuieli, ele sînt absolut inevita
bile, dată fiind inexistenţa totală a unei baze organizatorice 
pe care să se poată clădi noul edificiu. Cum ar fi putut să fie 
altfel cind în fiecare departament domnesc nepriceperea şi 
lipsa de experienţă ? Pe de altă parte, folosul adus de aceste 
cheltuieli în ceea ce priveşte eficienţa şi organizarea este 
cu totul infim ; şi cum ar fi putut să fie altfel ? 

Voluntarii britanici să fie recunoscători soartei că de 
la bun început au găsit o armată numeroasă, bine disciplinată 
şi experimentată, care i-a luat sub ocrotirea ei. In pofida 
prejudecăţilor proprii oricărei profesiuni, această armată i-a 
primit bine şi s-a purtat cum se cuvine cu ei. Să sperăm că 
nici voluntarii şi nici publicul nu se vor gîndi vreodată că 
noul gen de trupe va înlocui cit de cit vechea armată. Dacă 
unii sînt tentaţi să creadă acest lucru, o privire fugitivă 
asupra stării celor două armate americane de voluntari le 
poate demonstra ignoranţa şi nerozia lor. Nici o armată 
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proaspăt organizată din civili nu va putea să existe vreodată 
ca o forţă eficace atîta timp cît nu va fi instruită şi spri
jinită de uriaşele resurse intelectuale şi materiale de care 
dispune o armată regulată relativ puternică şi, mai cu seamă, 
de acea organizare care constituie forţa principală a armatei 
regulate. Inchipuiţi-vă că Anglia ar fi ameninţată de o in
vazie şi faceţi o comparaţie între ceea ce s-ar întîmpla în 
acest caz aici şi ceea ce s-a întîmplat inevitabil în America. 
In Anglia, ministerul de război, ajutat de cîţiva funcţionari , 
care pot fi găsiţi lesne printre militarii cu experienţă, ar face 
faţă întregii munci suplimentare reclamate de o armată de 
300 OOO de voluntari ; există destui ofiţeri de rezervă care 
să ia sub supravegherea lor specială trei sau patru bata
lioane de voluntari, şi, cu un oarecare efort, se va putea 
asigura şi fiecărui batalion un ofiţer de linie în calitate de 
adjutant şi un altul în calitate de colonel. Cavaleria, bine
înţeles, nu ar putea fi improvizată la iuţeală, dar printr-o 
reorganizare energică a artileriei trupelor de voluntari, care 
ar înzestra-o cu ofiţeri şi conductori din artileria regală, s-ar 
putea forma multe baterii de cîmp. Inginerii civili din ţară 
nu aşteaptă decît un prilej favorabil pentru a-şi însuşi latura 
militară a profesiunii lor, astfel incît să devină dintr-o daUi 
ofiţeri genişti destoinici. Intendenţa şi serviciul de transport 
sînt organizate şi ar fi repede în stare să satisfacă nevoile 
unei armate de 400 OOO de oameni cu aceeaşi uşurinţă cu 
care satisfac azi nevoile unei armate de 1 00 OOO de oameni. 
Nimic nu ar fi dezorganizat, nimic nu ar fi perturbat, pre
tutindeni voluntarii ar găsi ajutor şi sprij in şi nicăieri nu 
ar fi nevoiţi să bîjbîie prin întuneric. De îndată ce Anglia 
va porni la război - abstracţie făcînd de unele greşeli 
inevitabile -, nu vedem nici un motiv ca după şase săptă
mîni totul să nu funcţioneze destul de bine. 

Şi acum priviţi ce se petrece în America, şi veţi înţe
lege cit de preţioasă este o armată regulată pentru organi
zarea unei armate de voluntari. 

Scrs de F. Engels 
la sfirşitul lunii noiembrie 1861 

Publicat în „Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire" nr. 66 
din 6 decembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba engleză 



422 

Karl Marx 

Principalii actori i dramei „Trent" 

Londra, 4 decembrie 1861 

In clipa de faţă n-ar fi lipsit de interes să facem intu
dtva cunoştinţă cu personajele principale ale dramei „Trent" .  _ 
Este vorba, pe de o parte, de eroul activ, comandantul vasu
lui „San Jacinto u ,  căpitanul \Vilkes, pe de altă parte, de 
eroii pasivi J. M. Mason şi John Slidell. Căpitanul Charles 
Wilkes este un descendent al fratelui faimosului demagog 
englez Wilkes, care la un moment dat ameninţa să zdruncine 
tronul lui George al III -lea. Numai lupta cu coloniile din 
America de Nord a ferit atunci dinastia de Hanovra de izbuc
nirea unei revoluţii engleze, ale cărei simptome răzbăteau atît 
în vociferările unui Wilkes, cit şi în scrisorile unui Junius 233• 
Căpitanul Wilkes, născut la New York în 1 798 şi de 43 de 
ani în serviciul activ al marinei americane, a comandat es
-cadra care în 1 838-1842 a explorat, din ordinul guvernului 
Statelor Unite, partea de nord şi de sud a Oceanului Pacific. 
El a publicat o descriere a acestei expediţii în 5 volume 239• 
Este, de asemenea, autorul unei lucrări despre „America de 
vestu , care cuprinde cîteva date preţioase privind California 
şi regiunea Oregonului 240• Acum se ştie precis că Wilkes 
a acţionat pe cont propriu, fără nici un fel de directive din 
partea Washingtonului. 

Cei doi emisari ai Confederaţiei statelor din sud -
domnii Mason şi Slidell, care au fost arestaţi, - sînt din 
toate punctele de vedere diametral opuşi unul altuia. Mason, 
născut în 1798, provine dintr-o veche familie aristocratică 
din Virginia - una din acele familii care au fugit din Anglia 
după ce regaliştii au fost zdrobiţi în bătălia de la Wor-



Principalii actori ai dramei „Trent• 42� 

cester m. Bunicul eroului nostru * se numără printre băr
baţii pe care, alături de Washington, Jefferson etc., ame
ricanii îi numesc „the revolutionary fathersu {părinţii revo· 
luţiei) . John Slidell, spre deosebire de colegul său Mason, 
nu este de origine aristocratică şi nici proprietar de sclavi 
din naştere. Oraşul său natal este New York, unde atît 
bunicul cit şi tatăl său au trăit ca nişte cinstiţi tallow
chandlers (lumînărari) . După ce s-a ocupat cîţiva ani cu 
studiul jurisprudenţei, Mason a intrat în arena politici. 
fncepînd din 1 826 a fost în diferi te rînduri membru al Ca· 
merei deputaţilor din Virginia, iar în 1837 şi-a făcut apariţia, 
în timpul unei sesiuni a Camerei reprezentanţilor, în Con· 
gresul american ; el începe să j oace însă un rol mai însemnat 
abia din 1847. în acest an, statul Virginia l-a ales în senatul 
american, funcţie pe care a păstrat-o pînă în primăvara anu
lui 1 861 .  Slidell, care are acum 68 de ani, a fost nevoit 
să părăsească de timpuriu New Yorkul din cauza unei intrigi 
amoroase şi a unui duel, pe scurt în urma unei afaceri scan· 
daloase. El a plecat la New Orleans, unde a trăit mai întîi 
din j ocul de cărţi, apoi din avocatură. La început membru 
al Adunării legislative din Louisiana, şi-a croit în scurtă 
vreme drum spre Camera reprezentanţilor şi, în cele din 
urmă, spre senatul Congresului american. Dirij or al maşina
ţiilor electorale în timpul alegerilor prezidenţiale din 1844, 
iar mai tîrziu complice la nişte escrocherii cu pămînturi ale
statului, el a reuşit să scandalizeze într-o oarecare măsură 
pînă şi acel gen de morală afişat în Louisiana. 

Mason a moştenit influenţa, Slidell a dobîndit-o. Cei 
doi bărbaţi s-au întîlnit şi s -au întregit unul pe altul în 
senatul american, bastionul oligarhiei sclavagiste. Potrivit 
constituţiei americane, senatul alege o comisie specială pen
tru afacerile externe, care j oacă aproximativ acelaşi rol ca 
mai înainte, în Anglia, consiliul privat (privy council) 242, 
ale cărui funcţii au fost uzurpate de aşa-numitul cabinet, o 
mărime teoretic necunoscută de constituţia engleză. Mason 
a fost multă vreme preşedintele acestei comisii, Slidell -
un membru marcant al ei. 

Ferm convins că fiecare om din Virginia este un semi
zeu, iar fiecare yankeu un vagabond plebeu, Mason n-a 

* - George Mason. - Nota red. 
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căutat niciodată să-şi ascundă dispreţul faţă de colegii săi 
din Nord. Trufaş, înfumurat şi insolent, el s-a priceput să 
arboreze o mină veşnic încruntată, aidoma lui Jupiter, şi a 
transplantat de fapt în senat manierele împămîntenite pe 
plantaţii. Apologet fanatic al sclaviei, denigrator neruşinat 
al Nordului şi mai cu seamă al clasei muncitoare din Nord, 
amator de tirade răsunătoare împotriva Angliei, Mason a 
obosit senatul cu debitul său verbal nesecat şi sîcîitor, care 
căuta zadarnic să ascundă sub o formă grandilocventă lipsa 
oricărui conţinut. In mod demonstrativ purta în ultimii ani 
haine de pînză cenuşie produsă de industria casnică din 
Virginia ; dar, fapt caracteristic pentru acest individ, haina 
cenuşie era împodobită cu nasturi ţipători fabricaţi într-unul 
din statele Noii Anglii, şi anume în Connecticut. 

In timp ce Mason juca în avanscenă rolul de Jupiter 
tonans * al oligarhiei sclavagiste, Slidell acţiona în culise. 
Meşter în a ţese intrigi, de o perseverenţă neobosită şi o 
lipsă de scrupule fără margini, dar în acelaşi timp cir
cumspect şi ascuns, preferînd întotdeauna calea sinuoasă 
celei directe, Slidell era sufletul conclavului conspiratorilor 
din Sud. De ce faimă se bucura acest individ se poate vedea 
din faptul că, în 1 845, cu puţin înainte de izbucnirea războiu
lui cu Mexicul, cînd a fost trimis acolo în calitate de amba
sador, Mexicul a refuzat să trateze cu un asemenea individ 24s. 
Datorită intrigilor ţesute de Slidell, Polk a ajuns preşedinte. 
Sfetnic dintre cei mai nefaşti ai preşedintelui Pierce, a fost 
şi geniul rău al guvernului Buchanan. Amîndoi, Mason şi 
Slidell, au fost principalii susţinători ai legii cu privire la 
sclavii fugari 244 ; amîndoi au organizat baia de sînge din 
Kansas şi amîndoi au fost iniţiatorii secreţi ai măsurilor 
prin care guvernul Buchanan a oferit Sudului toate mijloa
cele pentru segregare, lăsînd în acelaşi timp Nordul complet 
lipsit de apărare. 

Incă în 1 855 Mason a declarat la o adunare publică din 
Carolina de Sud că „Sudului îi stă deschisă o singură cale 
- despărţirea imediată, totală şi veşnică" .  In martie 1 861 ,  
acest spion în consiliul suprem al statului ş i  parazit fraudu
los al vistieriei statului a declarat în senat că „nu datorează 
nici o allegiance (fidelitate) guvernului Uniunii" ,  dar şi-a 

* - zeul tunetului. - Nota trad. 
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păstrat locul deţinut în senat şi a continuat sa-ş1 încaseze 
diurna de senator atîta timp cit s-a simţit acolo în siguranţă. 

Străbunica lui Mason a fost fiica celebrului sir William 
Temple. El este, aşadar, o rudă îndepărtată a lui Palmerston. 
Masele populare din Nord vedeau în Mason şi Slidell nu 
numai nişte adversari politici, ci şi nişte duşmani personali. 
Aşa se explică bucuria generală provocată de arestarea 
lor, care în primele zile a fost atît de mare, incit a estompat 
pînă şi primejdia care ameninţa din partea Angliei. 

Sris de K. Marx 
la 4 decembrie 1861 

Publicat in „Die Presse" nr. 337 
din 8 decembrie 186 1  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



Karl Marx 

Disputa în jurul afacerii „Trent " 

Londra, 7 decembrie 1861 

Presa palmerstonian1 - voi arăta cu alt prilej că, în pro
blemele externe. Palmerston controlează tot atît de nelimitat 
9/10 din presa engleză ca şi Ludovic Bonaparte 9/10 din presa 
franceză * -. presa p almerstoniană simte că lucrează în 
condiţiile unor „blînde cătuşeu **. Ea recunoaşte, pe de o 
parte, că juriştii coroanei au prezentat în aşa fel acuzaţia 
adusă Statelor Unite incit ea s-a redus la o simplă greşeală 
de procedură, la o greşeală de formă. Pe de altă parte. 
aceeaşi presă se laudă că, pe baza unei asemenea şicane pur 
avocăţeşti. s-a dat Statelor Unite un ultimatum categoric. 
care ar putea fi justificat doar în cazul unei încălcări grave 
a dreptului, nicidecum însă în cazul unei greşeli de formă 
în exercitarea unui drept recunoscut. De aceea, presa pal
merstoniană ridică acum din nou problema dreptului mate-
1ial. Avînd în vedere marea însemnătate pe care o prezintă 
acest caz, credem nimerit să analizăm pe scurt problema 
lreptului material. 

Menţionăm în treacăt că nici un ziar englez nu îndrăz
neşte să-i reproşeze lui „San Jacinto" că a inspectat şi a 
percheziţionat vasul „Trent" .  Asupra acestui punct nu există, 
aşadar, nici o controversă. 

Să ne reamintim mai întîi de un pasaj extrem de impor· 
tant din proclamaţia cu privire la neutralitate lansată de 
regina Victoria la 13 mai 1 861 . Iată pasajul respectiv : 

„ Victoria, regina. Dat fiind ci ne flm în relaţii de pace cu Statle 
Unite„., ii avertizăm pe toţi iubiţii noştri supuşi„. că nerspeotînd blo
cada legal recunoscută sau lransporlind ofi/eri.„ depeşe„. sau practicînd 
orice altă contrabandă de război.„ vor contraveni proclamaţiei noastre„. 

• Vezi volumul de faţă, pag. 44--452. - Nota red. 
-* Heine. „Primăvară nouă. Prolog•.  - Nota red. 
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Toate persoanele care vor săvîrşi o asemenea încălcare a dreptului vor fi 
pasibile de diferitele pedepse prevăzute de dreptul municipal englez şi de 
dreptul intenaţional„. Aceste persoane nu se vor bucura în nici un caz 
de protecţia noastră dacă vor avea de suportat consecinţele atitudinii lor, 
ci, dimpotrivă, îşi vor atrage nemulţumirea noastră". 

Va să zică, această proclamaţie a reginei Victoria declară 
din capul locului că depeşele sînt obiecte de contrabandă şi 
supune orice vas care transportă o asemenea contrabandă 
„pedepselor prevăzute de dreptul internaţional u .  Care sînt 
aceste pedepse ? 

Wheaton, un autor american al unor lucrări de drept in
ternaţional. a cărui autoritate este recunoscută pe ambele 
părţi ale Oceanului Atlantic, spune în lucrarea sa „Elements 
of International Lawu („Elemente de drept internaţional" )  245 
la pag. 565 : 

„Transportarea de depeşe ale inamicului expune vasul neutru care 
le transportă primejdiei de a fi capturat şi confiscat. Consecinţele unui 
asemenea seviciu depăşesc u mult consecinţele transportării obiectelor 
de contrabandă obişnuite„. După cum spune judecătorul englez sir 
W. Scott, transportarea de material de război are inevitabil un caracter 
limitat, în timp ce transortarea de depeşe reprezintă o faptă care poate 
zădănici întregul plan de campanie al adversarului, Confiscarea obiec
tului interzis, care constituie pedeapsa obişnuită pentru conrabandă, ar 
părea ridicolă dacă ar fi aplicată la depeşe. Pentru depeşe nu se plăteşte 
nici o taxă de transport. Aşadar, confiscarea lor nu-l atinge nicidecum 
pe proprietarul vasului, nu pedepseşte deci vasul care le transportă. De 
aceea trebuie confiscat vasul care tranportă depeşele". 

Walker, în lucrarea sa „Introduction of American Law" 
( „Introducere la dreptul americanu)  240, spune : 

„Este interzis statelor neutre să participe la transportarea de depeşe 
ale inamicului sub sancţiunea confiscării vasului şi a încărcăturii lui • .  

Kent ,  considerat de tribunalele engleze o autoritate în 
materie, declară în „Commentaries" ( „Comentariile ") 247 sale : 

„Dacă la percheziţionarea unui vas se constată că el transportă 
depeşe ale inamicului, vasul este pasibil de a fi capturat şi confiscat 
printr-o sentinţă a unui tribunal de priză" . 

Dr. Robert Phillimore, „Advocate of Her Mayesty în her 
office of Admiraltyu (avocatul reginei Victoria la tribunalul 
amiralităţii al maiestăţii sale) , în ultima sa lucrare cu privire 
la dreptul internaţional 248, spune la pag. 370 următoarele : 

„Comunicările oficiale ale unui funcţionar (official) privind treburile 
unui guvern beligerant sînt considerate depeşe care fac ca purtătorii lor 

29 - Max-ngels Opere, voi. 15 
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(carriers) să fie priviţi ca reprezentanţi ai inamicului. Consecinţele dănă
toare ale unui asemenea serviciu sint incalculabile şi depăşesc cu mult pe 
cele ale contrabandei obişnuite ; căci este limpede că prin transortarea 
unor asemenea depeşe pot i sprijinite sau, dimpotrivă, zădărnicite cele mai 
importante planuri ale unei armate beligerante„. Asemenea cazuri se 
sancţionează cu confiscarea nu numai a vasului care transportă depeşele, 
ci şi a încărcăturii lui • .  

Prin urmare am stabilit două puncte. Proclamaţia reginei 
Victoria din 1 3  mai 1861 supune vasele engleze care trans
portă depeşele Confederaţiei sancţiunilor prevăzute de dreptul 
internaţional. Dreptul internaţional. potrivit interpreţilor lui 
englezi şi americani. prevede ca sancţiune pentru asemenea 
vase capturarea şi confiscarea lor. 

Ziarele lui Palmerston au minţit, aşadar, conformîndu-se 
unui ordin de sus - şi noi am fost le ajuns de naivi să dăm 
crezare acestei minciuni -. cînd au afirmat că căpitanul va
sului „San Jacinto" a omis să caute depeşe pe „Trent" şi ca 
atare nici n-a găsit vreuna ; că, datorită acestei omisiuni, 
„Trent" ar fi devenit inviolabil. In schimb , ziarele americane, 
în numerele apărute între 17 şi 20 noiembrie, care încă nu 
puteau cunoaşte minciuna engleză, declară la unison că de
peşele au fost cont iscate şi se află la tipar pentru a fi pre
zentate Congresului la Washington. Acest fapt schimbă în
treaga situaţie. Pe baza acestor depeşe, „San Jacinto" avea 
dreptul să ia la remorcă vasul „Trent" .  şi orice tribunal de 
priză american avea obligaţia să confişte vasul şi încărcătura 
lui. O dată cu „Trent" .  şi pasagerii aflaţi pe bordul lui intrau 
în mod inevitabil sub j urisdicţia americană. 

De îndată ce „Trent" ar fi ancorat la Monroe, domnii 
Mason, Slidell & Co. ar fi căzut, ca rebeli, sub jurisdicţia 
americană. De aceea, dacă căpitanul vasului „San Jacinto" 
s-a mulţumit să confişte depeşele şi să reţină pe purtătorii 
lor, în loc să ducă însuşi vasul „Trent" într-unul din portu
rile americane, el n-a înrăutăţit cu nimic situaţia lui Mason. 
Slidell & Co., în timp ce, pe de altă parte, greşeala sa de 
procedură a fost în folosul vasului „Trent" .  al încărcăturii şi 
al pasagerilor lui. Şi ar fi într-adevăr ceva nemaipomenit 
dacă Anglia ar voi să declare război Statelor Unite pe motiv 
că căpitanul Wilkes a săvîrşit o greşeală de procedură în 
dauna Statelor Unite, care a fost în avantajul Angli�i. 

Problema dacă Mason, Slidell & Co. trebuie consideraţi 
ei înşişi contrabandă a fost ridicată şi putea fi ridicată numai 
datorită faptului că ziarele palmerstoniene au răspîndit min
ciuna că căpitanul Wilkes nici n-a căutat şi nici n-a confiscat 
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depeşe. In acest caz, Mason, Slidell & Co. reprezentau, în
tr-adevăr, singurul obiect de pe vasul „Trent" care putea 
intra în categoria contrabandă. Dar să facem un moment 
abstracţie de această împrejurare. Proclamaţia reginei Victoria 
consideră că „oiiicersu ai unei părţi beligerante intră în cate
goria contrabandă. Sînt oare numai ofiţerii militari „offi
cers" ? Au fost oare Mason. Slidell & Co. „officers" ai Con
federaţiei ? „Officers u ,  spune Samuel Johnson în al său 
dicţionar al limbii engleze 249, sînt „men employed by the pu
blic",  adică, în traducere, funcţionari publici. Aceeaşi ex
plicaţie o dă şi Walker. (Vezi dicţionarul său, ediţia 
din 1 861 .) 250 

Prin urmare, potrivit limbii engleze uzuale, Mason, Sli
dell & Co., aceşti emisari. id est * funcţionari ai Confederaţiei. 
intră în categoria „officers" .  consideraţi de proclamaţia regală 
contrabandă. Căpitanul vasului „Trent" ii cunoştea ca atare, 
şi de aceea s-a expus pe sine, vasul şi pasagerii lui pericolu
lui de a fi confiscaţi. Dacă, după părerea lui Phillimore şi a 
celorlalte autorităţi în materie, un vas poate fi confiscat ca 
purtător ( carrier) al depeşei unei părţi beligerante prin faptul 
că încalcă neutralitatea, acest lucru este cu atît mai valabil 
cînd este vorba de persoana care duce depeşa, După părerea 
lui Wheaton, chiar şi un ambasador al unui stat inamic poate 
fi reţinut atîta timp cît se află in transitu **. La baza dreptu
lui internaţional stă, în general. principiul că orice persoană 
aparţinînd părţii beligerante poate fi considerată de către 
partea adversă ca „beligerantu şi tratată ca atare. 

„Atita timp cit un om - spune Vattel - continuă să fie cetăţean 
al propriei sale ţări, el este un duşman pentru toţi aceia cu care naţiunea 
sa se află în război" 11. 

După cum se vede, juriştii englezi ai coroanei au redus 
întreaga controversă la o simplă greşeală de procedură, nu 
la o error in re ***, ci la o error in forma *** *, pentru că, 
în realitate, nu poate fi vorba de o încălcare a dreptului ma
terial. Ziarele palmerstoniene ridică din nou problema dreptu
lui material. pentru că o simplă greşeală de procedură, şi încă 
în avantajul vasului „Trent" ,  nu poate constitui un pretext 
plauzibil pentru un ultimatum emfatic. 

29• 

* - adică. - Nota trad. 
** - pe drum. - Nota trad. 

*** - greşeală de fond. - Nota trad. o u - greşeală de formă. - Nota trad. 
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între timp s-au pronunţat în acest sens persoane influ
ente din două tabere diametral opuse : pe de o parte, domnii 
Bright şi Cobden, iar pe de alta David Urquhart, duşmani 
personali şi pe chestiuni de principiu ; primii doi sînt cosmo
poliţi pacifişti. cel de-al treilea este „ultimul englez" 252• Pe 
cînd primii sînt oricînd gata să jertfească dreptul inter
naţional comerţului internaţional. cel din urmă apără neabătut 
principiul : „fiat justitia, pereat mundus" *, înţelegînd prin 
„justiţie u justiţia „engleză" .  Părerile lui Bright şi Cobden au 
importanţă pentru că exprimă starea de spirit a fracţiunii 
influente a burgheziei şi sînt reprezentate în guvern de 
Gladstone, Milner Gibson şi. mai mult sau mai puţin, de sir 
Cornewall Lewis. Părerea lui Urquhart are importanţă pentru 
că el a studiat toată viaţa dreptul internaţional şi este în
deobşte recunoscut ca un interpret integru al acestui drept 
internaţional. 

Cuvîntarea lui Bright în favoarea Statelor Unite şi scri
soarea lui Cobden, compusă în acelaşi spirit, vor fi transmise 
prin obişnuitele surse de informaţie ale ziarelor. Nu mă voi 
opri deci asupra lor. 

Ziarul lui Urquhart, „Free Press " 253, declară în ultimul 
număr lin 4 decembrie următoarele : 

„«Trebuie să bombardăm New Yorkul I» Acest strigăt absurd putea 
fi auzit săptămîna trecută e toate străzile Londrei în seara cînd a sosit 
ştirea despre un incident cu totul neînsemnat. Este vorba de un act pe 
care Anglia l-a săvîrşit în fiecare război ca ceva de la sine înţeles, si 
anume capturarea unor persoane şi bunuri care aparţin unui stat inamic 
şi care se află pe bordul unui vas neutru•.  

„Free Press" relatează, în continuare, că în 1 856, la Con
gresul de la Paris, Palmerston, fără a fi împuternicit de co
roană sau de parlament, a j ertfit dreptul maritim englez in
tereselor Rusiei, şi adaugă : 

„Pentru a justifica această jertfă, ziarele lui Palmerston au declarat 
atunci : Dacă am fi menţinut dreptul de inspecţie şi percheziţie, primul 
război din Europa ne-ar fi antrenat în mod inevitabil într-un război cu 
Statele Unite. Jar acum, în paginile aceloraşi ziare, Palmerston ne cere să 
bombardăm New Yorkul pentru că Statele Unite acţionează tocmai tn 
conformitate cu acest drept, după care ne conducem atît noi cit şi ele.• 

In legătură cu poziţia adoptată de „organele opiniei 
publice " ,  „Free Pressu menţionează : 

* - piară lumea, numai j ustiţie să fie. - Nota trad. 
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„Zbieretul de asin scos de cornul de poştalion al baronului Mlnch
hausen nu era nimic în comparaţie cu sunetele disonante ale presei 
britanice în legătură cu arestarea lui Mason şi Slidell". 

In continuare, ziarul confruntă cu umor, în „strofe" şi 
„antistrofe " .  tezele contradictorii cu ajutorul cărora presa 
engleză încearcă să dovedească „încălcarea dreptului " de 
către Statele Unite. 

Scris de K. Marx 
la 1 decembrie 1 861 

Publicat în „Die Presse" nr. 340 
din 1 1  decembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Accentuarea simpatiilor în Anglia 

L0ndra, 1 decembrie 1861 

Prietenii Statelor Unite de pe ceastălaltă parte a Atlanti
cului, cuprinşi de îngrijorare, speră că guvernul federal va 
face unele tentative de conciliere. Sentimentul acesta nu se 
explică printr-o asociere la tărăboiul făcut de presa britanică 
în legătură cu un incident de natură să provoace un război, 
dar, care, după însăşi părerea j uriştilor englezi ai coroanei, se 
reduce la o simplă greşeală de procedură şi poate fi re
zumat în cîteva cuvinte în sensul că s-a săvîrşit o încăl
care a dreptului internaţional, deoarece căpitanul Wilkes, în 
loc să captureze vasul „Trentu împreună cu încărcătura, pa
sagerii şi emisarii care se aflau pe bordul lui, i -a arestat nu
mai pe aceştia din urmă. îngrijorarea prietenilor marii re
publici nu izvorăşte nici din teama că pînă la urmă ea nu 
va putea veni de hac Angliei, deşi trebuie să facă faţă răz
boiului civil ; şi cu aut mai puţin se aşteaptă ei ca Statele 
Unite să renunţe chiar şi pentru o clipă, într-un moment de 
grea încercare, la poziţia falnică pe care o deţin în Consiliul 
naţiunilor. Cauzele care determină atitudinea lor sînt de cu 
totul altă natură. 

In primul rînd, sarcina imediată a Statelor Unite este să 
reprime rebeliunea şi să restaureze Uniunea. Dorinţa cea mai 
.rzătoare a proprietarilor de sclavi şi a uneltelor lor din Nord 
a fost dintotdeauna să vadă Statele Unite antrenate într-un 
război cu Anglia. De îndată ce războiul ar izbucni cu ade
vărat, primul pas pe care l-ar face Anglia ar fi recunoaşterea 
Confederaţiei statelor din sud, iar al doilea pas - ridicarea 
blocadei. In al doilea rînd, nici un general, dacă nu e silit să 
facă acest lucru, nu acceptă o luptă în momentul şi în con
diţiile alese de inamic. 

„Un război cu America - scrie „Economist•,  un ziar care se bucură 
de mare încredere din partea lui Palmerston - va fi întotdeauna un 
eveniment dintre cele mai regretabile din istoria Angliei ; dar, dacă 
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războiul este inevitabil, desigur că acum ne aflăm 1ntr-un moment cînd 
el ne-ar aduce prejudicii minime, într-un moment unic din întreaga 
nostră istorie, cînd ne-ar putea oferi o neaşteptată compensaţie partiafa•. 

Tocmai pentru că Anglia arde de nerăbdare să găsească 
un pretext plauzibil pentru a începe războiul în acest „mo
ment unic" .  Statele Unite ar trebui să se ferească să ofere 
Angliei un asemenea pretext în acest „moment unic u .  Nu se 
poate porni un război cu scopul de a aduce inamicului „pre
judicii minime" şi nici de a-i oferi prin război „o compoziţie 
neaşteptată şi parţială" . Momentul este absolut prielnic numai 
pentru o parte. pentru inamicul vostru. Se cere oare un mare 
efort de gîndire pentru a demonstra că momentul cind un 
stat este cuprins de vîlvătaia războiului civil este cel mai 
nepotrivit pentru începerea unui război cu un duşman din 
afară ? în oricare alt moment, păturile comerciale din Marea 
Britanie ar fi fost îngrozite la gîndul unui război împotriva 
Statelor Unite. Acum. dimpotrivă. o mare parte a cercurilor 
comerciale influente presează de luni de zile guvernul să 
străpungă cu forţa blocada pentru a aproviziona astfel prin
cipala ramură a industriei britanice cu materia primă nece
sară. Teama de o scădere a exportului englez în Statele 
Unite şi-a pierdut acuitatea de cînd această scădere a ex
portului a devenit un fapt împlinit. „In loc să fie clienţi buni 
- scrie „Economist" -, ele u (Statele din nord) „sînt clienţi 
ri0•  Creditul colosal pe care comerţul britanic l-a acordat. 
de regulă. Statelor Unite. mai cu seamă acceptînd poliţe trase 
asupra Chinei şi Indiei. a şi fost redus la aproape o cincime 
faţă de 1 857. In sfîrşit, last nat least *, Franţa loviturii de 
stat din decembne, Franţa falimentară, paralizată de difi 
cultăţi interne şi asaltată de greutăţi din afară. îşi pune 
nădejdea într-un război anglo-american, privindu-l ca un 
adevărat dar divin. şi .  ca preţ al  sprij inului pe care Anglia 
să i-l dea în Europa. este gata să facă uz de întreaga ei 
putere pentru a sprijini „perfidul Albion" de cealaltă parte 
a Atlanticului. Ajunge să citeşti ziarele franţuzeşti. Aproape 
că te-ar înspăimînta gradul de indignare la care au ajuns, în 
grij a lor atentă faţă de „onoarea Angliei " .  tiradele lor înflă
cărate că Anglia trebuie să răzbune ofensa adusă lui Union 
Jack ** ,  calomniile lor ordinare la adresa a tot ceea ce e 
american. - dacă toate acestea nu ar fi ridicole şi totodată 

* - un ultim fapt, dar nu şi cel mai puţin important. - Nota trad. 
** - steagul britanic. - Nota trad. 
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dezgustătoare. ln definitiv, Statele Unite nu ar pierde mei 
cit negru sub unghie din demnitatea lor dacă de astă dată ar 
ceda. Anglia se limitează acum să acuze Statele Unite de o 
greşeală de procedură, de o greşeală de formă de care ea în
săşi s -a  făcut vinovată în mod sistematic în timpul tuturor 
războaielor ei pe mare, practică împotriva căreia Statele 
Unite au protestat în permanenţă, iar preşedintele Madison, 
în mesajul prin care a început războiul din 1 812, a comen
tat-o pe larg, considerînd-o o gravă încălcare a dreptului 
internaţional 254• A susţine în apărarea Statelor Unite că ele 
plătesc Angliei cu aceeaşi monedă înseamnă a le acuza pen
tru faptul că se desolidarizează cu generozitate de acţiunile 
întreprinse pe proprie răspundere de către un căpitan ame
rican izolat, acţiuni pe care ele le-au dezavuat întotdeauna 
ca pe nişte abuzuri sistematice comise de flota britanică ! 
De fapt. un asemenea procedeu ar fi exclusiv în avantajul 
Americii. Pe de o parte, Anglia ar recunoaşte dreptul State
lor Unite de a captura şi de a deferi unui tribunal de priză 
american orice vas englez aflat în serviciul Confederaţiei. 
Pe de altă parte, Anglia ar trebui să renunţe efectiv, o dată 
pentru totdeauna în faţa lumii întregi, la o pretenţie la care 
n-a vrut să abdice nici cu prilejul încheierii tratatului de 
pace de la Gand în 1 8 1 4, nici în timpul negocierilor care au 
avut loc în 1 842 între lordul Ashburton şi secretarul de stat 
Webster 255• Problema se reduce astfel la următoarele : pre
feraţi să folosiţi acest „incident neplăcutu în avantajul vostru, 
sau, orbiţi de o pornire de moment. să-l folosiţi în avantajul 
duşmanilor voştri dinăuntru şi din afară ? 

De cînd v-am trimis, acum o săptămînă, ultima mea co
respondenţă *, cursul rentelor consolidate britanice a scăzut 
din nou, cursul lor, în comparaţie cu vinerea trecută, fiind 
mai scăzut cu 2 %  ; acum preţul lor este de 898/.-897/a contra 
numerar şi de 90-901/a cu plata la viitorul termen de de
contare, la 9 ianuarie. Acest curs corespunde celui la care 
erau cotate rentele consolidate britanice în timpul primilor 
doi ani ai războiului anglo-rus * *. Această scădere a cursului 
nu este decît o replică la declaraţiile belicoase ale ziarelor 
americane sosite cu ultima poştă, la tonul iritat al presei 
londoneze, a cărei moderaţie de 48 de ore a fost un simplu 
truc ordonat de Palmerston, la trimiterea de trupe în Canada. 
la dispoziţia prin care se interzice exportul de arme şi ma-

* Vezi volumul de faţă, pag. 4 1 1-416. - Nota red. 
** Războiul Crimeii din L853-1856. - Nota red. 
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teriale pentru prepararea prafului de puşcă ş1, m sfîrşit, la 
ostentativele declaraţii zilnice cu privire la formidabilele pre
gătiri de război care se fac în docuri şi în arsenalele 
marinei. 

De un lucru puteţi fi siguri : Palmerston ar vrea să aibă 
un pretext legal pentru un război cu Statele Unite, dar în
tîmpină în consiliul de miniştri o opoziţie categorică din 
partea d-lor Gladstone şi Milner Gibson şi în mai mică măsură 
din partea lui sir Cornewall Lewis. „Nobilul viconte " este 
sprijinit de Russell, această unealtă servilă în mîinile sale, 
şi de întreaga clică a whigilor. Dacă guvernul de la Ya
shington va oferi pretextul dorit, actualul guvern va cădea 
şi va fi înlocuit cu un guvern tory. Măsurile preliminare în 
vederea unei asemenea schimbări de decor au şi fost stabilite 
de Pahnerston şi Disraeli . Aşa se explică strigătele războinice 
furibunde ale lui „Morning Herald" şi „Standard" , aceşti lupi 
flămînzi care urlă aşteptînd să le pice mult rîvnitele firimi
turi din pomenile publice. 

Intenţiile lui Palmerston se conturează limpede dacă ne 
rememorăm unele lucruri. El a fost acela care în dimineaţa 
de 1 4  mai a insistat să fie dată proclamaţia cu privire la 
recunoaşterea secesioniştilor ca parte beligerantă. după ce 
fusese înştiinţat. printr-o telegramă din Liverpool. că 
d-l Adams soseşte la Londra în seara de 13 mai .  El a trimis, 
după o luptă aprigă cu colegii săi, 3 OOO de soldaţi în Canada, 
ceea ce reprezintă o armată ridicol de mică pentru apărarea 
unei frontiere de 1 500 de mile. dar o manevră extrem de 
abilă pentru a stimula o rebeliune şi a aţîţa Uniunea. Şi tot 
el l-a îndemnat acum cîteva săptămîni pe Bonaparte să 
propună o intervenţie armată comună în „lupta intestină",  a 
pledat pentru acest proiect în consiliul de miniştri şi numai 
datorită rezistenţei opuse de colegii săi nu a reuşit să-l tra
ducă în fapt. Atunci a recurs, împreună cu Bonaparte, la in
tervenţia din Mexic ca la un pis ller * .  Această ultimă ope
raţie urmărea două scopuri : să provoace indignarea legitimă 
a americanilor şi în acelaşi timp să ofere pretextul pentru 
trimiterea unei escadre menite, cum spune „Morning Post" ,  
„să ia  orice măsuri la care atitudinea ostilă a guvernu
lui de la Washington ne-ar sili să recurgem în apele Atlanti
cului de nord". Atunci cînd a fost întreprinsă această expe
diţie , „Morning Post" împreună cu „Times" şi cu sclavii mai 

* - o soluţie pentru cazul cel mai rău. - Nota trad. 
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mărunţi ai presei palmerstoniene au denumit-o o acţiune fru
moasă şi pe deasupra filantropică pentru că Confederaţia 
proprietarilor de sclavi se va afla astfel între două focuri : 
Nordul antisclavagist şi puterile antisclavagiste - Anglia şi 
Franţa. Şi ce spune în numărul său de astăzi acelaşi „Moming 
Post" - această stranie îmbinare de Jenkins şi Rodomonte, 
de ploconeală şi fanfaronadă - în legătură cu adresa lui 
Jefferson Davis ? Să ascultăm oracolul lui Palmerston : 

„Se prea poate ca timp mai îndelungat această intervenţie să fie 
ineficace ; şi pe cînd guvernul din Nord este prea departe pentru a-şi 
putea permite o imixtiune serioasă în această chestiune, Confederaţia 
statelor din sud, dimpotrivă, se întinde pe o distanţă mare de-a lungul 
frontierei mexicane, astfel că nu este exclus ca atitudinea ei prieteneascd 
faţă de iniţiatorii intervenţiei să aibă urmări importante. Guvernul din 
Nord a persiflat necontenit neutralitatea noastră, dar cel din Sud, dind 
dovadă de tact politic şi  de moderaţie, a recunoscut că acesta era sin
gurul lucru pe care l-am putut face pentru ambele părţi. Atît în ceea ce 
priveşte tratativele noastre cu Mexicul, cit şi  în ceea ce priveşte relaţiile 
noastre cu guvernul din Washington, aliludinea ponderată şi prietenească 
a CoRfederaţiei statelor din sud este un punct important în avantajul 
nostru." 

Ţin să menţionez că, în numărul său din 3 decembrie, 
„Nord" - un ziar rusesc şi, prin urmare, iniţiat în planurile 
lui Palmerston - insinuează că din capul locului expediţia 
în Mexic n-a fost întreprinsă în vederea scopului anunţat 
oficial. ci în vederea unui război împotriva Statelor Unite. 

Scrisoarea generalului Scott 256 a avut un efect atit de 
binefăcător asupra opiniei publice şi chiar asupra bursei din 
Londra. încît conspiratorii din Downing Street şi din Tuileries 
au considerat necesar să asmută „Patrie " ,  care, dindu-şi 
aere că este informat din surse oficiale, declară că însuşi 
guvernul de la Washington a dispus arestarea emisarilor din 
Sud de pe vasul „ Trent " .  

Scris d e  K .  Marx 
la 7 decembrie 1 861  

Publicat î n  „New York Daily Tribune" 
nr. 6 467 din 25 decembrie 1 861 .  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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Criza în legătură cu problema sclaviei 

Londra, 10 decembrie 1861 

In Statele Unite, problema care a stat la baza întregului 
război civil. şi anume problema sclaviei, trece. evident. prin
tr-un moment de criză. Generalul Fremont a fost destituit din 
postul său pentru că i -a  declarat liberi pe sclavii aparţinînd 
rebelilor *. Curînd după aceea. guvernul de la \Vashington 
a publicat o instrucţiune adresată generalului Sherman, co
mandantul expediţiei în Carolina de Sud. care merge mai 
departe decît Fremont. întrucît dispune ca sclavii fugari chiar 
şi ai unor proprietari de sclavi loiali să fie primiţi ca mun
citori şi, la rigoare. să fie înarmaţi. consolîndu-i pe proprie
tarii „loiali" cu perspectiva unei despăgubiri ulterioare. Şi 
colonelul Cochrane merge mai departe decît Fremont şi cere, 
ca măsură de război. înarmarea generală a sclavilor. Ministrul 
de război Cameron aprobă în mod public „punctul de vedere" 
al lui Cochrane. Ministrul de interne. în numele guvernului. 
i1 dezavuează însă pe ministrul de război. Ministrul de război 
îşi expune din nou, cu o energie sporită. punctul de vedere 
la un miting public şi declară că-l va susţine în raportul pe 
care-l va prezenta Congresului. Generalul Halleck. succesorul 
lui Fremont în Missouri. ca şi generalul Dix in Virginia de 
est, îi alungă din tabăra militară pe negrii fugari. interzicîn
du-le să-şi mai facă vreodată apariţia în raza poziţiilor ocu
pate de armata sa. In acelaşi timp. generalul Wool întîmpină 
cu braţele deschise „contrabanda" 257 cu negrii în fortăreaţa 
Monroe ; vechii lideri ai partidului democrat, senatorul 
Dickinson şi Croswell (fost membru al aşa-numitei regenţe 219 
democratice) , declară într-un mesaj public că î i  aprobă pe 
Cochrane şi Cameron. iar colonelul Jennison din Kansas îi  

* Vezi volumul de faţă, pag. 39-397. - Nota red. 
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întrece pe toţi predecesorii săi militari printr-o cuvîntare 
rostită în faţa trupelor sale. în care, printre altele, a spus : 

„Nici un fel de ezitare faţă de rebeli şi aceia care simpatizează cu 
ei.„ I-am declarat generalului Fremont că n-aş fi pus mîna pe sabie dacă 
mi�aş fi putut închipui că sclavia va supravieţui acestui război. Sclavii 
unor rebeli vor găsi întotdeauna protecţie în tabăra noastră, unde îi vom 
apăra pînă la ultimul om şi ultimul glonte, Vreau ca printre soldaţii mei 
să nu fie nici unul care să nu fie aboliţionist I want no men who are 
noi Abolitionists), n-am loc pentru neaboliţionişti, şi nădăjduiesc că ase
menea oameni nu se găsesc printre noi, căci ştim cu toţii că problema 
sclaviei constituie baza, esenţa şi scopul acestui război infernal„. Dacă 
guvernul nu aprobă modul meu de a acţiona, poate să retragă mandatul 
pe care mi l-a dat, dar în acest caz voi acţiona pe propria mea răspun
dere (on my own hoock} , chiar dacă la început mă voi putea bizui doar 
pe 6 oameni" .  

ln statele sclavagiste de graniţă, mai ales în Missouri şi  
în mai mică măsură în Kentucky etc., problema sclaviei se 
şi rezolvă în practică. Aici se observă un puternic exod de 
sclavi. Astfel. din Missouri au dispărut vreo 50 OOO de sclavi. 
din care o parte au fugit, iar o alta a fost deportată chiar 
de către proprietarii de sclavi în statele situate mai la sud. 

Este foarte ciudat că nici un ziar englez nu pomeneşte 
de un eveniment extrem de important şi caracteristic. La 
18 noiembrie delegaţii din 45 de comitate din Carolina de 
Nord s-au întrunit pe insula Hatteras, au numit un guvern 
provizoriu, au abrogat actul de secesiune şi au proclamat 
reîntoarcerea Carolinei de Nord în sinul Uniunii. Delegaţii 
acelor părţi ale Carolinei de Nord care erau reprezentate la 
acest Convent au fost convocaţi pentru a-şi alege reprezen
tanţii în Congresul de la Washington. 

Scris de K. Marx 
la 10 decembrie 1861 
Publicat în „Die Presse" nr. 343 
din 14 decembrie 1861 
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Ştiri din America 

Ştirea cu pnvue la soarta vasului „Harvey Birch" şi 
la staţionarea crucişătorului „Nashville" în portul Southamp
ton 259 a sosit la New York la 29 noiembrie, dar, după cit se 
vede, n-a stîrnit senzaţie aşa cum se aşteptau anumite 
cercuri şi, în egală măsură, se temeau adversarii războiului. 
De astă dată, un talaz venea după altul. New Yorkul era 
tocmai în plină campanie electorală în vederea alegerilor 
de la 3 decembrie pentru locul de primar. Trimisul ziarului 
„Times" la Washington, d-l Russell. care-şi alterează talen
tul celtic printr-un anglicism artificial, arborează o mină 
nedumerită în faţa agitaţiei stîmite de alegerile pentru locul 
de primar. D-l  Russell împărtăşeşte, fireşte, iluzia cokney
ului * londonez că alegerile pentru locul de primar la New 
York reprezintă aceeaşi farsă demodată ca şi alegerile pen
tru locul de lord-mayor la Londra. După cum se ştie, lordul
mayor al Londrei nu are nici o legătură cu cea mai mare 
parte a Londrei. El este regentul nominal al City-ului, o 
himeră care caută să-şi dovedească existenţa reală prin 
prepararea unor delicioase supe de broască ţestoasă la di
ferite ospăţuri şi prin verdicte neîntemeiate în cazurile de 
încălcare a dispoziţiilor poliţieneşti. Lordul-mayor al Lon
drei este o autoritate de stat numai în imaginaţia autorilor 
parizieni de vodeviluri şi a reporterilor de faits divers **. 
In schimb, primarul New Yorkului este o autoritate reală. 
La începutul mişcării secesioniste, primarul de atunci, re-

* - omului de rind. - Nota trad. 
** - fapte diverse. - Nota trad. 
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numitul Fernando Wood. era pe punctul de a proclama New 
Yorkul oraş-republică independentă 260, fireşte, de comun 
acord cu Jefferson Davis. Planul său a eşuat din pricina 
împotrivirii energice a partidului republican din Em
pire-City '· 

La 27 noiembrie, senatorul american Charles Sumner 
din Massachussets. pe care, în timpul afacerii Kansas, un 
senator din Sud l-a insultat în senat aplicîndu-i citeva lo
vituri de baston. a ţinut în faţa unui auditoriu numeros la 
Cooper-Institute 261 din New York un referat strălucit despre 
originea şi mobilurile ascunse ale rebeliunii proprietarilor 
de sclavi. La sfîrşitul cuvîntării sale, adunarea a adoptat ur
mătoarea rezoluţie : 

„Doctrina enunţată de generalul Fremont cu privire la eliberarea 
sclavilor unor rebeli, ca şi dclaraţiile ulteri0are ale generalului Burnside, 
ale senatorului Wilson, ale lui Georg Bancroft• (renumitul istoric) , „ale 
colonelului Cochrane şi ale lui Simon Cameron, în care eventuala stîrpire 
a sclaviei este considerată drept cauza rebeliunii, exprimă o necesitate 
morală, politică şi militară. Adunarea este de părere că, în momentul de 
faţă, opinia publică a Nordului priveşte cu simpatie orice plan practic, 
care ar putea fi propus în scopul stîrpirii acestei racile naţionale şi 
consideră un asemenea rezultat drept singurul deznodămînt consecvent 
al acestei lupte dintre civilizuţie şi barbarie". 

„New York Tribune" face în legătură cu discursul lui 
Sumner, printre altele. următoarea remarcă : 

„Aluzia d-lui Sumner la iminentele dezbateri din Congres cu privire 
la pr0blema sclaviei trezeşte speranţa că acesta va înţelege, în cele din 
urmă, care este în realitate slăbiciunea Sudului şi tăria Nordului, şi că 
va recurge la unicul mijloc hotărîtor cu ajutorul căruia rebeliunea poate 
i repede şi definitiv înfrîntă". 

Intr-o scrisoare particulară din Mexic, se spune, printre 
altele : 

„Ambasalorul Angliei joacă rolul prietenului devotat al administraţiei 
preşedintelui Juărez.„ Persoane bine informate în ceea ce priveşte intri
gile spaniole afirmă că generalul Marquez a primit ordin din Spania să 
adune din nou forţele risipite ale partidului clerical, care se compun atît 
din elemente mexicane cit şi spaniole. Acest partid urmează să foloseasci 

• - New York. - Nota red. 
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apoi primul prilej care s-ar ivi pentru a solicita maiestăţii sale catolice• 
n rege pentru tronul Mexicului. Se pare că pentru acest post a şi fost 
desemnat n un:hi l reginei. Intrucit acesta este bătrîn, el va trebui, 
în virtutea mersului firesc al lucrurilor, să părăsească în curînd scena, 
şi, intrucît se evită cu grij ă orice clauză cu privire la numirea succe
sorului său, Mexicul ar reveni astfel din nou Spaniei, aşa că în Mexic 
va birui aceeaşi politică ca în Haiti• .  

Scris d e  K. Marx 
la 13 decembrie 1861  

Publicat î n  „Die Presse" nr. 346 
din 17 decembrie 1 861 

• - Isabella a II-a. - Nota red. 
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Un proces de calomnie 

Londra, 19 decembrie 1861 

Vechii egipteni au dezvoltat, după cum se ştie, pînă la 
un înalt grad diviziunea muncii, în măsura în care aceasta 
se referă la societate în ansamblul ei, şi nu la fiecare atelier 
în parte. Aproape fiecare parte a corpului avea la ei medicul 
ei special. a cărui practică era limitată prin lege la acest do
meniu special . Furtul forma obiectul unei meserii speciale, 
al cărei staroste era o persoană oficial recunoscută. Dar cit 
de jalnică apare diviziunea muncii la vechii egipteni în 
comparaţie cu diviziunea modernă a muncii la englezi I Ca
racterul ciudat al diferitelor ramuri de activitate din Londra 
ne uimeşte în aceeaşi măsură ca şi organizarea lor ierarhică. 

Una dintre aceste stranii ramuri de activitate este 
spionajul. Ea se divide de la bun început în două mari ca
tegorii - spionajul civil şi spionajul politic. De această din 
urmă categorie facem cu totul abstracţie aici. Spionajul 
civil cuprinde şi el. la rîndul lui, două mari subdiviziuni -
spionajul oficial şi cel particular. 

Spionajul oficial este practicat, pe de o parte, de de
tectives (detectivi) , remuneraţi fie de stat. fie de autorităţile 
municipale, pe de altă parte, de common informers (simpli 
informatori) , care fac spionaj pe cont propriu şi sînt re
muneraţi de poliţie după j obwork ( în acord) . 

Spionajul particular se împarte în diferi te subunităţi 
care, totuşi, pot fi cuprinse în două rubrici mari . O rubrică 
cuprinde relaţiile particulare necomerciale, cealaltă - pe 
cele comerciale. In ceea ce priveşte prima rubrică, în care 
spionarea infidelităţii conjugale joacă un rol important, 
instituţia d-lui Field a dobîndit o faimă europeană. Cit des
pre funcţiile spionajului comercial, îl vom cunoaşte mai 
bine din urm.toarea intîmplare. 



Un proces de calomnie 

Martea trecută, Court of Exchequer trebuia s. se pro
nunţe într-un proces de calomnie, în care săptămînalul lo
cal „Lloyds Weekly Newsu 262 era acuzatul. iar Stubbs & Co. 
- acuzatorii. Se ştie că Stubbs & Co. scoate un săptămînal 
intitulat „Stubbs' Gazetle" ,  organul „Societăţii Stubbs pentru 
protecţia comerţului" .  Gazeta este trimisă pe cale particu
lară abonaţilor, care plătesc 3 guinee pe an, dar, spre deose
bire de alte gazete, nu este vîndută cu numărul în dughenile 
stationers-ilor *, pe stradă, în gări etc. In realitate, ea nu-i  
lecit o listă de proscripţie a creditorilor insolvabili, indi 
ferent din ce pătură socială fac parte. „Societatea Stubbs 
pentru protecţia comerţului" spionează insolvabilitatea unor 
persoane particulare, iar „Stubbs' Gazette" le înregistrează 
negru pe alb. Numărul abonaţilor se ridică la 20 OOO. 

Acum cîtva timp, „Gazeta săptămînală a lui Lloyd" a 
publicat un articol în care se spunea, printre altele : „Este 
de datoria fiecărui om de onoare să pună capăt acestui ru · 
şinos sistem de spionaj".  Stubbs a cerut să i se dea sa
tisfacţie pe cale j udiciară pentru această calomnie. 

După ce avocatul acuzării. serjeant-ul ** Shee, şi-a re
vărsat întregul torent al elocinţei sale irlandeze, acuzatorul 
Stubbs a trebuit să suporte un cross examination (literal
mente un foc încrucişat căruia îi sînt supuşi martorii în 
timpul interogatoriului) din partea serjeant-ului Ballantine, 
avocatul „Gazetei săptămînale a lui Lloyd" .  Cu acest prilej 
a avut loc următorul dialog umoristic. 

Ballantine : Cereţi informaţii de la abonaţii dv. ? 
Stubbs : Cer abonaţilor să-mi comunice numele persoa

nelor pe care le consideră escroci. Apoi cercetăm aceste 
cazuri. Nu le cercetez personal. Am agenţi la Londra şi în 
alte oraşe mari. La Londra am 9 sau 1 0  agenţi care primesc 
un salariu anual. 

Ballantine : Cît capătă aceşti gentlemeni ca să vă procure 
informaţii ? 

Stubbs : de la 150 pînă la 200 1. st. 
Ballantine : Şi pe deasupra un constum nou ? Bine, dar 

ce se întîmplă dacă unul dintre aceşti gentlemeni bine plă
tiţi reuşeşte să descopere un escroc ? - Ii publicăm numele. 

Ballantine : Dacă e un escroc notoriu ? - Da. - Dar 
dacă e escroc numai pe jumătate ? - Atunci îi trecem nu
mele în catastiful nostru. - Aşteptaţi pînă se des.vîrşeşte 

* - librarilor. - Nota trad. 
** - doctor în drept: - Nota trad. 
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şi  apoi îl daţi publicităţii ? - Da. - Publicaţi autografe ale 
escrocilor ? - Da. - Şi de dragul comerţului faceţi cheltuieli 
suplimentare, publicînd fotografiile escrocilor ? - Da. - Nu 
aveţi un birou de poliţie secret ? Nu sînteţi în legătură cu 
d-l Field ? - Mă bucur să pot răspunde : nu I - In ce 
constă atunci deosebirea ? - Refuz să răspund la această 
întrebare. - Ce înţelegeţi prin „agenţii legali" pe care îi 
aveţi ? - Aceasta se referă la încasarea datoriilor. Prin 
agenţi legali înţeleg nişte sollicitors (ceva intermediar între 
avocat şi portărel) , care se ocupă de treburile abonaţilor în 
condiţiile menţionate în prospect. - Prin urmare, vă ocupaţi 
şi de încasarea datoriilor ? - Incasez datorii prin inter
mediul a 700 de sollicitors. - Dumnezeule sfinte, dv. în
treţineţi 700 de sollicitors, şi lumea continuă să existe I Dar 
spuneţi-mi - dv. îi întreţineţi pe aceşti sollicitors sau vă 
întreţin ei pe dv. ? - Ei se întreţin singuri. - Aţi mai avut 
şi alte procese ? - Da, vreo jumătate de duzină. - Aţi dus 
procesul pînă la pronunţarea sentinţei 1 - Da. - A fost 
vreuna din sentinţe în favoarea dv. ? - Una singură. - Ce 
semnificaţie are rubrica gazetei dv. „Cereri de adrese" ,  după 
care urmează o listă întreagă de nume ? - Aceştia-s debitori 
care au dat bir cu fugiţii şi al căror domiciliu n-a putut fi 
descoperit nici de noi, nici de abonaţii noştri. - Cum este 
organizată societatea dv. ? - Biroul nostru central este la 
Londra, dar avem filiale la Birmingham, Glasgow, Edinburgh 
şi Dublin. Tatăl meu mi-a lăsat moştenire această societate. 
Iniţial societatea îşi avea sediul la Manchester. 

După aceasta avocatul Ballantine l-a atacat cu vehe
menţă în pledoaria sa pe Stubbs, a cărui „ţinută zîmbitoare 
şi satisfăcută din timpul depoziţiei dovedeşte în orice caz 
că tot atît de puţin ca şi scarabeul el este conştient de me
diul murdar în care se învîrteşte" .  Comerţul englez trebuie 
să fi decăzut catastrofal, dacă are nevoie de asemenea pro
tectori. Acest infam sistem de spionaj î i  oferă lui Stubbs o 
armă cumplită pentru a stoarce bani prin şantaj etc. 

Lordul Chief Baron •. care a prezidat şedinţa curţii, a 
făcut în faţa j uraţilor un rezumat favorabil apărării. El a 
terminat cu următoarele cuvinte : „Juraţii datorează mult li
bertăţii presei ; dar j uraţii sînt independenţi nu pentru că 
presa este liberă, ci presa este liberă pentru că j uraţii sînt 
independenţi. Ei trebuie să aprecieze dacă articolul incrimi
nat depăşeşte limitele unei critici cinstite. Stubbs este o per
soană oficială şi de aceea este supus criticii. Dacă sînt de 

. 
* - Lordul-preşedinte al Tribunalului trezoreriei. - Nota red. 
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părere că «Gazeta săptămînală a lui Lloyd» a depăşit limitele 
criticii cinstite. se cuvine să recunoască reclamantului dreptul 
la despăgubiri civile corespunzătoare I "  

Juraţii s-au retras în camera de chibzuire. Dupa dez
bateri care au durat un sfert de oră au apărut din nou în 
sala de şedinţe cu verdictul : plîngerea reclamantului Stubbs 
este întemeiată ; pentru atingerea adusă onoarei sale i se 
acordă drept despăgubiri civile 1 farthing. Farthingl este 
cea mai mică monedă divizionară engleză, corespunzind cen
timei franceze şi pfennigului german. Stubbs a părăsit 
Guildhall în hohotele de rîs ale numerosului auditoriu, fiind 
escortat de cîţiva admiratori. de ale căror ovaţii inoportune 
modesta sa persoană s -a putut salva numai luînd-o la fugă. 

Scris de K. Marx 
la 19 decembrie 1 86 1  

Publicat în „Die Presse• nr. 353 
din 24 decembrie 1 86 1  

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germand 
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Karl Marx 

Guvernul de la Washington 
şi puterile occidentale 

Una dintre cele mai neaşteptate suprize ale războiului 
anglo-franco-turco-rus *, atît de bogat în surprize, a fost. fără 
doar şi poate, declaraţia cu privire la dreptul maritim 263 
adoptată la Paris în primăvara anului 1 856. Cînd a început 
războiul împotriva Rusiei. Anglia a renunţat la cele mai teri
bile arme ale ei împotriva Rusiei - confiscarea mărfurilor 
inamicului aflate pe vase neutre - şi la captură. La sfîrşitul 
războiului, Anglia a distrus aceste arme şi a jertfit sfărîmătu 
rile lor pe altarul păcii. Rusia, partea aşa-zis învinsă, a obţinut 
o concesie pe care încă din timpul Ecaterinei a II-a în zadar 
s-a  străduit s-o dobîndească printr-o serie de „neutralităţi 
armate" 264, războaie şi intrigi diplomatice. In schimb, An
glia, pretinsa învingătoare, a renunţat la puternicele mijloace 
de atac şi ap.rare de care dispunea ca putere maritimă şi  
pe care, timp de un secol şi jumătate, le-a apărat prin forţa 
armelor împotriva lumii întregi. 

Motivele umanitariste care au servit drept pretext de
claraţiei din 1 856 se volatilizează la cea mai superficială 
analiză. Captura nu reprezintă o barbarie mai mare decît 
acţiunile detaşamentelor de voluntari sau de franctirori în 
războiul terestru. Corăbiile de corsari sînt franctirorii mărilor. 
Confiscarea bunurilor particulare ale cetăţenilor unei naţiuni 
beligerante se obişnuieşte şi în cursul unui război terestru. 
Oare rechiziţiile de război, de pildă, nu ating, pe lingă vistieria 
guvernului inamic, şi proprietatea persoanelor particulare ? 
Prin natura sa, războiul terestru nu ameninţă bunurile ina
mice aflate pe un teritoriu neutru, adică sub suveranitatea 
unei puteri neutre. Prin natura sa, războiul maritim şterge 
aceste îngrădiri. deoarece marea, ca magistrală comună a 

* - este vorba de războiul Crimeii. - Nota red. 
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naţiunilor. nu poate cădea sub suveranitatea vreunei puteri 
neutre. 

în realitate însă. declaraţia din 1 856 ascunde sub fraze 
filantropice o mare lipsă de umanitarism. Ea transformă în 
principiu războiul dintr-un război al popoarelor într-un 
război al guvernelor. Ea acordă proprietăţii inviolabilitatea, 
dar o refuză persoanei. Apărînd comerţul de ororile războiu
lui. ea face ca clasele care se îndeletnicesc cu comerţul şi  
industria să rămînă indiferente faţă de ororile războiului. Se 
înţelege. de altfel. de la sine că pretextele umanitariste ale 
declaraţiei din 1 856 se adresau numai galeriei europene, la 
fel ca pretextele religioase ale Sfintei Alianţe. 

Este cunoscut faptul că lordul Clarendon, care la Con
gresul de la Paris a anulat prin semnătura sa dreptul maritim 
englez, cum a mărturisit el însuşi mai tîrziu în Camera lor
zilor, a acţionat fără ştirea coroanei şi  fără a avea mandat 
de la aceasta. El n-avea altă împuternicire decît o scrisoare 
particulară din partea lui Palmerston. Pînă acum Palmerston 
n-a îndrăznit să ceară parlamentului englez să ratifice decla
raţia de la Paris şi semnătura lui Clarendon. Abstracţie făcind 
de dezbaterile cu privire la conţinutul declaraţiei. exista pri
mejdia unor dezbateri cu privire la problema constituţională, 
şi anume dacă un ministru englez îşi poate aroga dreptul de 
a şterge dintr-o trăsătură de condei. independent de coroană 
şi parlament, vechea bază a puterii maritime engleze. Numai 
influenţei şcolii manchesteriene 265 îi datorează Palmerston 
faptul că acest coup d'etat * ministerial n-a dus la inter
pelări furtunoase, ba, mai mult, că a fost acceptat în mod 
tacit ca un fait accompli ** ·  Ea a considerat că intereselor 
reprezentate de ea, deci şi ale filantropiei, civilizaţiei şi pro
gresului. le corespunde o inovaţie care avea să permită co
mercianţilor englezi să-şi desfăşoare nestingherit afacerile 
cu duşmanul pe vase neutre, în timp ce marinarii şi soldaţii 
se războiesc pentru onoarea naţiunii. Manchesterienii au ju
bilat la gîndul că,  printr-o lovitură neconstituţională, mi
nistrul a obligat Anglia să facă concesii internaţionale, care, 
după toate probabilităţile, nu puteau fi obţinute pe cale 
constituţional-parlamentară. Aşa se explică indignarea pe 
care au provocat-o acum în rîndurile manchesterienilor din 
Anglia dezvăluirile din Cartea albastră, prezentată de Seward 
Congresului de la Washington. 

* - lovitură de stat. - Nota trad. 
** - fapt împlinit. - Nota trad. 
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După cum se ştie, Statele Unite au fost singura mare pu
tere care a refuzat să adere la declaraţia din 1 856 de la Paris. 
De îndată ce renunţau la captură, ele erau obligate să-şi 
creeze o mare flotă militară. Orice slăbire a forţelor lor mi
litare pe mare le ameninţa totodată cu coşmarul unei armate 
terestre permanente pe măsura celor din Europa. Totuşi, pre
şedintele Buchanan s-a declarat dispus să adere la decla
raţia de la Paris dacit cu excepţia contrabandei de război, se 
va garanta, fără nici o deosebire, inviolabilitatea oricărei pro
prietăţi, inamică sau neutră, aflate pe vase. Propunerea lui a 
fost respinsă. Din Cartea albastră a lui Seward reiese acum 
că, de îndată ce a ocupat postul de preşedinte, Lincoln a 
comunicat Angliei şi Franţei că Statele Unite sînt gata să 
adere la declaraţia de la Paris în măsura în care ea desfiin
ţează captura, dar cu condiţia ca interzicerea capturii să fie 
extinsă şi asupra acelor părţi ale Statelor Unite în care a 
izbucnit rebeliunea, adică asupra Confederaţiei statelor din 
sud. Răspunsul practic pe care l-a primit a fost recunoaşterea 
drepturilor, ca parte beligerantă, ale Confederaţiei statelor 
din sud 266• 

„Umanitarismul. progresul şi civilizaţia"  au sugerat u
vernelor de la St. James şi Tuileries că interzicerea capturii 
ar reduce extraordinar de mult şansele secesioniştilor şi deci 
şi  şansele de destrămare a Statelor Unite. De aceea Confede
raţia a fost recunoscută în mare grabă ca parte beligerantă, 
pentru ca apoi să se răspundă guvernului de la Washington 
că Anglia şi Franţa nu pot, fireşte, să recunoască propunerea 
uneia din părţile beligerante ca lege obligatorie pentru cea
laltă parte beligerantă. Aceeaşi „nobilă lealitateu a însufleţit 
toate tratativele diplomatice ale Angliei şi Franţei cu guver
nul Statelor Unite din momentul cînd a izbucnit războiul civil. 
şi dacă „San Jacinto " n-ar fi oprit vasul „Trentu în strîmtoa
rea Bahama, orice alt incident ar fi fost suficient ca să ser
vească drept pretext pentru conflictul scontat de lordul Pal· 
merston. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 20 decembrie 1861 

Publicat în „Die Psse• nr. 354 
din 25 decembrie 1861 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german& 



4 !9 

Karl Marx 

Părerea ziarelor şi părerea poporului 

Londra, 25 decembrie 161 

Politicienii de pe continent care-şi închipuie că presa 
londoneză le poate servi drept termometru care indică starea 
de spirit a poporului englez se înşală, desigur, în momentul de 
faţă. Cind a sosit prima ştire referitoare la incidentul cu vasul 
„Trent" ,  mîndria naţională engleză a spumegat şi aproape în 
toate păturile sociale s-a făcut auzită chemarea la război 
împotriva Statelor Unite. Presa londoneză, în schimb, a afişat 
o atitudine rezervată, şi chiar şi „Times" s-a îndoit dacă 
există, în genere, un casus belli* . Cum se explică acest feno
men ? Palmerston nu era sigur dacă juriştii coroanei vor fi 
în stare să născocească vreun pretext legal de război. Cu o 
săptămînă şi j umătate înainte de sosirea vasului „La Plata" 
la Southampton, agenţii Confederaţiei statelor din sud s-au 
adresat de la Liverpool guvernului englez, denunţînd intenţia 
unor crucişătoare americane de a pleca din porturi engleze 
pentru a aresta pe domnii Mason, Slidell etc. în larg şi cerind 
intervenţia guvernului englez. Conformîndu-se avizului juriş
tilor coroanei, guvernul a respins această cerere. Aşa se 
explică tonul iniţial paşnic şi moderat al presei londoneze în 
contrast cu nerăbdarea războinică a poporului. Dar, de îndată 
ce juriştii coroanei - Attorney General şi Attorney Sollici
tor, ambii totodată membri ai cabinetului - au descoperit 
un pretext formal pentru un conflict u Statele Unite, rapor
tul dintre popor şi presă s-a inversat. Febra războinică din 
presă a crescut în aceeaşi măsură în care febra războinică a 
poporului a scăzut. In prezent, un război cu America este tot 
atît de nepopular în toate păturile poporului englez, cu �xcep
ţia acelora cărora bumbacul le stă la inimă şi a nobililor de la 
ţară, pe cit sînt de asurzitoare strigătele de război din presă. 

* - motiv de războ1. - Nota trad. 
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Şi acum priviţi presa londoneză ! In fruntea ei stă 
„Times",  al cărui redactor şef, Bob Lowe, a fost în trecut în 
Australia, pe care în mod demagogic a incitat-o să se separe 
de Anglia. El este un membru de mîna a doua al guvernului, 
un fel de ministru al învăţămîntului, o simplă creatură a lui 
Palmerston. „Punch "267, care este bufonul lui „Times", trans
formă sesquipedalia verba* ale acestuia în glume anoste şi 
caricaturi lipsite de haz. Un redactor-şef al lui „Punch" a fost 
plasat de Palmerston cu un salariu de 1 OOO 1 .  st. pe an la 
Board of Health (Departamentul sănătăţii) . 

„Morning Post " este în parte proprietatea privată a lui 
Palmerston. O altă parte a acestei instituţii ciudate e vin
dută ambasadei franceze. Restul aparţine „haute volee "-ului **  
şi serveşte cele mai precise informaţii curtenilor lingăi ş i  croi
torilor de damă. De aceea „Morning Post " este cunoscut n 
rîndurile poporului englez ca un Jenkins ( tipul lacheului) al 
presei. 

„Morning Advertiser " este proprietatea comună a 
„licensed victuallers"-ilor, adică a cîrciumilor cărora li se 
permite să vîndă, în afară de bere, şi rachiu. El este tot
odată şi organul de presă al pietiştilor englezi şi de asemenea 
al sporting characters, adică al oamenilor care trăiesc de pe 
urma curselor de cai, pariurilor, boxului etc. Redactorul 
acestui ziar, d-l Grant, care mai înainte era folosit de ziare 
ca stenograf, un om absolut ignorant în materie de literatură, 
a avut cinstea să fie admis la recepţiile particulare ale lui 
Palmerslon. De atunci are o slăbiciune pentru „truly English 
minister" (adevăratul ministru englez)268, pe care, la izbucni
rea războiului cu Rusia *** ,  l-a denunţat ca „agent rus" .  Tre
buie să adăugăm că cuvioşii patroni ai acestui ziar spirtos se 
află sub comanda supremă a contelui Shaftesbury, iar Shaftes
bury este ginerele lui Palmerston. Shaftesbury este marele 
pontif al „low churchmen-ilor"269, care altoiesc Sanctus 
�piritus ****  pe spirtul păcătos al bravului „Advertiser" .  

„Morning Chronicle" ! Quantum mutatus ab illo I ***** 
După ce timp de aproape o j umătate de secol a fost marele ziar 
al partidului whig şi un rival nu nenorocos al lui„Times" ,  steaua 

* - cuvinte grandilocvente. - Nota tra.d. 
** - protipendadei. - Nota trad. 

*** Războiul Crimeii. - Nota red. **** - j oc de cuvinte : Spiritus - înseană „duh • şi „spirt• .  
Nota trad. • 0•• - atit de schimbat faţă de trecut I (Virgiliu - „Eneida") .  
Nota red. 
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lui a apus în urma războiului whigilor 270• El a trecut prin tot 
felul de metamorfoze, s-a transformat într-un penny paper271, 
a încercat să trăiască de pe urma cazurilor „senzaţionale" ,  
luînd, de pildă, apărarea otrăvitorului Palmer. Mai tîrziu s-a 
vîndut ambasadei franceze, căreia însă curînd i-a părut 
rău să-şi arunce banii pe fereastră. A crezut apoi că o să 
aibă mai mult succes cu antibonapartismul , dar degeaba. In 
sfîrşit, şi-a găsit mult aşteptatul cumpărător în persoana dom
nilor Yancey şi Mann - agenţii de la Londra ai Confedera
ţiei statelor din sud. 

„Daily Telegraph"  este proprietatea privată a unui oare
care Levy. Insăşi presa engleză a poreclit ziarul lui Palmers
tons mob paper (ziarul pentru vulg al lui Palmerston) . Pe 
lîngă această funcţie, ziarul se mai ocupă cu chronique 
scandaleuse *. Este caracteristic pentru acest „Telegraph" 
că, la sosirea ştirii în legătură cu „Trent", el a declarat, 
dintr-un ordin de sus, că războiul este imposibil. In această 
postură demnă şi moderată, care i-a fost dictată, dar care-i 
era străină, ziarul s-a simţit atît de stingherit, încît de atunci 
a publicat o jumătate de duzină de articole despre moderaţia 
şi demnitatea manifestată cu acest prilej . De îndată ce a sosit 
ordinul ca să schimbe placa, „Telegraph" a căutat să-şi ia 
revanşa pentru căluşul care i-a fost impus, întrecîndu-i pe 
toţi confraţii săi prin sălbaticele sale ţipete războinice. 

„Globe "272 este ziarul guvernamental de seară care pri
meşte subvenţii oficiale de la toate ministerele deţinute de 
whigi. 

Ziarele toryiste „Morning Herald" şi „Evening Standard" 
aparţin amîndouă aceleiaşi boutique ** ; poziţia lor este deter
minată de două motive : pe de o parte, de ura tradiţională 
împotriva „coloniilor engleze răzvrătite", pe de altă parte, de 
o lipsă cronică de bani. Ele ştiu că un război cu America ar 
duce in mod inevitabil la căderea actualului guvern de coa
liţie şi ar croi drum unui guvern tory. O dată cu venirea unui 
guvern tory se vor acorda din nou subvenţii oficiale ziarelor 
„Herald" şi „Standard". De aceea, nici lupii flămînzi n-ar putea 
urla mai tare adulmecind prada decît urlă aceste ziare toryiste 
adulmecînd un război cu America şi ploaia de aur care l-ar 
însoţi ! 

Din presa cotidiană londoneză mai merită să fie amintite 
doar „Daily News" şi „Morning Star" ,  care iau atitudine 

* - cronica scandaloasă. - Nota trad. 
** - dugheni. - Nota trad. 
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împotriva aţîţătorilor la război. „Daily Newsu este stingherit 
în acţiunile sale din pricina legăturii sale cu lordul John 
Russell, iar influenţa lui „Morning Staru (ziarul lui Bright şi 
Cobden) este prejudiciată de reputaţia sa de „apărător al păcii  
cu orice preţ " .  

La majoritatea săptămînalelor londoneze, ca simple ecouri 
ale presei cotidiene, precumpăneşte spiritul belicos. „Obser
ver u 273 este în solda guvernului . „Saturday Reviewu aleargă 
după esprit * şi-şi închipuie că l -a  găsit, tratînd de sus, cu 
o superioritate cinică, afectată, prejudecăţile umanitariste. 
Pentru a dovedi că au „esprit ", de la izbucnirea războiului 
civil din America, avocaţii, popii şi belferii corupţi care scriu 
la acest ziar îi aclamă rînjind pe proprietarii de sclavi. Mai 
tîrziu, fireşte, au cîntat împreună cu „Times" marşuri răz
boinice. Ele s-au şi apucat să întocmească planul unei cam
panii împotriva Statelor Unite, plan care dovedeşte o igno
ranţă crasă. 

Ca excepţii mai mult sau mai puţin onorabile trebuie 
menţionate „Spectator " ,  , .Examiner" şi mai cu seamă „Mac
Millan's Magazine "274. 

Prin urmare, în ansamblul ei, presa londoneză - ziarele 
din provincie, cu excepţia celor care aparţin magnaţilor 
bumbacului, formează un contrast demn de toată lauda - îl 
reprezintă pe Palmerston, exclusiv pe Palmerston. Palmerston 
vrea război, poporul englez nu-l vrea. Evenimentele viitoare 
ne vor arăta cine va ieşi învingător în acest duel - Pal
merston sau poporul. In orice caz, jocul lui Palmerston este 
mai periculos decît acela jucat de Ludovic Bonaparte la 
începutul anului 1 85921s. 

Scris de K. Marx 
la 25 decembrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 359 
din 31 decembrie 1861 

* - spirit. - Nota lrad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



453 

Karl Marx 

Scamatoriile presei franceze. 
Consecinţe economice ale războiului 

Londra, 31 decembrie 1861 

S-ar zice că credinţa în minuni dispare dintr-o sferă ca 
să apară în alta. Izgonită din domeniul naturii, ea îşi face 
acum apariţia în politică. Cel puţin aceasta este părerea 
ziarelor pariziene şi a clicii lor din agenţiile telegrafice şi 
agenţiile corespondenţilor de presă. Astfel. de pildă, ziarele 
de seară pariziene au anunţat ieri : lordul Lyons ar fi declarat 
d-lui Seward că va aştepta pînă în seara de 20 decembrie, 
cînd va pleca la Londra, dacă guvernul de la Washington 
refuză să extrădeze persoanele arestate. Prin urmare, ziarele 
pariziene ştiau dej a ieri ce a făcut lordul Lyons după primirea 
depeşelor care i-au fost trimise cu vasul „Europa" .  Dar pînă 
astăzi n-a sosit încă în Europa ştirea despre sosirea vasului 
„Europa" la New York. Incă înainte de a fi informate de 
sosirea vasului „Europa" în America, „Patrie" & Co. publică 
în Europa ştiri despre cele petrecute imediat după sosirea 
acestui vas în Statele Unite. „Patrie" & Co. consideră, de 
bună seamă, că rapiditatea nu înseamnă vrăjitorie. O gazetă 
de aici remarcă, într-un articol cu privire la bursă, că aceste 
născociri pariziene, ca şi articolele incendiare ale unor ziare 
engleze, favorizează nu numai speculaţiile politice ale anu
mitor potentaţi, dar şi speculaţiile de bursa ale anumitor per
soane particulare. 

„Economist" - pînă în prezent unul dintre cei mai zgo
motoşi crainici ai partidului războiului - publică în ultimul 
său număr scrisoarea unui negustor din Liverpool şi un articol 
de fond, în care avertizează publicul englez să nu sub
aprecieze pericolul unui război cu Statele Unite. Anglia a 
importat in cursul anului 1861  cereale în sumă de 
1 5  380 901 l. st., din care aproape 6 OOO OOO l. st. au revenit 
Statelor Unite. Anglia ar suferi mai mult de pe urma impo
sibilităţii de a cumpăra cereale americane decît ar suferi 
Statele Unite de pe urma imposibilităţii de a i le vinde. 
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Statele Unite ar avea avantajul unei informări mai rapide. 
Dacă s-ar hotărî să pornească războiul, atunci ar zbîmîi 
imediat telegramele de la Washington la San Francisco. şi 
vasele americane din Oceanul Pacific şi din apele teritoriale 
ale Chinei ar începe operaţii militare cu multe săptămîni 
înainte ca Anglia să poată transmite în India ştirea despre 
izbucnirea războiului. 

De la declanşarea războiului civil, volumul comerţului 
americano-chinez ca şi cel americano-australian a scăzut 
colosal de mult. Şi în măsura în care se mai practică acest 
comerţ, mărfurile sînt plătite, în cea mai mare parte, cu 
acreditive engleze, deci cu capital englez. Dimpotrivă, co
merţul englez cu India, China şi Australia - dintotdeauna 
foarte intens - s-a extins şi mai mult după întreruperea 
comerţului cu Statele Unite. De aceea, în timp ce cîmpul de 
acţiune al vaselor americane de corsari ar fi vast, cel al 
vaselor engleze ar fi relativ neînsemnat. Investiţiile de capi
tal ale Angliei în Statele Unite sînt mai mari decît întregul 
capital investit în industria engleză de bumbac. Investiţiile 
de capital ale Americii în Anglia sînt aproape nule. Flota 
engleză o eclipsează pe cea americană, dar nici pe departe 
în aceeaşi măsură ca în timpul războiului din 1812-1814. 

Vasele de corsari americane s-au dovedit încă pe 
atunci superioare celor englezeşti, darmite acum ? Cit despre 
o blocadă efectivă a porturilor nord-americane, mai ales 
iama, mc1 nu poate fi vorba. Pe cursurile de ape dintre 
Canada şi Statele Unite, unde această superioritate este 
hotărîtoare într-un război terestru pe teritoriul Canadei, Sta
tele Unite ar avea la izbucnirea războiului supremaţia 
absolută. 

Pe scurt, negustorul din Liverpool ajunge la următoarea 
concluzie : 

„Nimeni în Anglia nu îndrăzneşte să facă propagandă de război 
numai de dragul bumbacului. Ne-ar costa mai puţin dacă trei ani de-a 
rîndul am hrăni toate districtele industriei bumbacului pe socoteala sta
tului decît să fim, de dragul lor, un an în război cu Statele Unite". 

Ceterum censeo 276 - incidentul „Trent "  nu va duce la 
război. 

Scris de K. Marx 
la 31 decembrie 1861 

Publicat în „Die Presse" nr. 4 
din 4 ianuarie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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Karl Marx 

Un miting filoamerican 

Londra, 1 ianuarie 1862 

Mişcarea împotriva războiului cîştigă pe zi ce trece tot 
mai mult teren în rîndurile poporului englez. La mitingurile 
publice care s-au ţinut  în cele mai diferite părţi ale ţării s-a 
insistat asupra aplanării pe calea arbitrajului a conflictului 
dintre Anglia şi America. Nenumărate memorandumuri în 
acest sens sosesc pe adresa şefului guvernului, iar presa 
provincială independentă se opune aproape în unanimitate 
isteriei de război a presei londoneze. 

Dăm mai jos o dare de seamă mai amplă asupra mitin
gului care a avut loc lunea trecută la Brigh ton ; acest miting 
prezintă un interes deosebit pentru că a fost convocat din 
iniţiativa clasei muncitoare, iar cei doi vorbitori principali, 
domnii Conningham şi White, sînt membri influenţi ai parla
mentului şi aparţin părţii proguvenamentale a Camerei 
comunelor. 

D-l Wood (un muncitor) a prezentat prima moţiune în 
care se spune 

„că actualul conflict dintre Anglia şi America a izbucnit din pricina 
unei greşite interpretări a dreptului internaţional, şi nu a unei insulte 
aduse în mod intenţionat steagului britanic ; că de aceea mitingul de fată 
este de părere ca acest litigiu să fie suus arbitrajului unei puteri neutre ; 
că în împrejurările de faţă un război cu America n-ar putea fi justificat, 
ci, dimpotrivă, ar fi condamnat de întregul popor englez• .  

In sprijinul moţiunii sale, d-l  Wood a spus printre 
altele : 

„Se pretinde că această nouă insultă ar fi ultima verigă dintr-un 
întreg lanţ de insulte aduse de America Angliei. Să admitem că aşa stau 
lucrurile ; dr ce-ar dovedi în acest caz faptul că în prezent se zăngănesc 
armele, Ar dovedi că, atîta timp cit America a fost unită şi puteică, 
noi am înghiţit fără să ne sinchisim insultele ei, iar acum, cind se află 
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într-un moment de primejdie, folosim situaţia favorabilă pentru noi ca să 
răzbunăm inulta care ne-a fost adusă. O asemenea comportaTe nu ne-ar 
stigmatiza oare in ochii lumii civilizate drept mişei ?" 

D -l Conningham : 

„„.Jn momentul de faţă se desfăşoară în sinul Uniunii o pronunţată 
politică de eliberare (aplauze) , şi îmi exprim speranţa fermă că nu se va 
permite vreo interven/ie a guvernului englez (aplauze) „. Voi, care v-aţi 
născut ca englezi liberi, vreţi oare să vă lăsaţi antrenaţi într-un război 
antirepublican ? Căci aceasta este intenţia ziarului :Times» şi a parti
dului care se află în spatele lui„. Fac apel la muncitorii din Anglia, care 
sînt cei mai interesaţi ca pacea să fie menţinută, să-şi ridice glasul şi, 
la nevoie, mina pentru a împiedica o crimă atît de mare. (Aplauze puter
nice)„. cTimes» a recurs la toate mijloacele pentru a aţîţa spiritul răz
boinic în ţara noastră şi pentru a provoca prin sarcasme şi insulte o 
stare de spirit ostilă printre americani. Eu nu fac parte din aşa-zisul 
partid al păcii. :Times» sprijină politica Rusiei, iar în 1 853 ·a făcut tot 
ce i-a stat în putinţă pentru a determina ţara noastră să privească liniş
tită agresiunile barbarilor ruşi în răsărit. Am fost şi eu printre aceia care 
şi-au ridicat glasul îmotriva acestei politici greşite. Cînd în parlament 
a fost propus bill-ul cu privire la conspira/ii, cu scopul de a înlesni 
extrădarea emigranţilor politici, :Times» nu şi-a precupeţit eforturile 
pentru a forţa votarea acestui bill ân Camera comunelor. Mă număr prin
re cei 9 de membri ai Camerei comlelor care s-au opus acestui atentat 
împotriva libertăţilor poporului englez şi care l-au răsturnat pe ministru. 
(Aplauze.) Acest ministru se află acum în fruntea guvnului. II previn 
că, dacă va încerca să antreneze ţara noastră într-un război cu America 
fără a avea motive serioase şi temeinice, planul său va eşua în mod 
ruşinos. Să ştie că-l aşteaptă din nou o înfrîngere ruşinoasă, o înfrîngere 
cu mult mai mare decît cea pe care a suferit-o cu prilejul bill-ului u 
privre la cnspiraţii. (Aplauze puternice.) Nu cnosc mesajul oficial care 
a fost trimis la Washington ; dar părrea unanimă este că juriştii 
coroanei au recomandat guvernului să se situeze pe terenul strict l 
dreptului, şi anume că emisarii statelor din Sud. nu puteau fi arestaţi 
fără vasul pe bordul căruia se aflau. Pe această bază urmează să fie 
cerută ca o condiţie sine qua non* extrădarea lui Slidell şi Mason. 

Să presupunem că poporul de pe cealaltă parte a Oceanului Atlantic 
nu va permite guvernului său să extrădeze aceste persoane. Vreti oare 
să poniţi la război numai pentru a-i salva pe cei doi emisari ai stăpi
nilor de sclavi ?„. In tara noastră există un partid al partizanilor răz
boiului împotriva republicii americane. Amintiţi-vă de ultimul război cu 
Rusia. Prin publicarea la Petersburg a unor depeşe secrete a reieşit în 
mod indubitabil că artie0lele apărute în 1 855 în «Times" au fost scrise de 
o persoană căreia ii erau accesibile actele şi documentele secrete de stat 
ruseşti. D-l Layard a citit atnci în Camera comunelor pasajele cele mai 
concludente din acste articole, iar «Times», constenat, şi-a schimbat 
de îndată tonul şi n dimineaţa următoare a sunat din trîmbita răz
boiului... «Times» l-a atacat în repetate rînduri pe împăratul Napoleon şi 
a sprijinit guvernul nostru cind a cerut credite nelimitate pentru con· 
struirea unor fortificaţii terestre şi a unor baterii plutitoare. 
Şi după toate acestea şi după ce a tras semnalul de alarmă împotriva 

* - condiţie indispensabilă. - Nota trad. 
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Franţei, «Times» vrea acum, prin antrenarea ţării lOastre într-un război 
peste ocean, să lase ţărmul nostru descoperit în faţa primejdiei care-l 
ameninţă din partea împăratului Franţei... N-ar fi exclus ca masivele 
înarmări care se fac în prezent să nu vizeze numai cazul cTrenb, ci şi 
eventualitatea unei recunoaşteri a guvenului statelor sclavagiste. Dacă 
Anglia va recurge la un asemenea procedeu, ea se va aoperi pe 
veci de ruşine• . 

D-l White : 

„Este necesar să menţionăm că iniţiatorul acestui miting este clasa 
muncitoare şi  că toate cheltuielile pentru organizarea lui au fost supor
tate de comitetul muncitorilor„. Guvernul actual nu a dat niciodată 
dovadă de prea mult tact şi n-a fost sincer şi loial faţă de popor. Nici un 
moment n-am crezut în posibilitatea izbucnirii unui război în legătură cu 
cazul «Trenb . Eu am spus dschis multor membri ai guvenului că nici 
unul dintre ei nu crede în posibilitatea izbucnirii unui război din pricina 
incidntului «Trent» . Pentru ce atunci toate aceste pregătiri intense ? 
Cred că Anglia şi Franţa au căzut de acord să recunoască în primăvara 
viitoare independenta statelor din sud. Pînă atunci Marea Britanie va 
putea concentra în apele teritoriale americane o flotă foarte putenică, 
iar Canada va fi complet înarmată pentru apărare. Dacă statele din 
nord vor i atunci dispuse să facă din recunoaşterea statelor din sud 
un casus belli*, Marea Britanie va fi gata de război..." 

Vorbitorul a expus apoi în continuare care sînt primej
diile unui război împotriva Statelor Unite, a reamintit de 
simpatia manifestată de America cu prilejul morţii genera
lului Havelock, de ajutorul dat de marinarii americani vapoa
relor engleze în timpul bătăliei nenorocite de pe Peiho277 etc. 
In încheiere, el a arătat că războiul civil se va sfîrşi cu 
desfiinţarea sclaviei şi că, de aceea, Anglia trebuie să fie 
neapărat de partea Nordului. 

După ce prima moţiune a fost adoptată în unanimitate, 
s-a propus mitingului un memorandum adresat lui Palmerston, 
care a fost luat în discuţie şi aprobat. 

Scris de K. Marx 
la 1 ianuarie 1 862 

Publicat în „Die Presse" nr. 5 
din 5 ianuarie 1862 

* - motiv de război. - Nota trad. 
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Karl Marx 

Opinia publică din Anglia 

Londra, 1 1  ianuarie 162 

Ştirea despre soluţionarea paşmca a conflictului 
, .Trent u27s a fost întîmpinată de marea majoritate a poporului 
englez cu atîta entuziasm, încit dovedeşte în modul cel mai 
evident impopularitatea războiului care ameninţa să izbuc
nească şi teama de urmările lui. In Statele Unite nu trebuie 
să se uite niciodată că, în tot cursul conflictului, cel puţin 
clasa muncitore din Anglia nu le-a părăsit nici un moment. 
Datorită ei, în acele zile cînd pacea era pe muchie de cuţit, 
în pofida veninului împroşcat zilnic de presa venală şi lipsită 
de scrupule, în Regatul Unit nu s-a putut ţine nici un miting 
public în favoarea războiului. Singurul miting în favoarea 
războiului, care a avut loc în sala bursei din Liverpool, unde 
se negociază bumbacul la sosirea vasului „La Plata u, a fost 
un miting exclusiv al speculanţilor de bumbac. Chiar şi la 
Manchester, starea de spirit a muncitorilor a fost atit de 
bine sesizată, încît unica încercare de a se convoca un miting 
in favoarea războiului a fost abandonată aproape imediat de 
către iniţiatorii ei. 

Oriunde în Anglia. Scoţia sau Irlanda au avut loc mitin
guri publice, s-a protestat împotriva campaniei furibunde in 
favoarea războiului duse de presă, împotriva planurilor sinis
tre ale guvernului şi s-a cerut o rezolvare paşnică a proble
melor litigioase. In această privinţă, ultimele două mitinguri, 
unul ţinut la Paddington (Londra) , celălalt la Newcastle 
upon-Tyne, sînt caracteristice. La primul miting a fost apro
bată expunerea d-lui Washington Wilkes, care susţinea că 
Anglia nu este îndreptăţită să critice arestarea emisarilor 
statelor din sud, iar la mitingul de la Newcastle s -a  adoptat 
aproape în unanimitate o rezoluţie în care se spunea, in 
primul rînd, că americanii s-au făcut vinovaţi doar de exerci
tarea legitimă " dreptului de percheziţie şi arestare, şi, în al 
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doilea rînd, că trebuie pedepsit căpitanul vasului „Trent •  
pentru violarea neutralităţii engleze proclamate d e  regină. 

In condiţii normale, poziţia clasei muncitoare engleze ar 
putea fi explicată prin simpatia firească pe care o inspiră 
maselor populare de pe întregul glob unicul guvern popular 
din lume. ln condiţiile actuale însă, cînd o bună parte a 
clasei muncitoare engleze suferă direct şi destul de greu de 
pe urma blocadei împotriva Sudului, cînd o altă parte a 
fost lovită indirect din cauza restrîngerii comerţului cu 
America, care, după cum se pretinde, trebuie atribuită egois
tei politici protecţioniste a republicanilor ; cînd singurul săp
tămînal democratic care mai exista, „Reynolds's Paper u, s-a 
vîndut d-lor Yancey şi Mann şi săptămînă de săptămînă îşi 
epuizează tot limbajul trivial chemînd clasa muncitoare să 
indemne guvernul, în propriul ei interes, să declare război 
Statelor Unite, - în asemenea împrejurări. simpla echitate 
impune să apreciem la justa valoare atitudinea fermă a clasei 
muncitoare engleze, mai ales dacă comparăm această ati
tudine cu purtarea ipocrită, insolentă, laşă şi stupidă a 
oficialului şi prosperului John Bull. 

Cît de mult diferă această atitudine a mMelor populare 
de cea adoptată n timpul conflictului cu Rusia I *  Atunci 
„Timesu,  „Postu şi ceilalţi yellowplushes ai presei londoneze 
implorau pacea, şi in toată ţara li s-a răspuns cu mitinguri 
grandioase în favoarea războiului. Acum ele au scos urlete 
belicoase şi li s-a răspuns cu mitinguri pentru apărarea 
păcii, care au demascat planurile guvernului de a sugruma 
libertatea, precum şi simpatia lui pentru sistemul sclavagist. 
Grimasele pe care le-au făcut augurii opiniei publice dnd au 
aflat ştirea despre soluţionarea paşnică a cazului „Trentu sint 
într-adevăr amuzante. 

Ei trebuie. înainte de toate, să se felicite pentru demni
tatea, judecata sănătoasă, bunăvoinţa şi moderaţia de care au 
dat dovadă zi de zi timp de o lună întreagă. In primele două 
zile după sosirea vasului „La Plata u, cînd Palmerston era 
neliniştit, neştiind dacă va putea găsi un pretext legal de 
discordie, ei au fost moderaţi. Dar nici n-au apucat bine 
juriştii coroanei să găsească un subterfugiu legal, că au şi 
pornit să facă o larmă cum nu s-a mai pomenit de la războiul 
antiiacobin pînă în zilele noastre. Depeşele guvernului englez 
au fost trimise din Queenstown la începutul lunii decembrie. 
Răspunsul oficial de la Washington nu putea fi aşteptat înainte 

* Este vorba de războiul Crimeil din 1 85-1855. - Nota red. 
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de începutul lunii ianuarie. Tot ce s-a petrecut de atunci 
pleda in favoarea americanilor. Tonul presei de peste ocean 
era calm, cu toate că incidentul cu „Nashvilleu279 i-ar fi 
putut stîrni patima. Din toate faptele constatate rezultă că 
căpitanul Wilkes a acţionat pe propria lui răspundere. 
Guvernul de la Washington se afla într-o situaţie delicată.  
Dacă se opunea pretenţiilor Angliei, complica războiul civil 
cu un război extern. Dacă ceda, dăuna popularităţii sale în 
ţară, creînd impresia că cedează presiunii din afară. Şi  î n  
această situaţie, guvernul avea de dus totodată un război. 
urmărit cu caldă simpatie de orice om care nu e un ticălos 
inveterat. 

Bunul-simţ şi decenţa elementară ar fi trebuit prin ur
mare să dicteze presei londoneze că măcar în intervalul de 
timp dintre pretenţiile formulate de Anglia şi răspunsul 
Americii să se abţină cu grijă de la orice cuvînt care ar fi 
putut trezi din nou patimile, să provoace ostilitate şi să 
complice greutăţile existente. Dar nu ! Această presă „ne
spus de josnică şi de slugarnică " ,  cum o numeşte William 
Cobbett - şi el era un cunoscător în materie -, s-a lăudat 
de-a dreptul cu faptul că aproape o jumătate de secol, cînd 
se temea de puterea unită a Statelor Unite, a suportat umilă 
tot dispreţul şi toate insultele guvernului prosclavagist ; 
acum însă, cuprinsă de frenezia nestăvilită a laşilor, arde de 
dorinţa de a se răzbuna pe guvernul republican, absorbit de 
războiul civil. Istoria omenirii nu cunoaşte exemplu de spo
vedanie de o mîrşăvie mai făţişă. 

Unul din yellowplushes, Moniteurul particular al lui 
Palmerston - „Morning Post" -, declară că ziarele ameri 
cane i-au adus o gravă acuzaţie. John Bull n-a fost nici 
odată informat - deoarece oligarhii care-l domină i-au 
ascuns cu grijă această informaţie - că d-l Seward, fără să 
mai aştepte depeşa lui Russell, a negat că guvernul de la 
Washington ar fi fost părtaş la acţiunea căpitanului Wilkes. 
Depeşa d-lui Seward a sosit la Londra pe data de 1 9  decem
brie. La 20 decembrie, zvonul despre acest „secret " s-a răs
pîndit la bursă. La 21 decembrie lacheii de la „Morning 
Postu au declarat solemn că „depeşa respectivă nu se referi 
nicidecum la abuzurile săvîrşite faţă de vaporul nostru de 
poş tă u .  

In „Daily News " ,  „Morning Star" ş i  în alte ziare lon
doneze veţi găsi că yellowplushes sînt atacaţi cu vehemenţei, 
dar nu veţi afla din aceste ziare nimic despre ceea ce se 
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vorbeşte peste hotare. Acolo se spune că, în interesul patro
nilor lor, „Morning Postu şi „Timesu , „Patrie " şi „Pays" au 
indus în eroare pe cititori nu numai pentru a-i dezorienta 
din punct de vedere politic, ci şi pentru a-i jefui la bursă 
în interesul patronilor lor. 

Neruşinatul „Times " ,  perfect conştient de faptul c. în 
tot timpul crizei n-a făcut altceva decît să se compromit. şi 
că a dat dovada totalei incon sistenţe a afirmaţiilor sale că 
influenţează întregul popor al Angliei, recurge astăzi la un 
truc care aici, la Londra, provoacă doar rîsul, dar care de 
cealaltă parte a Atlanticului ar putea să fie greşit interpre
tat. „Clasele populare " din Londra, „ple beau ,  cum le numesc 
yellowplushes, au lăsat să se înţeleagă foarte limpede - şi 
au strecurat chiar şi în ziare - că ele consideră drept o 
glumă foarte potrivită dacă li s-ar rezerva d-lor Mason (care, 
în treacăt fie spus, este o rudă îndepărtată a lui Palmerston, 
întrucît străbunicul său era căsătorit cu fiica lui sir 
Vv. Temple) , Slidell & Co. aceleaşi demonstraţii cu care a 
fost întimpinat Haynau în timpul vizitei sale la Fabrica de 
bere „Barklay" .  Şi ce face „Timesu ,  cuprins de spaimă nu
mai la gîndul unui incident atît de şocant, pentru a-l pre
întîmpina ? El îndeamnă poporul englez să nu-i copleşească 
p: Mason, Slidell & Co. cu nici un fel de ovaţii publice ! 
„Times" ştie că articolul său de astăzi va stîrni ilaritate în 
toate berăriile din Londra. Dar nu face nimic. Lumea de pe 
partea cealaltă a Atlanticului va crede, poate, că generozi
tatea ziarului „Timesu a scutit-o de afrontul unor ovaţii 
publice la adresa lui Mason, Slidell & Co., în timp ce, de 
fapt, „Times" nu intenţionează decît să-i salveze pe aceşti 
domni de insulte publice ! 

Atîta timp cit afacerea „Trent "  nu a fost soluţionată, 
„Timesu ,  „Post " ,  „Herald " ,  „Economist" ,  „Saturday Review", 
într-un cuvînt t0ată crema presei londoneze venale, s-a stră 
duit din răsputeri să-l convingă pe John Bull că guvernul 
de la Washington, chiar dacă ar vrea, ar fi incapabil să 
menţină pacea, pentru că plebea yankee nu va permite icest 
lucru şi pentru că guvernul federal este guvernul plebei. 
Fnptele înseşi i-au dezminţit acum. Îşi ispăşesc ele oare acum 
\ ina de a fi defăimat cu premeditare poporul american ? Re
cunosc ele oare cel puţin greşeala comisă, şi pe care yellow
plushes nu puteau să n-o facă, atunci cînd s-au încumetat să 
judece acţiunile unui popor liber ? Cîtuşi de puţin. Acum ele 
declară într-un glas că guvernul american, nedînd curs cere-

3 1 ( 
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rilor Angliei şi nepredîndu-i pe trădătorii din statele din sud 
imediat după arestarea lor, a ratat un prilej minunat de con
ciliere, astfel incit actuala ei concesie nu mai are nici o 
valoare. Cu adevărat yellowplushes I D-l Seward a dezavuat 
acţiunea lui Wilkes înainte de a fi sosit pretenţiile formu
late de Anglia şi s-a declarat imediat dispus să înceapă 
tratativele pentru soluţionarea paşnică a problemei ; şi ce 
au făcut ei într-un caz similar ? Cînd, sub pretextul recru
tării cu forţa a unor marinari englezi pe bordul unor vase 
americane - un pretext care nu are nimic de-a face cu 
regulile războiului maritim, ci constituie în mod vădit o 
încălcare monstruoasă a oricărui drept internaţional -, „Leo
pard" a deschis focul u toate tunurile sale asupra lui 
„Chesapeake",  a ucis şase oameni din echipajul acestuia, a 
rănit douăzeci şi unu şi i -a arestat pe aşa-zişii englezi de pe 
bordul lui „Chesapeake" - ce a făcut guvernul englez ? 
Acest abuz s-a petrecut la 20 iunie 1807. Satisfacţie efectivă, 
predarea marinarilor etc. s-a dat abia la 8 noiembrie 1812,  
adică cu cinci ani mai tîrziu. Este drept că guvernul britanic 
a dezavuat imediat fapta amiralului Berkeley, la fel cum a 
făcut şi d-l Seward în cazul căpitanului Wilkes ; dar ca pe
deapsă amiralul a fost avansat. Cînd a adus la cunoştinţa 
Consiliului dispoziţiile date, Anglia a recunoscut pe faţă că 
prin aceasta a încălcat drepturile ţărilor neutre în general 
şi ale Statelor Unite în special, dar că a fost silită să ia 
aceste măsuri ca represalii împotriva lui Napoleon, şi că 
ar fi foarte bucuroasă să le revoce dacă Napoleon ar pune 
capăt abuzurilor împotriva drepturilor ţărilor neutre. Napo
leon a renunţat la ele, în măsura în care se refereau la 
Statele Unite, în primăvara anului 1810. Anglia a continuat 
să încalce, după cum a recunoscut pe faţă, drepturile mari
time ale Americii. Această împotrivire a durat din 1 806 pînă 
la 23 iunie 1 8 1 2, după ce Ia 1 8  iunie 1 8 1 2  Statele Unite au 
declarat război Angliei. Prin urmare, în acest caz, timp de 
şase ani, Anglia nu a refuzat să dea safisfacţie pentru în
călc"ea, recunoscută pe faţă, a acestor drepturi, dar a refuzat 
să-i pună capăt. Şi aceşti oameni vorbesc despre prilejul 
minunat pe care l-a ratat guvernul american I Indiferent dacă 
era îndreptăţit sau nu, guvernul britanic a comis un act de 
laşitate trimiţînd reclamaţia, bazată pe o pretinsă greşeală 
de formă, pe o simplă greşeală de procedură, însoţită de un 
ultimatum în care pretinde extrădarea celor arestaţi. Poate 



Opinia publică din Anglia 43 

că guvernul american consideră oportun să satisfacă această 
pretenţie, dar el n-a avut nici un motiv s-o anticipeze. 

Prin actuala soluţionare a conflictului „Tren tu ,  problema 
care a provocat întreaga dispută şi care, desigur, va mai fi 
ridicată - şi anume problema drepturilor unei puteri mari
time beligerante faţă de statele neutre - nu a fost rezol
vată. Voi încerca, cu permisiunea dv., să tratez întreaga 
problemă într-o viitoare corespondenţă. Pentru moment, în
găduiţi-mi să adaug că, după părerea mea, domnii Mason şi 
Slidell au adus un mare serviciu guvernului federal. In Anglia 
exista un partid influent al partizanilor războiului, care, în 
parte din motive comerciale, în parte din motive politice, 
dorea o ciocnire cu Statele Unite. Cazul „Trentu a supus 
acest partid unui examen. El nu l-a trecut. Isteria de război 
s-a dezlănţuit din cauza unei chestiuni minore, supapa s-a 
deschis, furia zgomotoasă a oligarhiei a trezit suspiciunile 
democraţiei engleze, cercurile largi britanice, care au tot 
interesul ca relaţiile cu Statele Unite să fie menţinute, s-au 
opus, adevăratul caracter al războiului civil a devenit lim
pede pentru clasa muncitoare, şi, last not least * ,  perioada 
periculoasă în care Palmerston a guvernat de unul singur, 
fără controlul parlamentului, se apropie repede de sfîrşit. 
Aceasta a fost unica perioadă cînd Anglia s-ar fi putut 
aventura într-un război de partea proprietarilor de sclavi. 
Acum nu mai poate fi vorba de aşa ceva. 

Scris de K. Marx 
la 1 1  ianuarie 1862 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 6 499 din 1 februarie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

„ - un ultm fapt, dar nu şi cel mai puţin important. - Nota trd. 
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Cu privire la istoricul tăinuirii 
depeşei lui Seward 

Londra, 14 ianuarie 1 862 

Cazul „Trent" a fost din nou dezgropat, de astă dată nu 
ca un casus belli între Anglia şi Statele Unite, ci între po
porul englez şi guvernul englez. Noul casus belli va fi dez
bătut în parlament, care se întruneşte luna viitoare. Aţi luat, 
desigur, cunoştinţă de polemica dusă de „Daily News " şi 
„Star" împotriva lui „Morning Post " în legătură cu tăinuirea 
şi tăgăduirea depeşei de pace a lui Seward din 30 noiembrie, 
pe care ministrul plenipotenţiar american d-l Adams i-a ci
tit-o la 19  decembrie lordului John Russell. Permiteţi-mi acum 
să revin asupra acestui caz. Ca răspuns la asigurările lui 
„Morning Postu că depeşa lui Seward nu se referă cîtuşi de 
puţin la cazul „Trent" ,  efectele la bursă au început să scada ,  
averi de milioane au trecut dintr-o mină în  alta, au fost 
pierdute de unii, cîştigate de alţii. De aceea, minciuna semi
oficială cu totul neîntemeiată a lui „Morning Post" ,  dezvă
luită prin publicarea depeşei lui Seward din 30 noiembrie, 
a provocat o indignare colosală în cercurile comerciale şi 
industriale. 

În după-amiaza zilei de 8 ianuarie a sosit la Londra şti 
rea despre soluţionarea paşnică a conflictului. în aceeaşi 
seară „Evening Staru (ediţia de seară a lui „Morning Star")  
a cerut lămuriri guvernului asupra tăinuirii depeşei lui Se 
ward din 30 noiembrie. A doua zi dimineaţa, la 9 ianuarie, 
„Morning Postu a răspuns următoarele : 

„S-a pus întrebarea de ce nu s-a pomenit nimic pînă acum despre 
depeşa lui Seward, pe care d-l Adams a primit-o în cursul lunii decem
brie ? Explicaţia este simplă. Depeşa primită de d-l Adams n-a fost 
transmisă guvernului nostru (not communicated) " . 

ln aceeaşi seară, „Star" l -a dezminţit de la un cap la 
altul pe „Postu ,  calificînd „explicaţia u lui un subterfugiu jal-
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nic. Intr-adevăr, d-l Adams n-a „transmisu lordului Palmer
ston şi lordului Russell depeşa, ci le-a „citit-o" .  

A doua zi dimineaţa, sîmbătă 1 1  ianuarie , „Daily News" a 
intrat în arenă şi a demonstrat, pe baza articolului apărut în 
„Morning Post" la 2 1  decembrie, că atît acest din urmă ziar 
dt şi guvernul ştiau foarte bine în acel moment ce cuprinde 
lepeşa lui Seward şi că intenţionat au denaturat-o. Atunci 
guvernul s-a gîndit să bată în retragere. În seara zilei de 
1 1  ianuarie, semioficiosul „Glob " a declarat că d-l Adams a 
transmis într-adevăr la 1 9  decembrie guvernului depeşa lui 
Seward, dar că ea nu „cuprindea nici o propunere din partea 
guvernului de la Washington" şi nici „o scuză directă pentru 
ofensa adusă steagului englez" .  Această recunoaştere jenată 
a faptului că timp de trei săptămîni poporul en glez a fost 
victima unei înşelăciuni intenţionate a înteţi t focul, în loc 
sa-1 stingă. În toate ziarele districtelor industriale ale Marii 
Britanii a răsunat un strigăt de mînie, care ieri şi-a găsit 
ecou şi în ziarele toryiste. Intreaga problemă, după cum 
vedeţi, n-a fost pusă pe tapet de politicieni, ci de cercurile 
comerciale. In numărul său de astăzi „Morning Star" scrie 
în legătură cu aceasta : 

„Lordul John Russell este, fără îndoială, şi el vinovat de tăinuirea 
advărului 1 el n-a făcut nimic nici pentru a dezminţi ştirea mincinoasă 
pusă în circulaţie de «Morning Post», totuşi este exclus ca el să i 
fost în stare să dicteze articolul atît de dăun.lor care a apărut în 
< Morning Post» din 21  decembrie şi care contravine întru totul ade
vărului. Aşa ceva este în stare să facă doar un singur om 1 numai 
ministrul care a fabricat războiul afgan a putut subtiliza mesajul de pace 
al lui Seward, Indulgenţa absurdă a Camerei comunelor l-a absolvit de 
acea crimă 1 nu se vor uni oare parlamentul şi poporul ca să-l pedep
-sească pentru cea de acum ? " .  

Scris d e  K .  Marx 
la 14 ianuarie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 17  
h1 1 8 ianuarie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zi ar 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Date statistice asupra căilor ferate 

Căile ferate engleze au vîrsta medie a unui om, adică 
30 de ani. Cu excepţia datoriei publice, nici o altă ramură a 
economiei naţionale nu s-a dezvoltat atît de vertiginos şi n-a 
luat proporţii atît de colosale. Potrivit unei cărţi albastre 
publicate recent, capitalul investit pînă în 1860 în căile ferate 
era de 348 130 127 I.st . ,  din care 190 79 1 067 I.st. au fost ob
ţinute prin acţiuni obişnuite, 67 873 840 I.st. prin acţiuni pri
vilegiate, 7 576 878 I.st. pe bază de titluri de creanţe, 
81 888 546 I.st. prin împrumuturi curente. Capitalul total în
sumează aproape j umătate din datoria publică şi depăşeşte 
le cinci ori venitul anual al întregii proprietăţi imobiliare 
din Marea Britanie. In această avuţie de ultimă oră, în această 
născocire fantastică a industriei moderne, în acest herma
frodit economic ciudat, ale cărui picioare îşi au rădăcini le în 
pămînt şi al cărui cap trăieşte la bursă, proprietatea funciară 
aristocratică a găsit un rival puternic, iar burghezia o armată 
de noi trupe auxiliare. 

In 1860 lungimea căilor ferate era de 22 OOO de mile 
engleze, inclusiv liniile duble şi liniile secundare. Prin ur
mare, în decurs de 30 de ani s-au construit în medie 733 de 
mile de cale ferată pe an. In această ramură a industriei 
însă, cifra medie oglindeşte şi mai puţin adevăratul proces 
de dezvoltare decît în toate celelalte ramuri. Au fost ani, ca 
de pildă, 1844 şi 1845 *, cînd febra construcţiei de căi ferate 
a cucerit vertiginos teritoriul principal. In anii următori se 
umplu treptat golurile rămase. Se fac legături între liniile 
principale, se construiesc ramificaţii, pe scurt reţeaua căilor 
ferate se extinde relativ încet. In aceşti ani, construcţia de 
căi ferate scade sub nivelul mediu. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 365. - Nota red. 
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Montarea şinelor este precedată de lucrări de mari pro
porţii. Incă în 1 854, după calculele lui Robert Stephenson, 
lungimea totală a tunelurilor de cale ferată era ·de aproxima
tiv 70 de mile, existau 25 OOO de poduri de cale ferată şi 
numeroase viaducte, dintre care unul - în apropierea Lon
drei - se întindea pe o distanţă de peste 1 1  mile. Terasa
mentele, reprezentînd 70 OOO de iarzi cubi de fiecare milă, 
ar umple un spaţiu de 550 OOO OOO de iarzi cubi. Dacă aceste 
terasamente ar fi depozitate într-un singur loc sub formă de 
piramidă, diametrul bazei ei ar avea o jumătate de milă (en
gleză) , iar înălţimea o milă şi jumătate - un munte de 
pămînt, în comparaţie cu care biserica „Sf. Pavel• ar părea 
un pitic. De cînd Robert Stephenson a făcut aceste calcule, 
reţeaua căilor ferate a sporit cu încă o treime. 

„Drumul veşnicu , cum denumesc englezii calea ferată, 
nu este însă nicidecum nemuritor. El este supus unui per
manent schimb de substanţe. Fierul, care din cauza uzurii, 
oxidării etc., îşi pierde cu timpul însuşirile, trebuie mereu 
înlocuit cu altul nou. S-a calculat că o locomotivă cu aburi 
toceşte în goana ei pe o distanţă de 60 mile 2,2 pfunzi de 
oţel, fiecare vagon gol 41/2 uncii , fiecare tonă de încărcătură 
o uncie şi jumătate, şi că o linie de cale ferată cum este 
Londra-North-Western rezistă aproximativ 20 de ani. Se 
apreciază că uzura anuală a fierului este de o jumătate de 
pfund de fiecare iard. Actuala reţea de cale ferată are nevoie 
de 24 OOO de tone de fier anual pentru înlocuirea şinelor 
uzate şi de 240 OOO de tone anual pentru materialul rulant. 
Dar şina, care constituie osatura căii ferate, trebuie înlocuită 
la intervale de timp mai lungi decît necesită traversele de 
lemn pe care se sprij ină. Materialul lemnos al reţelei fero
viare trebuie împrospătat cu livrări anuale de 300 OOO de 
buşteni, pentru creşterea cărora este nevoie de o suprafaţă 
de pămînt de 6 OOO de acri. 

Cînd calea ferată este guta construită, ea are nevoie, 
pentru a fi dată în exploatare, de locomotive, cărbuni, apă, 
vagoane, în sfîrşit, de personalul care s-o deservească. ln 
1 860, numărul locomotivelor era de 5 801 ,  adică mai mult de 
o locomotivă pentru fiecare două mile. Ca majoritatea maşi
nilor în perioada debutului lor, locomotivele erau la început 
puţin arătoase, nesigure pe mişcările lor, într-o anumită mă
sură încă stăpînite de amintirea perimatului mijloc de loc
moţie pe care îl înlocuiau şi, relativ, ieftine. Prima locom
tivă engleză avea patru roţi, o greutate de mai puţin e 6 tone 
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şi costa 550 I.st. ; ea a fost înlocuită, treptat, cu maşini cu 
aburi, care costă 3 OOO I.st. şi care trag 30 de vagoane de 
pasageri, fiecare în greutate de 51/. tone, cu o viteză de 
30 de mile pe oră, · sau 500 de tone de mărfuri cu o viteză 
de 20 de mile pe oră. Ca şi precursorii lor, caii, locomotivele 
au nume proprii şi, o dată cu numele, au dobîndit o faimă 
mai mică sau mai mare. 

Locomotiva „Liverpool ", care aparţine căii ferate North
V/estern, evaporă o presiune de maximum 1 1 40 CP. Un ase 
menea monstru înghite zilnic o tonă de cărbune şi 1 OOO pînă 
la 1 500 de galoni de apă. Organismul acestor bidivii de fier 
este foarte delicat. El numără nu mai puţin de 5 4 1 6  piese, 
îmbinate cu tot atîta minuţiozitate ca mecanismul unui cea
sornic. Un tren care parcurge 50 de mile (engleze) pe oră 
are o viteză egală cu a şasea parte a vitezei unei ghiulele 
le tun. Socotind costul mediu al unei locomotive la 2 200 1.st. ,  
înseamnă că pentru cele 5 801 locomotive s-au cheltuit peste 
12 700 OOO I.st. In fiecare minut al anului, 4-5 tone de căr
bune transformă 20-25 de tone de apă în aburi. Stephenson 
menţionează că această cantitate de apă transformată astfel 
în abur ar fi suficientă pentru alimentarea zilnică cu apă a 
întregii populaţii a oraşului Liverpool. Iar cantitatea de com 
bustibil consumat este aproape egală cu totalul exportului 
de cărbune al Angliei de acum patru ani , sau cu mai mult 
de jumătate din consumul total al Londrei. 

Suita celor 5 801 locomotive o formează un parc de 
15 076 de vagoane de pasageri , 1 80 574 de vagoane de măr
furi, care reprezintă un capital total de 20 OOO OOO I.st. Un 
singur tren, format din toate locomotivele şi vagoanele, ar 
ocupa întreaga linie de la Brighton la Aberdeen, adică peste 
600 de mile. 

In fiecare zi circulă peste 7 OOO de trenuri, în fiecare 
minut din cele 24 de ore - peste 7 trenuri. Anul trecut dis 
tanţa străbătută de pasageri ş i  mărfuri a fost de peste 
100 OOO OOO de mile, ceea ce reprezintă o distanţă de 4 OOO de 
ori mai mare decît circumferinţa Pămîntului. In fiecare se
cundă a anului se aflau în circulaţie trenuri pe mai mult de 
3 mile de cale ferată. Calea ferată a transportat 12 OOO OOO de 
boi, oi şi porci şi 90 OOO OOO de tone de mărfuri şi minereuri. 
Cantitatea de minereuri transportată a fost de două ori mai 
mare decît cea a celorlalte mărfuri. 

Venitul brut realizat a însumat 28 OOO OOO I .st. Proporţia 
chel tuielilor de producţie; abstracţie făcînd de uzura a înseşi 
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căilor ferate, a fost pentru compania de căi ferate „Midland" 
de 4 1  O/o din venit, pentru calea ferată Yorkshire şi Lanca
shire de 420/o, pentru linia Westmidland de 460/o şi pentru 
linia Great-Northern de 55-560/o ; suma medie a cheltuie
lilor tuturor liniilor de cale ferată s-a ridicat la 1 3  187 368 I.st., 
adică la 470/o din venit. 

Primul loc în ceea ce priveşte lungimea îl ocupă calea 
ferată Londra-North-Western. Cuprinzînd iniţial numai linia 
Londra-Birmingham, Grand Junction şi linia Manchester
Liverpool, această linie se întinde acum, împreună cu rami
ficaţiile ei, de la Londra la Carlisle şi de la Peterborough la 
Leeds în răsărit şi pînă la Holyhead în apus. Direcţia ei 
controlează peste o mie de mile de cale ferată şi sta în 
fruntea unei armate industriale de aproximativ 20 OOO de 
oameni. Construcţia acestei cai ferate a costat peste 
36 OOO OOO I.st. 1n fiecare oră din zi şi din noapte ea are un 
venit brut de 500 I.st. şi cheltuieli de exploatare săptămînale 
de 1 OOO I.st. Venitul net al acestei căi ferate şi, în buna 
parte, şi al celorlalte a scăzut pe măsură ce a sporit reţeaua 
de căi ferate, extinzîndu-se asupra unor districte mai puţin 
populate şi mai puţin dezvoltate din punct de vedere indus
trial. Acţiunile ei, emise la o valoare de 1 00 1.st. ,  au scazut 
treptat de la 240 I.st. la 92-93, iar dividendele de la 
1 0°/o la 33/40/o, O dată cu creşterea colosală a volumului 
acestei  căi ferate, cît şi al altora, controlul exercitat de ac
ţionari a scăzut, direcţia şi -a arogat puteri mai discreţionare, 
ceea ce a dus la abuzuri în administrare. 

Scris de K. Marx 
pe la mijlocul lunii ianuarie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 22 
din 23 ianuarie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Karl Marx 

Lovitura de stat a lordului John Russell 

Londra, 17 ianuarie 1 362 

Situaţia lordului John Russell în timpul ultimei crize a 
fost dintre cele mai neplăcute chiar şi pentru un om a cărui 
întreagă activitate parlamentară dovedeşte că rareori a ezitat 
să jertfească o putere reală de dragul unui post oficial. Ni
meni nu a uitat că lordul John Russell a trebuit să-i cedeze 
lui Palmerston postul de prim-ministru, dar se pare că ni
meni nu-şi mai aminteşte că el a primit de la Palmerston 
postul de ministru al afacerilor externe. Toată lumea consi 
deră ca un lucru de la sine înţeles faptul că Palmerston con
duce în numele său guvernul şi în numele lui Russell poli
tica externă. Cînd a sosit de la New York prima ştire despre 
soluţionarea paşnică a conflictului, whigii şi toryi s-au în
trecut în a proslăvi cu surle şi trompete abilitatea diplomatică 
a lui Palmerston, în timp ce ministrul afacerilor externe, 
lordul John Russell, colaboratorul său, nu a primit nici cea 
mai mică laudă. El a fost pur şi simplu ignorat. Dar, de în
dată ce a izbucnit scandalul în legătură cu depeşa americană 
din 30 noiembrie, care a fost subtilizată, numele lui Russell 
a fost dezgropat. 

Atacatorii şi apărătorii au descoperit deodată că minis
trul responsabil al afacerilor externe se numeşte lordul John 
Russell I Dar atunci Russell şi-a ieşit din răbdări. Fără să 
mai aştepte deschiderea parlamentului, contrar tuturor uzan
ţelor ministeriale, a publicat imediat, în oficialul „Gazette " 280 
din 12  ianuarie, corespondenţa sa personală cu lordul Lyons. 
Din această corespondenţă reiese că depeşa lui Seward din 
30 noiembrie a fost citită lordului John Russell de d-l Adams 
la 19 decembrie, că Russell a apreciat că ea reprezintă o 
adevărată apologie a acţiunii căpitanului Wilkes şi că, po
trivit propriilor declaraţii ale lui Russell, d-l  Adams nu punea 
de loc la îndoială o soluţionare paşnică a conflictului. Ce să 
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spui, după această declaraţie oficială, despre „Morning Post" 
din 21 decembrie, care a negat că s-ar fi primit vreo depeşă 
de la Seward în legătură cu cazul „Trent" ? Ce să spui despre 
„Morning Post" din 9 ianuarie, care-l învinuia pe d-l Adams 
de tăinuirea acelei depeşe ? Ce să spui despre întreaga larmă 
belicoasă făcută de presa palmerstoniană de la 19 decembrie 
1861 şi pînă la 8 ianuarie 1862 ? Ba mai mult I Depeşa adre
sată la 19 decembrie 1861 de lordul John Russell lordului 
Lyons dovedeşte că guvernul englez nu a trimis nici un ulti
matum de război ; că lordul Lyons nu a primit dispoziţii să 
părăsească Washingtonul după şapte zile de la înmînarea 
„acestui ultimatum" ,  că Russell i-a indicat ministrului pleni
potenţiar să evite orice aparenţă de ameninţare ; în sfîrşit, 
că guvernul englez se hotărîse să nu ia o decizie definitivă 
decît după ce va primi răspunsul guvernului american. Aşa
dar, acea politică trîmbiţată de presa palmerstoniană şi care 
a găsit atitea ecouri servile pe continent nu este dectt o 
pură himeră. In realitate, ea nici nu a existat vreodată. După 
cum declară un ziar londonez de azi, ea nu face decît să 
dovedească că Palmerston „a încercat să contracareze politica 
proclamată şi, prin urmare, obligatorie a consilierilor res
ponsabili ai coroanei " .  

Că pentru presa palmerstoniană coup de main * al  lor
dului John Russell a fost un trăsnet căzut din senin rezultă, 
fără îndoială, din următorul fapt : „Times" de ieri a trecut 
sub tăcere corespondenţa lui Russell şi n-a  suflat o vorbă 
în legătură cu ea. De-abia astăzi a reprodus corespondenţa 
apărută în „Gazette" din Londra, prefaţată de un articol de 
fond introductiv, care evită cu gri jă controversa propriu
zisă, controversa dintre poporul englez şi guvernul englez, 
pomenind-o doar în treacăt în butada că „lordul John Russell 
şi-a dat toată osteneala să vadă în depeşa lui Seward din 
30 noiembrie o apologie". Minia lui Jupiter tonans ** din 
Printing House Square se descarcă într-un al doilea articol 
de fond, în care d-l Gilpin, membru al guvernului, preşedinte 
al lui Board of Trade *** şi adept al şcolii manchesteriene, este 
declarat nedemn de locul ocupat în guvern. Acest Gilpin, în 
trecut librar, un demagog şi apostol al cumpătării, pe care 
nimeni nu-l va socoti erou, la un miting public ţinut mar
ţea trecută la Northampton, al cărui reprezentant în parla-

• - lovitura îndrăzneaţă. - Nota trad. 
„ - zeul tunetului. - Nota trad. 

• • •  - ministerul comerţului. - Nota trad. 



472 Karl Marx 

ment este, a îndemnat, în mod criminal, poporul englez să 
împiedice prin demonstraţii publice recunoaşterea prematură 
a Confederaţiei statelor din sud, înfierată de el necruţător ca 
pe un produs al orînduirii sclavagiste. Ca şi cum - exclama 
indignat „Times" -, ca şi cum Palmerston şi Russell ( „Times" 
îşi aminteşte deodată iarăşi de existenţa lordului John 
Russell) nu ar fi luptat toată viaţa împotriva sclaviei ! A fost, 
ce -i drept, o lipsă de tact, o lipsă de tact premeditată din 
partea d- lui Gilpin să cheme poporul englez să ia atitudine 
împotriva tendinţelor prosclavagiste ale unui guvern din care 
el însuşi face parte. Dar d-l  Gilpin, cum am mai spus, nu este 
un erou. întreaga sa carieră vădeşte că nu e născut să fie 
martir. Această lipsă de tact a comis-o exact în ziua în care 
lordul John Russell s-a făcut vinovat de al său coup de main. 
De aceea putem trage concluzia că guvernul englez nu este 
o „happy family" * şi că membrii lui s-au şi împăcat cu 
gîndul unei „despărţiri " .  

Tot atît de interesant c a  finalul guvernamental englez 
este şi epilogul rusesc al dramei „Tren t" .  Rusia, care în tot 
timpul acestei zarve a stat retrasă şi cu braţele încrucişate 
pe ultimul plan, sare acum în avanscenă, îl bate pe d-l Se
ward pe umeri şi declară că a sosit, în sfîrşit, momentul pen
tru reglementarea definitivă a drepturilor maritime ale ţărilor 
neutre. Rusia, după cum se ştie, se consideră chemată să 
pună, la timpul şi la locul potrivit, problemele stringente ale 
civilizaţiei pe ordinea de zi a istoriei universale. Rusia devine 
invulnerabilă pentru puterile maritime de îndată ce acestea 
renunţă la drepturile lor de puteri beligerante faţă de gu
vernele neutre şi, implicit, la controlul asupra comerţului de 
export al Rusiei. Convenţia de la Paris din 16 aprilie 1 856, 
care în parte copiază textual tratatul rus din 1 780 cu privire 
la neutralitatea „armată" împotriva Angliei, nu a devenit, 
deocamdată, lege în Anglia. Ce ironie a soartei dacă con
flictul anglo-american se va termina cu sancţionarea de că
tre parlamentul englez şi coroana engleză a unei concesii 
facute Rusiei pe propria lor răspundere de către cei doi 
miniştri englezi după terminarea războiului anglo-rus **.  

S ris de  K. Marx 
la 1 7  ianuarie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 20 
d ' n 21 ianuarie 1862 

* - familie fericită. - Nota trad. 
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Karl Marx 

Un miting al muncitorilor din Londra 

Londra, 28 ianuarie 1862 

Clasa muncitoare, o parte componentă atît de precum
pănitoare a un?i societăţi în care din timpuri imemoriale nu 
mai există ţărănime, nu are, după cum se ştie, reprezentanţi 
în parlament. Cu toate acestea, ea nu este lipsită de in
fluenţă politică. Nici o reformă importantă, nici o măsura 
hotărîtoare nu s-a înfăptuit în această ţară * fără pressure 
from without (presiune din afară) , fie că opoziţia avea ne
voie de o asemenea pressure împotriva guvernului, fie că 
guvernul uza de ea împotriva opoziţiei. Prin pressure fron 
without, englezul înţelege marile demonstraţii populare extra
parlamentare, care, fireşte, nu pot fi organizate fără o parti
cipare activă a clasei muncitoare. Pitt  a ştiut să folosească 
în perioada războiului său antiiacobin masele populare îm
potriva whigilor. Emanciparea catolicilor, bill-ul cu privire 
la reformă. abrogarea legilor cerealelor, bill-ul cu privire la 
ziua de muncă de 10 ore, războiul împotriva Rusiei, respin
gerea bill-ului lui Palmerston cu privire la conspiraţii 281 -
toate acestea au fost rodul unor furtunoase demonstra ţii 
extraparlamentare în care clasa muncitoare, cîncl aţîţatd rn 
mod artificial, cînd acţionînd spontan, apărea doar ca per
sana dramatis ** sau cor, avînd - după împrejurări - rolul 
principal sau acela de galerie. Cu atît mai surprinzătoare este 
atitudinea clasei muncitoare ·din Anglia fată ele războiul 
civil din America. 

Mizeria provocată în rîndul muncitorilor din districtele 
industriale din nord de faptul că unele fabrici lucrează nu
mai o parte din timp, iar altele şi-au închis porţile sub pre
textul blocadei împotriva statelor sclavagiste este de nein-

* - Anglia. - Nota red. 
** - unul din perso.najele piesei. - Nota trad. 
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chipuit şi creşte pe zi ce trece. Muncitorii din alte ramuri 
nu sînt tot atît de greu loviţi, dar suferă şi ei destul de pe 
µrma repercusiunilor pe care le are criza din industria 
bumbacului asupra celorlalte ramuri industriale, a reducrii 
exportului propriilor lor produse în statele din nordul Ame
ricii din pricina tarifului Morrill şi a încetării complete a 
acestui export în statele din sud ca urmare a blocadei. De 
aceea, amestecul Angliei în treburile Americii a devenit în 
acest moment o problemă de o importanţă vitală pentru clasa 
muncitoare. In plus, „natural superiors " ( stăpînii fireşti) ai 
muncitorilor nu au neglijat nici un mijloc pentru a dezlănţui 
minia acestora împotriva Statelor Unite. Singura gazetă mare 
şi foarte răspîndită a muncitorilor care mai exista încă, 
„Reynelds's Newspaper".  a fost cumpărată special ca în 
diatribe furibunde de şase luni să repete săptămînal ceterum 
censeo 282 al intervenţiei engleze. Clasa muncitoare îşi dă, 
prin urmare, perfect de bine seama că guvernul abia aşteaptă 
să i se ceară intervenţia de jos, această pressure from wi
thout, pentru a pune capăt blocadei americane şi mizeriei 
din Anglia. In aceste împrejurări este de admirat dîrzenia 
cu care clasa muncitoare tace sau îşi întrerupe tăcerea nu
mai pentru a-şi ridica glasul împotriva intervenţiei. în 
1părarea Statelor Unite. Aceasta este o nouă şi strălucită 
dovadă a fermităţii de neclintit a maselor populare engleze, 
acea fermitate care constituie secretul puterii Angliei şi da
torită căreia, ca să ne exprimăm în limbajul hiperbolic al 
lui Mazzini, în timpul războiului din Crimeea şi al răscoalei 
lin India, soldatul de rind englez părea un semizeu. 

Pentru caracterizarea „politicii "  clasei muncitoare poate 
servi darea de seamă de mai j os asupra marelui miting 
muncitoresc care a avut loc ieri în Marylebone, districtul 
cel mai populat al Londrei : 

Preşedintele. d-l Steadman, a deschis mitingul. arătînd 
că este vorba de luarea unei hotărîri cu privire la primirea 
pe care trebuie s-o facă poporul englez d-lor Mason şi 
Slidell. 

„Trebuie să chibzuim dacă aceşti domni vn încoace pentru a-i eli
bera pe sclavi din lanţurile lor sau pentru a adăuga o nouă verigă la 
aceste lanturi •.  
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D-l Yates : 

„In cazul de faţă, clasa muncitoare nu trebuie să tacă. Cei doi 
domni care traversează Oceanul Atlantic, indreptîndu-se spre tara 
noastră, sînt agenţii unor state sclavagiste şi tiranice, Ei au pornit o 
rebeline făţişă împotriva constituţiei legale din ţara lor şi vin încoace 
-cu scopul de a determina guvernul nostru să recunoască independenta 
statelor sclavagiste. In aceste clipe este de datoria dasei muncitoare să-şi 
spună părerea, pntru ca guvenul englez să nu-şi închipuie că ne lasă 
lece politica lui extenă, Se cuvine să-i arătăm că banii cheltuiţi de po
porul nostru pentu eliberarea sclavilor nu trebuie risipiţi fără rost. Dacă 
'uvernul nostru ar fi acţionat în mod loial, l ar fi sprijinit din toată 
inima statele din Nord în acţiunea de reprmare a acestei îngrozitoare 
rebeliuni" .  

După ce a apărat în modul cel mai amănunţit statele 
lin Nord şi a arătat că „tirada vehementă a d-lui Lovejoy 
împotriva Angliei a fost provocată de atacurile jignitoare 
din presa engleză u ,  vorbitorul a propus următoarea moţiune : 

„Adunarea de faţă hotărăşte că agenţii rebelilor, Mason şi Slidell, 
acum în drum din America spre Anglia, sînt cu totul nedemni de spri
jinul moral al clasei muncitoare din ţara noastră, ei fiind nu numai pro
prietari de sclavi, ci şi agenţi recunoscuţi ai dicii tiranice, care în clipa 
de faţă a pornit o rebeliune împotriva Republicii americane şi care s-a 
dovedit a fi duşmanul neîmpăcat al drepturilor sociale şi politice ale 
clasei muncitoare din toate ţările" .  

D-l Whynne a sprij init moţiunea. �e înţelege, de altfel. 
le la sine, a spus el, că în timpul prezenţei d-lor Mason şi 
Slidell la Londra trebuie evilată orice insullă personală la 
idresa lor. 

D-l Nichols, un locuitor din „extremitatea de nord a 
Statelor Unite" ,  după cum se recomandă singur, în realitate 
un advocatus diaboli *, trimis la miting de d-nii Yancey şi 
\1ann, a protestat împotriva acestei moţiuni. 

„Mă aflu aici pentu că la voi domneşte libertatea cuvîntului. In 
ţara noastră, de trei luni încoace guvenul n-a permis nimănui să des
-chidă gura, Libertatea a fost sugrumată nu numai în Sud, ci şi în Nord. 
Războiul are mulţi duşmani în Nord, dar ei nu îndrăznesc să deschidă 
gura. Nu mai puţin de 200 de ziare au fost suprimate sau distruse de 
plebe. Statele din sud au dreptul să se despartă de Nord tot aşa cm 
Statele Unite au avut dreptul să se departă d e  Anglia". 

In ciuda elocinţei d-lui Nichols, prima moţiune a fost 
adoptată în unanimitate. Atunci acesta s-a ridicat din nou : 
„Dacă reproşaţi d-lor Mason şi Slidell că sînt proprietari de-

• - avocat al diavolului. - Nota trad. 
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sclavi, atunci aceasta este valabil şi pentru \Vashington şi 
Jefferson etc. 0 

D-l Beales l -a combătut pe Nichols într-o cuvîntare
amplă şi a prezentat apoi o a doua moţiune : 

„Avînd în vedere încercările prost disimulate ale ziarului «Times»
şi ale altor gazete de a induce în eroare opinia publică engleză, prezen
tînd într-o lumină falsă toate evenimentele în legătură cu America, de 
a ne antrena sub diferite pretexte într-un război împotriva a milioane 
de fraţi de sînge de-ai noştri şi d e  a folosi greutăţile momentane ale Re
publicii pentru a calomnia instituţiile democratice, - mitingul de faţă 
socotşte ca o datorie primordială pentru muncitori, întrucît nu sînt re
prezentaţi în senatul naţiunii, să-şi exprime simpatia faţă de Statele 
Unite şi faţă de lupta lor titanică pentru menţinerea Uniunii ; să demaş te 
poziţia ruşinos de necinstită şi pledoariile în favoarea proprietarilor de 
sclavi ale lui «Times» şi  ale ziarelor aristocrate de aceeaşi teapă, să-7i 
ridice energic glasul în favoarea celei mai riguroase politici de neinter
venţie în treburile Statelor Unite, pentru aplanarea oricărui eventual 
conflict prin împuterniciţi numiţi de ambele părţj sau prin tribunale de 
arbitraj ; să denunţe politica războinică a ziarului speculanţilor de bursJ 
şi să manifeste cea mai caldă simpatie fată de eforturile aboliţioniştilor 
pentru o soluţionare definitivă a problemei sclaviei" .  

Această moţiune a fost adoptată în unanimitate, ca şi  
propunerea făcută la sfîrşit „de a se transmite guvernului 
american, prin intermediul d-lui Adams, o copie după hotă
rîrile luate, ca o expresie a sentimentelor şi a opiniilor clasei 
muncitoare din Anglia" .  

Scris de K .  Marx 
la 28 ianuarie 1 862 

Publicat în „Die Presse" nr. 32 
din 2 februarie 1 862 
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apărut în ziar 
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Karl Marx 

Starea de spirit antiintervenţionistă 

Londra, 31 ianuarie 1 862 

Forţa comercială a Liverpoolului îşi are originea în co
ner/ul cu sclavi. Unica contribuţie a acestui oraş la îmbo
gtţirea literaturii poetice a Angliei o constituie odele care 
slăvesc comerţul cu sclavi. Cu cincizeci de ani în urmă, 
\ Vilberforce n-ar fi putut pune piciorul în oraşul Li verpool 
fart a-şi pune în primejdie viaţa . Dacă in secolul trecut baza 
materială a forţei Liverpoolului o forma comerţul cu sclavi, 
în acest secol o formează comerţul cu produse ale muncii 
sclavilor - bumbacul. Iată de ce nu este de mirare că 
Liverpoolul a devenit centrul prietenilor englezi ai secesiunii. 
Într-adevăr, este singurul or aş din Regatul Unit unde, în 
perioada ultimei crize, a fost posibil să se or�anizeze un 
pseudomiting de masă în favoarea unui război cu Statele 
Unite. Şi ce spune Liverpoolul acum ? Să ascultăm unul 
dbtre marile sale cotidiene, „Daily Post " 283• 

într-un ar ticol de fond, intitulat „The cute Yankee" 
( „Yankeul cel viclean" ) ,  se spune printre altele : 

„Cu îndmînarea lor obişnuită, yankeii au transformat o pierdere 
aparentă într-un ciştig real, silind Anglia să slujească intereselor lor„. 
Este drept că puterea Marii Britanii a crescut, dar ce folos ? De la înte
meierea Statelor Unite, yankeii au cerut neîncetat respectarea privilegiului 
pavilioanelor neutre de a-i proteja pe pasagerii care navighează sub ase
menea pavilioane împotriva oricăror atentate şi atacuri din partea unor 
behgeranţi. Noi am contestat acest p[ivilegiu mai ales în perioada răz
boiului antiiacobin, a războiului anglo-american din 1812-1814 şi, recent, 
în 1 842, în cursul tratativelor dintre lordul Ashburton şi secretarul de 
stat Daniel Webster. Acum trebuie să punem capăt acestei opozitii. Prin
cipiul yankeilor a învins. D-l Seward ia notă de acest fapt, declarînd că 
noi am cedat într-o chestiune de principiu şi că, datorită cazului < Trent , 
Statele Unite au obţinut de la noi o concesie pe care pînă acum nu ne-au 
putut-o smulge prin nici un fel de mijloace diplomatice sau militare" .  
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Şi mai importantă este mărturisirea lui „Daily Post" cu 
privire la cotitura care s-a produs în opinia publică, chiur 
şi a oraşului Liverpool. 

„Confederaţii - spune ziarul - n-au făcut, desigur, nimic de naturi 
să slăbească simpatiile de care se bucurau pînă acum. Dimpotrivă I Ei au 
luptat bărbăteşte şi au adus uriaşe sacrificii. Chiar dacă n-ar izbuti să-şi 
păstreze independenţa, trebuie să recunoaştem cu toţii ci o merită. Oricum 
ar fi, curentul opiniei publice este acum potrivnic pretenţiilor lor. Cu 
patru săptămîni în urmă, mai erau încă băieU buni (fine fellows). Acu. 
sînt numiţi o bandă jalnică (a very sorry set)„ .  Intr-adevăr s-a produs o 
reacţie. Secta antisclavagistă, atît de timorată în timpul recentelor frămin
tări în rîndurile poporului, a prins acum glas şi tună şi fulgeră împotriva 
comerţului cu oameni şi a proprietarilor rebeli de sclavi !... Nu sînt acope
rite pînă şi zidurile oraşului nostru de afişe mari pline de atacuri şi in
vective veninoase la adresa d-lor Mason şi  Slidell, iniţiatorii blestem1tei 
legi cu privire Ia sclavii fugari ?„. Confederaţii au ieşit în pierdere din 
czl «Trent» ; în locul succesului scontat, el i-a dus la pierzanie. Au. 
pierdut simpatia ţării noastre, şi ei trebuie să se împace cit mai curînd cu 
putinţă cu această stare de lucruri deosebită. Au fost trataţi foarte prost. 
dar nµ avem încotro (there will be no redrss) •.  

Această mărturisire a cotidianului din Liverpool, sim
patizant al prietenilor secesiunii, ne permite să înţelegem 
de ce acum, în preajma deschiderii parlamentului, cîteva 
importante organe de presă ale lui Palmerston au trecut 
brusc la un limbaj cu totul diferit. Astfel, în revista „Econo
mist" a apărut sîmbăta trecută un articol intitulat „Trebuie 
oare respectată blocada ?" 

Autorul articolului porneşte de la axioma că blocada 
nu există decît pe hîrtie, şi ca atare încălcarea ei este în
găduită de dreptul internaţional. Pe de altă parte, Franţa 
pretinde înlăturarea prin violenţă a blocadei. Prin urmare, 
practic, soluţionarea problemei se află în mina Angliei, care 
are motive temeinice şi urgente pentru a face un asemenea 
pas. După cum se ştie, ea are nevoie de bumbacul ame
rican. De altfel, este greu de înţeles cum poate fi împiedicat 
transportul bumbacului de o blocadă care nu există decît 
„pe hîrtie". 

„Şi totuşi - exclamă „Economist" - Anglia trebuie să 
respecte blocada " .  După o serie de argumente formale în 
favoarea acestui punct de vedere, autorul articolului ajunge. 
tn sfîrşit, la miezul chestiunii. 

,,!ntr-un asemenea caz - spune el -, guvernul trebuie să se bucure 
de sprijinul întregii ţări. Or, marea masă a poporului englez nu este încă 
pregătită pentru o interven �ie care ar putea lăsa fie şi impresia că spriji
nim întemeierea unei republici sclavagiste. Sistemul social al Confederaţiei 
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se bazează pe sclavie i federaliştii au făcut totul pentru a ne convinge că 
la originea secesiunii se află sclavia, e care ei o detestă. Sclavia însă este 
şi obictul repulsiei noastre profunde„. Şi tocmai în aceasta constă 
eroarea sentimentelor de care este animat poporul. Dizolvarea, şi nu re
stabilirea Uniunii, independenţa, şi nu înfringrea Sudului - iată singura 
cale sigură spre eliberarea sclavilor. Nădăjduim să-i lămurim cu un viitor 
prilej pe cititorii noştri în această privinţă, Deocamdată, lucrurile încă nu 
6înt clare. Majoritatea englezilor gindesc altfel. Atîta timp cit ei vor 
păstra aceste prejudecăţi, orice intervenţie a guvenului nostru, care ne-ar 
pune într-o situaţie de opoziţie activă împotriva Nordului şi de pretinsă 
.alianţă cu Sudul, ar fi lipsită de sprijinul sincer al naţiunii engleze", 

Cu alte cuvinte, tentativa unei asemenea intervenţii ar 
provoca căderea guvernului. Aşa se explică de ce „Times" 
este atît de categoric împotriva oricărei intervenţii şi în 
favoarea neutralităţii Angliei. 

Scris de K. Marx 
la 31 ianuarie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 34 
lin 4 februarie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germanl 
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Karl Marx 

Despre criza de bumbac 

Cu cîteva zile în urmă a avut loc adunarea anual. a 
Camerei de comerţ din Manchester. Ea reprezintă Lanca
shirul, cel mai mare district industrial din Regatul Unit şi 
centrul manufacturii de bumbac britanice. Preşedintele adu
n.rii, d-l E. Potter, şi principalii vorbitori, d-nii Bazley şi 
Turner, reprezintă în Camera comunelor Manchesterul şi o 
parte din Lancashire. Din dezbaterile care au avut loc la 
această adunare aflăm. prin urmare, pe cale oficială, care va  
fi poziţia ma relui centru a l  industriei de bumbac din Anglia 
în „senatul naţiunii " în ceea ce priveşte criza din America. 

La adunarea ţinută anul trecut de Camera de comerţ, 
d-l Ashworth, unul dintre cei mai mari magnaţi ai bumba
cului din Anglia, a ridicat în slăvi, cu o prolixitate demna 
de Pindar. dezvoltarea neobişnuită înregistrată de industria 
bumbacului în ultimul deceniu. El a subliniat faptul că nici 
măcar crizele comerciale din 1 847 şi 1 857 nu au dus la o scă
dere a exportului de fire şi ţesături de bumbac din Anglia. 
El a explicat acest fenomen prin puterea miraculoasa a 
sistemului libertăţii comerţului introdus în 1 846. Inc. pe 
atunci părea ciudat că acest sistem, deşi s-a dovedit inc1-
pabil să ferească Anglia de crizele din 1 847 şi 1 857, a putut 
să scutească o anumită ramură a industriei engleze, industria 
bumbacului, de efectele acelor crize. Dar ce auzim astazi ? 
Toţi vorbitorii, inclusiv d-l Ashworth, recunosc că din 1 838 
s-a produs o supraîncărcare nemaipomenită a pieţelor asia
tice şi că, chiar şi fără războiul civil din America, tariful 
Morrill şi blocada, enorma şi progresiva supraproducţie tre
buia să ducă la actuala stagnare. Fireşte, este greu de spus 
dacă şi fără aceste complicaţii exportul ar fi scăzut în 
ultimul an cu 6 OOO OOO I.st., dar nu pare exclus, cunoscîn d  
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că principalele pieţe din Asia şi Australia sînt aprovizionate 
pentru 12 luni cu fabricate engleze de bumbac. 

După cum recunoaşte Camera de comerţ din Manchester, 
competentă în această problemă, actuala criză din industria 
engleză a bumbacului nu este rezultatul blocadei americane, 
ci al supraproducţiei engleze. Care ar fi însă urmările unei 
continuări a războiului civil din America ? La această în
trebare, răspunsul este din nou unanim : suferinţe nespuse 
pentru clasa muncitoare şi ruinarea micilor fabricanţi. 

„La Londra - adaugă d-l Cheetham - se spune că noi avem sufi
dent bumbac pentru a continua producţia. Dar nu este vorba numai de 
bumbac. Se pune mai ales problema preţului acestuia. Actualele preţuri ar 
inghiţi întregul capital al fabricanţilor" .  

Camera de comerţ este însă categoric împotriva oricărei 
ntervenţii în Statele Unite, cu toate că majoritatea mem
brilor ei, care sînt în bună măsură influenţaţi de „Times " ,  
consideră drept inevitabilă dizolvarea Uniunii. 

„Ultimul lucru - spune d-l Potter - pe care l-am recomanda ar fi 
intervenţia. Ultimul loc de unde ar putea veni o asemenea propunere 
este Manchester. Nimic nu ne va determ�na să recomandăm ceva imoral " .  

D-l  Bazley : 

„ln atitudinea faţă de conflictul american trebuie respectat cu stric
teţe principiul neintervenţiei. Poporul acestei mari ţări trebuie să-şi rînclu
�iccă singur, nestingherit de nimeni, treburile sale" .  

D-l Cheetham : 

„ln districtul nostru, opinia predominantă se opune cu hotărîre ori
cărei intervenţii în conflictul american. Trebuie să spunem ucest lucru 
raspicat, deoarece, în cazul că ar exista vreun dubiu în această privinţă, 
unii ar exercita o presiune extraordinară asupra guvernului".  

Aşadar, ce recomandă Camera de comerţ ? Guvernul 
-englez trebuie să înlăture toate obstacolele pe care adminis
traţia încă le mai pune în calea culturii bumbacului în India. 
El trebuie, în primul rînd, să desfiinţeze taxa de import 
le 100/o percepută în India la firele şi ţesăturile de bumbac 
englezeşti. De îndată ce s-a înlăturat regimul Companiei 
Indiilor orientale 284 ,  de îndată ce Indiile orientale au fost 
încorporate Imperiului britanic, Palmerston, prin interme
diul d-lui Wilson, a introdus în India această taxă vamală 
de import asupra fabricatelor englezeşti, şi, să nu uităm, 
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aceasta a coincis cu tratatul comercial anglo-francez n 
schimbul căruia el a vîndut Savoia şi Nisa. In timp ce piata 
franceză se deschidea într-o anumită măsură industriei en
gleze, piaţa Indiilor orientale i se închidea într-o măsură 
mai mare. 

D-l Bazley a adăugat în legătură cu aceasta că, de l: 
introducerea taxei menţionate, o mare cantitate de maşini 
englezeşti au fost expediate la Bombay şi Calcutta, unde au 
fost constru ite fabrici de tip englezesc. Aceste fabrici se 
pregătesc să înhaţe cel mai bun bumbac din India. Dacă la 
cei 1 0% taxă de import adăugăm încă 1 5% cheltuieli de 
transport, rivalii creaţi în mod artificial de iniţiativa guver
nului englez beneficiază de o taxă vamală protecţionist. 
de 25o. 

La adunarea magnaţilor industriei engleze a reieşit în 
general o nemulţumire adîncă faţă de tendinţa protecţio
nistă, care ia proporţii tot mai mari în colonii, în special în 
Australia. Domnii industraşi uită că în decurs de un secot 
şi jumătate coloniile au protestat zadarnic împotriva „siste
mului colonial"  al metropolei. Pe atunci coloniile cereau 
libertate. comerţului. Anglia era însă pentru prohibiţie_ 
Acum Anglia propovăduieşte libertatea comerţului, dar 
coloniile găsesc că, în ce le priveşte, taxele protecţioniste 
împotriva Angliei ar corespunde mult mai mult inter0-
selor lor. 

Scris de K. Marx 
aproximativ în februarie 1862 

Publicat în „Die Presse• nr. 38 
din 8 februarie 1 862 

Se tipăreşte după textut 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Karl Marx 

De-ale englezilor 

Pe continent domneşte părerea că insularul John Bulr 
e distinge prin „originalitate" şi . ,individualitate " .  In ge
neral, această părere îl confundă pe englezul din trecut cu 
cel din zilele noastre. în realitate, profunda deosebire dintre 
clase, extraordinara diviziune a muncii şi aşa-zisa „opinie 
publică" manevrată de brahmanii presei au creat, dimpo
trivă, o asemenea monotonie a caracterelor, incit Shakes
peare, de pildă, nu şi-ar mai recunoaşte compatrioţii. Deose
birile de caracter nu se mai referă la indivizi, ci la , .profe
siunea"  lor şi la clasa lor socială. In afara relaţiilor sale
profesionale, în viaţa de toate zilele, un englez „respec
tabil " se aseamănă atît de mult cu celălalt, incit însuşi 
Leibniz abia dacă ar putea să descopere o deosebire, o diffe
rentia specifica * între ei. Mult lăudata individualitate izgo
nită din toate sferele politice şi sociale îşi găseşte un ultim 
refugiu în maniile şi capriciile vieţii particulare, pentru ca 
să se manifeste aici din cînd în cînd sans-gene ** ,  fără c
oamenii să-şi dea seama în ce situaţie ridicolă se pun. De 
aceea englezul apare încă ca o fiinţă sui generis * * *  mai c
seamă în incintele judecătoreşti, aceste mari arene publicer 
unde maniile personale se ciocnesc unele de altele. 

După acest preambul, trecem la o amuzantă scenă judi-
' "iară. care s-a petrecut acum citeva zile la Court of Exche
quer **** .  Personae dramatis ***** sînt, pe de o parte, sir 
Edwin Landseer, cel mai mare pictor englez contemporan-, 
pe de altă parte d-nii Haldane, croitori londonezi. artisti de 

* - diferenţă specifică. - Nota trad. 
** - nstingherit. - Nota trad. 

*** - unică în felul său. - Nota trad. 
•*** - tribunalul trezoreriei. - Nota trad. 

***** - personajele piesei. - Nota trad. 
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mina intîi în meseria lor ; sir Edwin este pîrîtul, d-nii Hal
dane - reclamanţii. Corpus delicti * consta dintr-un par
desiu şi un frac, în valoare de 12 1. st . ,  pe care pictorul 
refuza să le plătească. D-l Ballantine a fost avocatul lui 
Landseer, d-l Griffits - avocatul d-lor Haldane. 

Haldane a făcut următoarea depoziţie : sir Edwin 
Landseer a comandat cele două haine. Ele i-au fost trimise 
acasă pentru a le proba, şi el s-a plîns că gulerele sînt prea 
înalte. Gulerele au fost modificate. După aceea s-a plîns că 
nu le poate purta pentru că îi ţin prea cald şi sînt incomode 
şi că, în plus. îl rod la ceafă. La cererea pîrîtului, s-au mai 
făcut diferite modificări. In cele din urmă, reclamanţii au re
fuzat să mai facă vreo modificare dacă pentru aceasta nu se 
va plăti separat. Atunci Landseer a înapoiat croitorilor. prin 
servitorul său, cele două haine. Drept răspuns, reclamantul 
1-a trimis atunci următoarea scrisoare : 

„Ne permitem cu respect să vă trimitem o dată cu prezenta cele două 
haine după ce au fost modificate din nou, potrivit ultimei dv. indicaţii. 
Nenumăratele şi nereuşitele modificări de care vorbiţi s-au făcut din vina 
dv. La prima probă, hainele veneau perfect ; dacă dv. vă contorsionaţi însă 
corpul în poziţiile cele mai nefireşti, ar fi nevoie de o iscusinţă supraome

nească pentru a vă putea face pe plac. (Rîsete.) Numai călcîndu-ne pe inimă 
am făcut modificările cerute de dv., deoarece le-am considerat inutile şi im· 
potnva tuturor regulilor artei. Acum însă considerăm imposibil să satisfacem 
în continuare pretenţiile dv. Cit despre pretenţia dv. ca să Primim hainele 
înapoi, nici vorbă nu poate fi de aşa ceva. Vă remitem deci alăturat nota 
de plată, rugindu-va s·o achitaţi cit mai repede". 

A vacatul Ballantine : Nu cumva vreţi să spuneţi că acum 
pardesiul şi fracul stau bine ? - Ha/dane : Da, susţin 
.acest lucru. 

Ballantine : Nu stăteau mai bine înainte de a fi modifi
cate ? - Ha/dane : Ba da. - B. : Dv. nu sînteţi specialişti 
în pardesie şi fracuri, specialitatea dv. sînt pantalonii, nu-i 
aşa ? - H. : - Da, desigur, sîntem mai renumiţi în confec
ţionarea pantalonilor. - B. : Dar nu a fracurilor ? Nu l-a 
avertizat d-l Alfred Montgomery, care l-a adus la dv. pe 
sir Edwin Landseer că nu sînteţi specialişti în fracuri ? 
- H. : Da, el a făcut acest lucru. - B. : Nu i-aţi spus dv. 
sau fratele dv. lui sir Edwin că aţi prefera să-i lucraţi gratuit 
fracul decît să nu-l lucraţi de loc ? - H. : Noi n-am spus 
aşa ceva. - B. : Ce înţelegeţi prin „micşorarea" gulere
lor ? - H. : D-l Edwin s-a plîns că gulerul de la frac îl 

" - corp delict. - Nota trad 
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roade la ceafă. Atunci am micşorat gulerul, adic. l-am redus 
la dimensiuni mai mici. - B. : Şi cit pretindeţi pentru aceasta 
reducere ? - H. : Două sau trei lire. 

Avocatul Ballantine : sir Edwin Landseer a considerat 
necesar să se plîngă pentru scrisoarea j ignitoare primita de 
la Haldane. D-l Montgomery l-a sfătuit pe sir Edwin sa-i 
încredinţeze firmei „Haldane" numai partea de la talie în 
jos a corpului său, în nici un caz însă partea de sus. Deşi 
mare artist, sir Edwin este în această materie naiv ca un 
copil , de aceea a şi avut curajul să rişte, iar juriul a vazut 
care au fost urmările. Reclamantul, pe care juraţii l-au văzut 
adineauri pe banca martorilor, este şi el un mare artist . 
Dar consimte vreodată un mare artist să-şi modifice opera ? 
Convins de perfecţiunea acesteia, el trebuie să reziste sau 
să cadă în lupta pentru apărarea creaţiei sale . Dar Haldane 
nu a garantat pentru perfecţiunea operei sale . El a fost de 
acord să facă modificări, în măsura în care ele nu contra
veneau propriilor sale principii. Şi, după toate celea. mai 
cere două, trei lire pentru cîrpăceala sa. Am onoarea să mă 
adresez aici unui tribunal ai cărui membri poartă şi ei 
fracuri ; întreb : există oare pe lume un chin mai mare decît 
să porţi gulere tari care să te supere la gît ? Am auzit ca, 
atunci cînd sir Edwin a probat una din haine, gîtul său s-a 
aflat parcă într-o menghine. iar Anglia - în primej dia de 
a pierde pe unul dintre cei mai mari artişti ai ei. Sir Edwin 
este gata să îmbrace aici în faţa instanţei fracul şi pardesiul 
despre care este vorba şi d-nii juraţi vor putea trage con
cluzia pe baza celor constatate de ei înşişi. n citez acum pe 
sir Edwin ca martor şi el vă va povesti istoria celor doua 
obiecte vestimentare. 

Sir Edwin Landseer : „ .Cînd am îmbrăcat fracul şi parde
siul - gulerele stăteau aşa. (Aici sir Edwin s-a întors şi, în 
hohotele de rîs ale asistenţei, le-a ară tat juraţilor spatele, 
l.sîndu-le impresia că a fost lovit brusc de un atac de apople
xie.) „ .Am propus să fie chemat ca arbitru un croitor oare
care. Totuşi, sînt de părere că cel în cauză ştie mai bine ca 
oricine cum îi stă fracul sau unde îl strînge gheata. 

D-l Griffits : Ce a spus d-l Montgomery cînd v-a dus la 
firma „Haldane " ?  - El mi-a spus : „Sir Edwin, cu panta
lonii aveţi de obicei mai mult ghinion decît cu hainele " .  

Griffits : Vreţi s ă  încercaţi aici pardesiul şi fracul ? 
- De ce nu ? ( Îmbracă una din haine.) Priviţi ! (Rîsete.) 
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Baronul Martin ( judecătorul) : Aici, printre juraţi se 
află un croitor. Vrea d-l jurat să aibă amabilitatea de a 
examina cu atenţie corpus delicti ? 

Numitul croitor se ridică de pe banca juraţilor şi vine 
spre sir Edwin, îl pune să îmbrace fracul şi pardesiul, le 
examinează ca un expert şi clatină din cap. 

Grfits : Sir Edwin, sînteţi de părere că fracul e 
prea strîmt ? - Da I (Rîsete.) - V-am întrebat : găsiţi că 
e prea strîmt ? - Ei, dacă ar trebui să mănînc în el la 
dejun, aş fi nevoit să-l dezbrac. 

Ballantine : In cazul acesta, sir Edwin, lepădaţi-l cit 
mai repede. Scăpaţi-vă de el. - Vă sînt foarte îndatorat. (Dez
bracă ambele haine.) 

După pledoaria patetică a celor doi avocaţi şi după con
-duziile amuzante ale judecătorului, în care a subliniat în 
special că confortul poporului englez nu trebuie jertfit 
idealurilor artistice ale firmei „Haldaneu ,  juraţii au dat un 
verdict în favoarea lui sir Edwin Landseer. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 3 februarie 1862 
Publicat în „Die Presse" nr. 39 

-din 9 februarie 1 62 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Dezbaterile parlamentare cu pnvue 
la adresa de răspuns la mesajul tronului 

Londra, 7 februarie 186Z 

Deschiderea parlamentului a fost o ceremonie fără nici 
o strălucire. Absenţa reginei şi faptul că lordul Chancellor * 
a dat citire mesajului tronului au răpit acestei ceremonii 
orice efect teatral. Mesajul tronului. ca atare, este scurt, 
fără a fi elocvent. El recapitulează faits accomplis ** din 
politica externă şi indică, pentru aprecierea lor, documen
tele prezentate parlamentului. O singură frază a stîrnit 
o oarecare senzaţie - fraza în care regina „trustsu (speră. 
crede) că „nu există nici un motiv să ne temem că pacea în 
Europa este ameninţată u. Din această frază reiese de fapt 
că pacea Europei e de domeniul speranţei şi al credinţei. 

Domnii care au propus în ambele Camere proiectul de 
răspuns la mesajul tronului au primit, potrivit practicii par- · 
lamentare, încă cu trei slptămîni în urmă această însărci
nare. Răspunsul lor constă, ca de obicei, dintr-o amplă repe
tare a celor spuse în mesajul tronului şi din elogii mieroase, 
pe care miniştrii şi le aduc ei înşişi în numele parlamen
tului. Cînd în 1 81 1  sir Francis Burdet t  le-a luat-o înainte 
propunătorilor oficiali ai proiectului de adresă şi a profitat 
de ocazie pentru a supune mesajul tronului unei critici ascu
ţite, se părea că însăşi Magna Charta 2ss este în primejdie. 
De atunci nu s-a mai petrecut o asemenea monstruozitate. 

Interesul pe care-l trezesc dezbaterile cu privire la me
sajul tronului se limitează de aceea la , .indicaţiileu discrete 
ale opoziţiei oficiale şi la „contraindicaţiile" miniştrilor. De 
astă dată însă, dezbaterile prezentau mai curînd un interes. 
academic decit unul politic. Era vorba de cel mai bun dis
curs funebru în memoria prinţului Albert, care în timpul 

• - Gladstone. - Nota red. 
** - faptele împlinite, - Nota trad. 
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vieţii sale s-a simţit destul de apăsat de jugul oligarhiei 
engleze. Vox populi * a acordat laurii academici lui Derby 
şi Disraeli, primul ca orator înnăscut, al doilea ca maestru 
în retorică . 

ln acea parte a dezbaterilor care s-a ocupat de „trebu
rile curente" a fost vorba de Statele Unite, Mexic şi Maroc. 

În legătură cu Statele Unite, Outs (cei din opoziţie) au 
lăudat politica Ins-ilar ** (beati possidentes ***) .  Derby, li
derul conservatorilor în Camera lorzilor, şi Disraeli, liderul 
conservatorilor în Camera comunelor, n-au făcut opoziţie 
guvernului, ci şi-au făcut opoziţie unul altuia. 

Derby şi-a exprimat mai întîi nemulţumirea în legătură 
cu lipsa unei „pressure from without" **** .  El „admiră" ,  a 
spus Derby, atitudinea stoică şi demnă a muncitorilor de 
fabrică. In ce-i priveşte însă pe fabricanţi, el nu poate să-i 
laude. Pentru ei, conflictul american este cit se poate de 
bine venit, întrucit supraproducţia şi supraaglomerarea tu
turor pieţelor oricum i-au silit să-şi restrîngă activitatea. 

Derby a atacat apoi cu vehemenţă guvernul Statelor 
Unite, „care s-a expus pe sine şi poporul american celei mai 
nedemne şi ruşinoase umilinţe " şi nu a procedat ca un 
„gentleman" prin faptul că nu i-a predat din proprie iniţia
tivă şi de bunăvoie pe Mason, Slidell & Co. şi nu şi-a expri
mat regretul în legătură cu cele întîmplate. Secundantul său 
în Camera comunelor, d-l Disraeli, şi-a dat imediat seama 
cit de mult prejudiciază atacul lui Derby speranţele con
servatorilor de a veni la putere. De aceea, el a şi declarat 
contrarul : 

„Cînd m. gîndesc la marile dificultăţi pe care le-au întimpinat 
bărbaţii de stat din America de Nord, trebuie să spun că ei le-au înfruntat 
cu bărbăţie şi curaj " .  

Pe de altă parte, cu obişnuita-i consecvenţă, Derby a 
protestat împotriva „noilor teorii " despre dreptul maritim. 
Anglia a apărat întotdeauna drepturile ţărilor beligerante 
împotriva pretenţiilor ţărilor neutre. Lordul Clarendon a 
făcut, ce-i drept, în 1856 la Paris o concesie „periculoasă " 286• 
Din fericire, aceasta nu a fost încă ratificată de coroană. 
aşa că „ea nu schimbă cu nimic situaţia dreptului interna-

• - vocea poporului. - Nota trad . 
.. - cei care se află la putere. - Nota trad . 

..„ - fericiţii posesori. - Nota trad . 
.... - presiune din afară. - Nota trad. 
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ţional" .  ln schimb. d-l Disraeli. după cit se vede, de comun 
acord cu guvernul, a evitat să atingă acest punct. 

Derby aprobă politica de neintervenţie a miniştrilor. Deşi 
nu a sosit încă vremea ca să fie recunoscută Confederaţia 
statelor din sud, el vrea să aibă totuşi documente autentice 
pentru a aprecia „în ce măsură blocada este efectiv insti
tuită şi, prin urmare, obligatorie din punct de vedere juridic " .  
Lordul John Russell a declarat c ă  guvernul Statelor Unite 
a folosit un număr suficient de vase pentru blocadă, dar că 
n-a instituit-o pretutindeni în mod consecvent. D-l Disraeli 
nu-şi îngăduie să facă vreo apreciere asupra caracterului 
blocadei, cere însă miniştrilor acte oficiale pentru a se putea 
documenta. El atrage cu atît mai mult atenţia asupra inopor
tunităţii unei recunoaşteri premature a Confederaţiei. cu cit 
Anglia se compromite în acest moment. ameninţînd un stat 
american (Mexic) a cărui independenţă Anglia a fost prima 
s-o recunoască. 

După Statele Unite. a venit rîndul Mexicului. Nici un 
membru al parlamentului nu a condamnat un război care a 
început fără o declaraţie de război, în schimb însă au ră
sunat proteste împotriva amestecului, sub lozinca „politicii 
de neintervenţie " ,  în treburile interne ale unei ţări şi împo
triva coaliţiei încheiate de Anglia, Franţa şi Spania , cu 
scopul de a supune o ţară lipsită aproape cu totul de apărare. 
Opoziţia a dat de fapt numai să se înţeleagă că îşi rezervă 
Mexicul ca pretext pentru manevrele ei de partid. Derby 
cere documente atît în ceea ce priveşte convenţia dintre 
cele trei puteri, cit şi în ceea ce priveşte aplicarea ei. El 
aprobă convenţia pentru că, după părerea lui, fiecare din 
părţile contractante a urmat o cale justă, apărîndu-şi pre
tenţiile ei independent de celelalte. Anumite zvonuri l-au 
făcut să se teamă că cel puţin una dintre cele trei puteri -
Spania - urmăreşte unele operaţii care depăşesc cadrul 
tratatului. Ca şi cum Derby ar crede într-adevăr că marea 
putere Spania s-ar încumeta să acţioneze împotriva voinţei 
Angliei şi Franţei ! Lordul John Russell a răspuns : Cele 
trei puteri urmăresc acelaşi scop şi vor evita cu grij ă să-i 
împiedice pe mexicani să-şi rezolve propriile lor probleme 
în ceea ce priveşte forma ele guvernămînt. 

D-l Disraeli s-a abţinut în Camera comunelor de la orice 
aprecieri înainte de a lua cunoştinţă de documentele pre
zentate. Cu toate acestea. el găseşte că „declaraţia guver
nului e suspectă " .  Anglia a fost prima ţar. care a recunoscu1 
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independenţa Mexicului. Această recunoaştere ne aminteşte 
de o perioadă memorabilă a politicii externe engleze -
perioada opoziţiei împotriva Sfintei Alianţe - şi de un 
bărbat memorabil, Canning. Care a fost oare motivul ciudat 
-care a determinat Anglia să dea prima lovitură indepen
denţei mexicane ? In plus, după foarte scurt timp, a fost 
schimbat pretextul pentru intervenţie. La început a fost 
vorba de o satisfacţie pentru ofensa adusă unor supuşi en
-glezi. Acum se şuşoteşte despre introducerea unor noi prin
cipii de guvernămînt şi despre instaurarea unei noi dinastii. 
Lordul Palmerston invocă documentele prezentate, con
venţia, care interzice aliaţilor „să subjuge" Mexicul şi să-i 
impună o formă de guvernămînt neagreată de popor. Dar în 
-acelaşi timp îşi lasă un subterfugiu diplomatic. El ar fi auzit 
că în Mexic există un partid care ar dori transformarea 
republicii în monarhie. Nu ştie cit de puternic este acest 
partid, dar, „în ce-l priveşte, vrea doar ca în Mexic să se 
.instituie o formă de guvernămint cu care guvernele altor 
ţări să poată trata".  El vrea, aşadar, să se instituie o .,nouă" 
formă de guvernămînt. El declară că actualul guvern al 
Mexicului nu mal există. El revendică pentru coaliţia dintre 
Anglia, Franţa şi Spania prerogativa pe care o avusese 
cîndva Sfinta alianţă de a hotărî asupra existenţei sau neexis
tenţei unor guverne străine. „Asta-i ", adaugă el cu modestie, 
4 ,tot ce vrea guvernul Marii Britanii " .  Nimic mai mult I 

Ultima „problemă deschisă" a politicii externe se re
foră la Maroc. Guvernul englez a încheiat o convenţie cu 
Marocul pentru a-i da posibilitatea să-şi achite datoria faţă 
Oe Spania, datorie cu care, fără aprobarea Angliei. Spania 
nu ar fi putut niciodată să împovăreze Marocul. Se pare că 
anumite persoane au avansat Marocului bani ca să-şi poată 
respecta termenele la care se angajase să-i plătească Spa
niei, răpindu-i astfel acesteia din urmă pretextul de a ţine 
în continuare sub ocupaţie Tetuanul şi de a reîncepe răz
boiul 287• Guvernul englez a garantat într-un fel sau altul 
acestor persoane plata dobînzilor la sumele date cu împru
mut primind, la rîndul său, ca garanţie administrarea vămi
lor din Maroc. Derby a considerat că o asemenea asigurare 
a independenţei Marocului este „rather strange" (destul de 
stranie) , dar nu a obţinut nici un răspuns din partea miniş
trilor. D-l Disraeli a insistat mai mult în Camera comunelor 
asupra acestei tranzacţii care avea un caracter „destul de 
neconstituţional", întrucit miniştrii impuneau Angliei fără 
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ştirea parlamentului noi obligaţii băneşti. Palmerston i -a  
răspuns c ă  n-are decît să citească „documentele prezentate. 

Problemele privind treburile interne abia dacă au fost 
atinse. Derby a cerut numai să se evite problemele liti
gioase , .spinoase" ,  cum ar fi reforma parlamentară, din con
sideraţie „pentru starea sufletească a reginei" .  El este gata 
să aducă cu orice prilej clasei muncitoare engleze prinosul 
său de admiraţie cu condiţia ca ea să suporte cu aceeaşi 
resemnare stoică, cu care suportă blocada americană, faptul 
că nu are drept de vot. 

Ar fi greşit dacă, pe baza deschiderii idilice a parlamen
tului, am trage concluzia că ne aşteaptă un viitor idilic. 
Dimpotrivă ! Dizolvarea parlamentului sau căderea guver
nului - aceasta este deviza sesiunii din anul acesta. Vom 
avea prilejul să argumentăm această alternativă într-un 
viitor articol. 

Scris de K. Marx 
la 1 februarie 1 862 

Publicat în „Die Presse" nr. 42 
din 12 februarie 1862 

33 - - Max-nge:s - Opere, voi. IS 

Se tipăreşte după textul 
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Karl \farx 

Harababura din Mexic 

Londra, 15 februarie 1862 

Recent apărută, Cartea albastră cu privire la intervenţia 
din Mexic 288 conţine cea mai necruţătoare demascare a di
plomaţiei engleze contemporane cu toată ipocrizia ei perfidă, 
cruzimea ei feroce faţă de cel slab, servilismul ei faţă de 
cel puternic şi nesocotirea totală a dreptului internaţional. 
Imi rezerv ca într-un viitor articol, pe baza unei analize 
amănunţite a depeşelor schimbate între Downing Street şi  
reprezentanţii britanici din Mexic, să dovedesc în mod in
dubitabil că actualele complicaţii au fost provocate de 
Anglia, că Anglia a fost iniţiatoarea intervenţiei şi că ea a 
recurs în acest scop la pretexte cu mult prea şubrede şi 
contradictorii pentru a putea ascunde adevăratele - deşi 
nemărturisite - motive ale acţiunii ei. Modul infam în care 
s-a făcut uz de tot felul de mijloace abominabile pentru a 
porni intervenţia în Mexic este întrecut doar de imbecili
tatea senilă a guvernului britanic, care face pe miratul şi 
caută să se eschiveze de la traducerea în fapt a planurilor 
nefaste întocmite de el însuşi. Tocmai de această ultimă 
parte a problemei vreau să mă ocup acum. 

La 13 decembrie 1 861 .  d-l Isturiz, ambasadorul Spaniei 
la Londra, i-a prezentat lui John Russell o notă care cu
prindea instrucţiunile trimise de căpitanul-general al Cubei 
comandanţilor spanioli aflaţi în fruntea expediţiei din Mexic. 
John Russell n-a dat atenţie notei şi a rămas mut. La 23 de
cembrie, d-l Isturiz i-a trimis o altă notă, în care-i explică 
motivele care au determinat trupele expediţionare spaniole 
să părăsească Cuba înainte de sosirea trupelor engleze şi 
franceze. John Russell n-a dat nici de astă dată atenţie notei 
şi a continuat să tacă. D-l Isturiz, vrînd să stabilească dacă 
nu-i de rău augur această tăcere perseverentă a vlăstarului, 
de obicei atît de vorbăreţ, al casei de Bedford, a cerut cu 
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insistentă o întrevedere personală, care i-a fost acordată şi 
a avut Joc la 7 ianuarie. De mai bine de o lună, John 
Russell avea cunostinţă de începerea operaţiilor militare 
unilaterale ale Spaniei împotriva Mexicului. Trecuse aproape 
o Jună de cînd d-l Isturiz îi comunicase oficial cele întîm
plate. Cu toate acestea, în cursul întrevederii personale cu 
ambasadorul Spaniei, John Russell n-a lăsat să-i scape nici 
o vorbă din care să reiasă fie şi cea mai mică nemulţumire 
sau surprindere în legătură cu „acţiunile pripite ale gene
ralului Serrano", şi nici cele spuse d-lui Isturiz nu i-au făcut 
acestuia impresia că ceva nu este în ordine sau că guvernul 
britanic dezaprobă procedeul Spaniei. Mîndria castiliană a 
d-lui Isturiz nu poate. fireşte, să admită nici măcar ideea 
că Spania nu este declt o jucărie şi o simplă unealtă în 
mîinile puternicilor ei aliaţi. Se apropia însă data cînd urma 
să se întrunească parlamentul, şi John Russell trebuia să 
întocmească un şir de depeşe destinate să servească nu pe 
plan internaţional, ci în special pentru uzul parlamentului. 
Astfel, la 16 ianuarie, el întocmeşte o depeşă în care pe un 
ton destul de enervat cere explicaţii în legătură cu iniţia
tiva unilaterală luată de Spania. îndoielile şi ezitările care 
au dormitat mai bine de o lună în sufletul său şi nu s-au 
manifestat nici măcar la 7 ianuarie, în cursul întrevederii 
sale personale cu d-l Isturiz, au tulburat deodată reveria 
senină a încrezătorului, sincerului şi naivului om de stat. 
D-l Isturiz s-a simţit ca lovit de trăsnet şi, în răspunsul său 
din 1 8  ianuarie, aminteşte excelenţei sale pe un ton oarecum 
ironic de toate ocaziile de a-şi exprima indignarea sa tar
divă pe care acesta le-a ratat. De fapt, el plăteşte excelenţei 
sale cu aceeaşi monedă atunci cînd, încercînd să justifice 
iniţiativa luată de Spania, arborează acelaşi aer de naivitate 
ca şi John Russell cînd i-a cerut explicaţii. , .Căpitanul-ge
neral al Cubei - spune d-l Isturiz - a sosit prea devreme, 
pentru că i-a fost teamă să nu ajungă prea tirziu la Vera
cruz". „În afară de aceasta - şi aici îl vizează direct pe 
lordul John -, expediţia a fost din toate punctele de vedere 
pregătită de mult" ,  deşi, pînă la mijlocul lunii decembrie, 
căpitanul-general „nu cunoştea amănuntele convenţiei şi 
nici punctul stabilit unde trebuiau să se întîlnească esca
drele".  Or, tratatul a fost încheiat abia pe la 20 noiembrie. 
Dacă căpitanul-general „a pregătit din toate punctele· de 
vedere".  cu mult „înainte de mijlocul lunii decembrie" ,  ex
pediţia înseamnă că ordinul trimis din Europa de a începe 



494 Karl Marx 

expediţia i-a fost dat înainte de încheierea convenţiei. Cu 
alte cuvinte, înţelegerea iniţială dintre cele trei puteri, ca 
şi măsurile luate pentru traducerea ei în fapt, a intervenit 
înainte de încheierea convenţiei şi n-au coincis, în ceea ce 
priveşte „amănuntele u ,  cu clauzele convenţiei care, de la 
bun început, a fost concepută nu ca un program de acţiune, 
ci doar ca o formulă decentă, necesară pentru a împăca 
opinia publică cu planul abject conceput. La 23 ianuarie, 
John Russell i-a răspuns d-lui Isturiz printr-o notă destul de 
tăioasă, in care îi dă să înţeleagă că . ,guvernul britanic nu 
este întru totul satisfăcut cu explicaţia care i-a fost dată ",  
dar că,  totodată, nu crede că Spania ar putea avea nesi
buinţa de a acţiona împotriva Angliei şi Franţei. Lordul John 
Russell, atît de indolent şi de inactiv timp de o lună în
cheiată, işi recapătă întreaga vioiciune şi luciditate pe mă
sură ce se apropie sesiunea parlamentară. Nu e timp de 
pierdut. La 17 ianuarie are o întrevedere personală cu con
tele Flahault, ambasadorul Franţei la Londra. Flahault îi 
comunică ştirea neplăcută că stăpînul său consideră necesar 
„să trimită forţe suplimentare in Mexic",  că Spania, din cauza 
iniţiativei sale pripite, a stricat totul ; că 

„aliaţii trebuie să înainteze acum în interiorul Mexicului, şi nu nu
mai că forţele destinate să execute această operaţie se dovedesc acum 
insuficiente, dar că operaţia însăşi capătă un asemenea caracter, incit Lu
dovic Bonaparte nu .poate îngădui trupelor franceze să ajungă într-o si
tuaţie mai proastă decît cea a spaniolilor sau să se expună riscului de a 
se compromite".  

Argumentele · lui Flahault n-au fost nicidecum convin
g.toare. Dacă Spania a încălcat convenţia, o singură nota 
trimisă de la St. James sau de la Tuileries ar fi fost sufi
cientă pentru a o avertiza să renunţe la pretenţiile ei ridi
cole şi a o face să-şi reia rolul modest. atribuit ei de con
venţie. Dar nu. Pentru că Spania a încălcat convenţia - o 
încălcare absolut formală şi fără nici o consecinţă, dat fiind 
că sosirea prematură la Veracruz a trupelor spaniole nu a 
modificat cu nimic scopul şi misiunea oficială a expediţiei -, 
pentru că Spania a îndrăznit să ancoreze la Veracruz în 
absenţa forţelor engleze şi franceze, Franţei nu i-a rămas 
altă alternativă decît să meargă pe urmele Spaniei, să în
calce şi ea convenţia şi nu numai să sporească trupele ei 
expediţionare, ci să şi schimbe întregul caracter al operaţiei. 
Desigur că puterile aliate n-au avut nevoie de vreun pre
text pentru a dezvălui adevărul şi de a spulbera chiar Ia 
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începutul expediţiei toate pretextele şi &copurile de dragul 
cărora a fost, chipurile, întreprinsă expediţia. De aceea, John 
Russeil, deşi şi-a exprimat „regretul în legătură cu pasui-u 
f.cut de Franţa, l-a aprobat totuşi şi, în numele guvernului 
maiestăţii sale, i -a  comunicat contelui Flahault că „nu are 
de făcut nici o obiecţie împotriva valabilităţii argumentelor 
aduse de Franţa u .  într-o depeşă cu data de 20 ianuarie. el 
i-a relatat contelui Cowley, ambasadorul Angliei la Paris, 
convorbirea avută cu contele Flahault. Cu o zi înainte, la 
1 9  ianuarie, i-a trimis o depeşă lui sir F. Crampton, amba
sadorul Angliei la Madrid ; această depeşă este un amestec 
ciudat de ipocrizie perfidă la adresa parlamentului britanic 
şi de aluzii viclene la adresa curţii din Madrid cu privire la 
adevărata valoare a limbajului liberal pe care ea îl folo
&eşte fără nici o sfiilă. „Acţiunile mareşalului Serrano -
spune el -- vor produce, probabil, o oarecare nelinişte" nu 
numai din cauza plecării precipitate a expediţiei spaniole 
din Havana, ci şi „din cauza tonului proclamaţiilor guvernu
lui spaniol " .  Totodată însă. ca un bon homme * ce este, el 
sugerează curţii din Madrid o argumentare plauzibilă pentru 
justificarea încălcării vădite a convenţiei. El nu are nici o 
îndoială că, de fapt, curtea de la Madrid nu este rău intEm
ţionată ; totuşi, departe de Europa, comandanţii sînt uneori 
„nechibzuiţi" şi trebuie „supravegheaţi îndeaproape " .  Astfel, 
bunul Russell îşi oferă de bunăvoie serviciile pentru a 
arunca răspunderea curţii de la Madrid pe umerii impru
denţilor comandanţi spanioli aflaţi „departe " şi inaccesibili 
chiar şi pentru predicile bunului Russell. Nu mai puţin 
ciudată este şi partea a doua a depeşei. Forţele aliate nu 
trebuie să-i priveze pe mexicani de dreptul „de a-şi alege 
propriul lor guvern" ,  lăsînd astfel să se înţeleagă că în 
Mexic „nu există nici un guvern" şi că. dimpotrivă, sub 
auspiciile aliaţilor invadatori, mexicanii trebuie să aleagă 
nu numai noi membri în guvern, ci chiar şi „o nouă formă 
de guvernămînt " .  Guvenul britanic s-ar „bucura dacă s-ar 
constitui un nou guvern" 1 dar, desigur, forţele militare ale 
invadatorilor nu trebuie să se abţină de la orice încălcare 
a votului universal, pe care ei intenţionează să-l recomande 
mexicanilor în vederea instituirii unui nou guvern. Rămine. 
bineînţeles, la latitudinea comandanţilor forţelor armatei 
invadatoare să aprecieze care formă nouă de guvernămînt 
,.este sau nu acceptabilă pentru mexicani " .  1n orice caz, 

* - om de treabă. - Nota trad. 
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bunul Russell se spală pe mîini. El trimite soldaţi străini în 
Mexic pentru a sili poporul mexican „să aleagă u un nou 
guven ; dar nădăjduieşte că soldaţii se vor achita cu deli
cateţe de această treabă şi că vor studia cu toată atenţia 
starea de spirit politică a ţării pe care au invadat-o. Este 
oare necesar să ne ocupăm fie chiar şi numai o clipă de 
această farsă evidentă ? Citiţi, independent de depeşele bu
nului Russell, . ,Timesu şi „Morning Post u din octombrie, 
adică numerele lor apărute cu şase luni înainte de încheie
rea simulacrului de convenţie din 30 noiembrie, şi veţi vedea 
că ziarele guvernamentale britanice au prevăzut toate acele 
evenimente neplăcute, descoperite de Russell, după cum pre
tinde el, abia pe la sfîrşitul lunii ianuarie, atribuindu-le „ne
socotinţei" unor comandanţi spanioli aflaţi departe de 
Europa. 

Cea de-a doua parte a farsei, pe care trebuia s-o joace 
Russell, consta în aducerea pe scenă, în calitate de preten
dent la tronul Mexicului, a arhiducelui Maximilian al Austriei, 
favoritul Angliei şi Franţei. 

La 24 ianuarie, cu vreo zece zile înainte de deschiderea 
parlamentului. lordul Cowley i-a scris lordului Russell că 
arhiducele a devenit un subiect copios de cancanuri nu 
numai la Paris, dar că şi ofiţerii trimişi cu întăriri în Mexic 
pretind că scopul expediţiei este instalarea arhiducelui 
Maximilian pe tronul Mexicului. Cowley a considerat ne
cesar să-l interpeleze pe Thouvenel în această problemă de
licată. Thouvenel i-a răspuns că nu guvernul francez, ci emi
sarii mexicani „veniţi în acest scop la Viena" au iniţiat 
aceste negocieri cu guvernul austriac. 

· 

Vă aşteptaţi, în sfîrşit, ca naivul John Russell, care abia 
acum cinci zile a tot trăncănit în depeşa trimisă la Madrid 
despre condiţiile impuse de convenţie şi chiar mai tîrziu, în 
mesajul tronului la 6 februarie, a proclamat că singurul 
motiv şi scop al intervenţiei este „repararea u nedreptăţilor 
pricinuite supuşilor europeni, vă aşteptaţi, în sfîrşit, ca el 
să-şi iasă din fire. să tune şi să fulgere numai la gîndul că 
buna sa credinţă a fost victima unei feste atît de condam
nabile. Da de unde I Bunul Russell ia cunoştinţă de pala
vrele lui Cowley la 26 ianuarie, şi în ziua următoare se gră
beşte să întocmească o depeşă în care se oferă de bunăvoie 
să sprijine candidatura arhiducelui Maximilian la tronul 
Mexicului. 
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El îl înştiinţează pe sir C. Wyke, reprezentantul său în 
Mexic, că trupele franceze şi spaniole vor porni „de îndată " 
spre capitala Mexicului, că arhiducele Maximilian este, „cică" ,  
idolul poporului mexican ş i  că, dacă aşa stau lucrurile, „con
venţia nu cuprinde nimic care să împiedice urcarea acestuia 
pe tronul Mexicului" . 

In aceste dezvăluiri diplomatice trebuie remarcate două 
lucruri : în primul rînd. că Spania a fost îmbrobodită şi, în 
al doilea rînd, că lui Russell nici nu-i trece măcar prin minte 
că nu poate duce un război împotriva Mexicului fără o prea
labilă declaraţie de război şi că o coaliţie cu state străine· în 
vederea acestui război nu poate fi încheiată decît pe baza unei 
convenţii obligatorii pentru toate părţile interesate. Aceştia 
sînt oamenii care ne-au împuiat urechile timp de două luni 
cu flecăreala lor ipocrită despre sfinţenia normelor stricte 
ale dreptului internaţional şi despre felul cum ei îl respectă ! 

Scris de K. Marx 
la 15 februarie 1862 

Publicat în „New York Daily Tribune• 
nr. 6 530 din 10 martie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în  ziar 

Trads din limba engleză 
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Karl Marx 

Situaţia din America 

Preşedintele Lincoln nu se încumetă să facă un pas 
înainte atîta timp cît conjunctura şi cererea generală a opi
niei publice îi îngăduie să stea în cumpană. Dar, de în
dată ce „Old Abe"  s-a convins că a intervenit un asemenea 
moment de cotitură, el îi uimeşte deopotrivă pe prieteni şi 
pe duşmani printr-o acţiune înfăptuită pe neaşteptate şi cu 
cit mai puţină zarvă. Astfel, recent, a dat în modul cel mai 
discret o dispoziţie care în urmă cu o jumătate de an l-ar 
fi costat, poate, fotoliul prezidenţial, iar acum cîteva luni ar 
fi provocat dezbateri furtunoase. Ne referim la înlăturarea 
lui McClellan din postul de Commander in chief * al întregii 
armate federale. Lincoln l-a înlocuit mai întîi pe ministrul 
de război Cameron cu un jurist energic şi fără fasoane, 
d -l Edwin Stanton. Stanton a trimis imediat un ordin de zi 
generalilor Buell, Halleck, Butler, Sherman şi altor comln
danţi de unităţi militare sau de corpuri expediţionare. în 
care li se făcea cunoscut că pe viitor vor primi toate ordi
nele, publice şi secrete, direct de la ministerul de război şi, 
pe de altă parte, vor raporta direct ministerului de războL 
In sfîrşit, Lincoln a emis cîteva ordine pe care le-a semnat 
cu titulatura conferită lui prin constituţie de „Commander in 
:hief of the Army and Navy" ** .  Pe „tăcute" i-a fost astfel 
smulsă „tînărului Napoleon " 2so comanda supremă asupra 
tuturor armatelor, deţinută pînă în prezent, comanda lui 
urmînd să se limiteze asupra armatei de pe Potomac, deşi i -a 
rămas titlul de „Commander in chief " .  Succesele obţinute în 
Kentucky, Tennessee şi pe ţărmul Oceanului Atlantic au 

* - comandant suprem. - Nota trad. 
"* - comand:ntul suprem al armatei şi flotei. - Nota trad. 
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inaugurat sub auspicii bune preluarea comandei supreme de 
către preşedintele Lincoln. 

Postul de Commander in chief, ocupat pînă acum de 
McClellan, l-au moştenit Statele Unite de la Anglia şi el 
corespunde intrucîtva titlului de grand connetable * din 
vechea armată franceză. In timpul războiului Crimeii, Anglia 
însăşi s-a convins cît de improprie era această instituţie de 
modă veche. De aceea, printr-un compromis, o parte din 
atribuţiile de pînă acum ale acestui „Commander in chief" 
au fost trecute asupra ministerului- de război. 

Nu dispunem încă de materialul necesar pentru a putea 
face o apreciere asupra tacticii fabiene 290 a lui McClellan pe 
Potomac. Nu încape însă nici o îndoială că influenţa sa a 
acţionat ca o frină asupra ansamblului operaţiilor de război. 
Lui McClellan i se potrivesc cele spuse de Macaulay despre 
Essex : 

„Greşelile militare ale lui Essex îşi au în mare parte izvorul în 
nehotărîrea sa politică. El era cinstit, dar nicidecum devotat cu trup şi 
suflet parlamentului, şi, în afară de o înfrîngere zdrobitoare, nu se tmea 
de nimic mai mult ca de o victorie mare" 291, 

McClellan, ca şi majoritatea ofiţerilor din armata regu
lată care şi-au făcut studiile la West Point 292, este mai mult 
sau mai puţin legat prin esprit de corps ** de vechii săi 
camarazi din tabăra duşmană. Ei toţi sînt invidioşi pe par
veniţii militari din rîndul „civililor u .  După concepţia lor, 
războiul trebuie dus în mod pur profesional, urmărindu-se in 
permanenţă restabilirea Uniunii pe vechea ei bază, şi de 
aceea trebuie eliminate înainte de toate tendinţele princi
piale şi revoluţionare. Frumoasă concepţie despre un război. 
care, în esenţă, este un război de principii I Primii generali 
ai parlamentului englez au săvîrşit aceeaşi greşeală. 

„Dar - spune Cromwell în discursul său din 4 iulie 1653 adresat 
parlamentului trunchiat - cum s-a schimbat totul de îndată ce la condu· 
cere au venit oameni care aveau drept crez a principle of godliness and. 
religion o• I "  = 

„Star" 294 din Washington, ziarul special al lui McClellan„ 
declară încă în unul din ultimele sale numere : 

„Scopul tuturor combinaţiilor militare ale generalului McClellan est
restabilirea Uniunii exact aşa cum a fost înainte de izbucnirea rebeliunii". 

„ - mare conetabil. - Nota trad. 
0 - spirit de cstă. - Nota trad. 

••• - rincipiul pietăţii şi religiei. - Nota trad. 
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Nu este deci de mirare dacă pe Potomac, sub ochii co
mandantului suprem, armata a fost folosită pentru vînătoarea 
de sclavi I Nu de mult, McClellan a gonit din tabără, prin
tr-un ordin special, familia de muzicanţi Kutchinson pentru 
că cîntaseră cîntece antisclavagiste. 

Abstracţie făcînd de asemenea demonstraţii „antitenden
ţioase u . McClellan a întins scutul său protector asupra tră
dătorilor din armata Uniunii. Aşa, de pildă, el l-a avansat 
pe Maynard, deşi, după cum rezultă din documentele publi
cate de Comisia de anchetă a Camerei reprezentanţilor, 
Maynard era agent al secesioniştilor. McClellan a reuşit să-i 
scape din mîinile curţii marţiale şi în bună parte de desti
tuire pe toţi militarii trădători, începînd cu generalul Patter
son, a cărui trădare a dus la infrîngerea de la Manassas, şi 
terminînd cu generalul Stane, care, în înţelegere directă cu 
duşmanul, a provocat înfrîngerea de la Balls Bluff. Comisia 
de anchetă a congresului dezvăluind în această privinţă cele 
mai uluitoare fapte, Lincoln a hotărît să dovedească printr-o 
acţiune energică că, din momentul în care a preluat comanda 
supremă, a sunat ceasul pentru trădătorii cu epoleţi şi că s-a 
făcut o cotitură în politica de război. Din ordinul său, gene
ralul Stane a fost arestat la 1 0  februarie, noaptea la orele 2, 
pe cînd se afla în pat, şi transportat în .fortul Lafayette. După 
citeva ore a fost emis mandatul de arestare, semnat de 
Stanton, pentru înaltă trădare, crimă care urma să fie jude
cată de un tribunal militar. Stane a fost arestat şi deferit 
justiţiei fără ca generalul McClellan să fi fost înştiinţat în 
prealabil. 

McClellan era, evident, decis ca, atîta timp cît va rămîne 
inactiv şi va culege lauri numai pe credit, să nu cedeze 
prioritatea nici unui alt general. Generalii Halleck şi Pope 
hotăriseră o operaţie combinată pentru a-l sili pe generalul 
Price, care mai fusese o dată salvat de Fremont datorită 
intervenţiei Washingtonului, să dea o luptă decisivă. Mc
Clellan le-a trimis o telegramă, interzicîndu-le această lovi
tură. Printr-o telegram. similară trimisă generalului Halleck 
a fost „contramandată " cucerirea fortului Columbus într-un 
moment cînd acest fort era pe jumătate inundat. McClellan 
a interzis categoric generalilor din vest să corespondeze 
intre ei. Cînd se urmărea o operaţie combinată, fiecare din
tr� ei trebuia să se adreseze mai întîi Washingtonului. Acum, 
predintele Lincoln le-a redat libertatea de acţiune necesară. 
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Cît de folositoare a fost întreaga politică de război a 
lui McClellan pentru secesionişti reiese în modul cel mai 
elocvent din panegiricele cu care „New York Herald" ii 
copleşeşte necontenit. El este eroul pe placul lui „Herald " .  
Faimosul Bennet t, proprietarul ş i  redactorul principal al  lui 
„Herald ", dusese înainte de nas la Washington administra
ţiile Pierce şi Buchanan prin „reprezentanţii",  alias * cores
pondenţii săi speciali. în timpul administraţiei lui Lincoln. 
el a căutat să redobîndească pe o cale ocolită aceeaşi pu
tere ; în acest scop, unul dintre „reprezentanţii săi speciali", 
dr. Jves, un bărbat din sud, fratele unui ofiţer care a trecut 
la confederaţi, a intrat în graţiile lui McClellan. Cred ca 
multe i s-au trecut cu vederea acestui Ives patronat de 
McClellan în timpul cînd în fruntea ministerului de război 
se afla Cameron. După cum se vede, el s-a aşteptat ca Stan
ton să-i acorde aceleaşi privilegii, şi de aceea s-a dus I: 
8 februarie la departamentul de război, unde ministrul de 
război împreună cu primul secretar şi cîţiva membri ai Con
gresului discutau tocmai unele măsuri dictate de război. I 
s-a arătat uşa. El a încercat să riposteze, dar în cele din 
urmă s-a retras, ameninţînd că „Herald" va deschide focul 
împotriva actualului ministru de război în cazul că acesta 
îi va retrage .,privilegiul special " de a fi pus la curent, Ia 
departamentul de război, îndeosebi cu hotărîrile luate de 
consiliile de miniştri, cu telegramele, comunicatele oficiale şi 
comunicatele de război. A doua zi, la 9 februarie, dr. Ives 
a invitat la el întregul stat major al lui McClellan la un mic 
dejun cu şampanie. Dar „nenorocul calcă grabnic" ** .  Un 
subofiţer însoţit de şase soldaţi şi-au făcut apariţia, l-au 
arestat pe marele Ives şi l-au dus la fortul Mac Henry, unde, 
potrivit ordinului categoric al ministrului de război, „va fi 
ţinut sub supraveghere severă ca spion" . 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 26 februarie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 61 
din 3 martie 1862 

* - adică. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german.. 

** Schiller. „Cîntecul despre clopot" .  - Nota red. 
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Karl Marx 

Amicii secesioniştilor în Camera comunelor 
recunoaşterea blocadei americane 

Londra, B martie 1662 

Parturiunt montes I * Din momentul deschiderii parla
mentului,  amicii englezi ai secesioniştilor au ameninţat cu o 
„interpelare u în legătură cu blocada americană. Interpelarea 
a fost făcută, în cele din urmă, în Camera comunelor sub 
forma unei foarte modeste moţiuni, în care guvernul era 
invitat „să prezinte documente suplimentare asupra situaţiei 
blocadei " ,  - dar chiar şi această modestă moţiune a fost 
respinsă fără a se respecta formalitatea votului nominal. 

Interpelatorul, d-l  Gregory, deputat de Galway, mai pre
-zentase o moţiune în sesiunea din anul trecut a parlamentu 
lui, imediat după izbucnirea războiului civil, în care cerea 
recunoaşterea Confederaţiei statelor din sud. Cuvîntarea pe 
care a rostit-o în anul acesta nu este, incontestabil, lipsită 
de o oarecare abilitate sofistică. Ea are însă o deficienţă, şi 
anume : se împarte în dou. părţi, din care una o anihilează 
pe cealaltă. în prima parte sint zugrăvite efectele nefaste ale 
blocadei asupra industriei engleze a bumbacului şi, prin m 
mare, se cere înlăturarea blocadei. ln cealaltă parte se 
arata, pe baza documentelor prezentate de guvern, printre 
care se află şi două în timpinări ale d-lor Yancey şi Mann şi 
a d -lui Mason, că de fapt blocada există doar pe hîrtie, şi 
de aceea nu e cazul să mai fie recunoscută. D-l Gregory şi -a 
condimentat argumentaţia cu neîntrerupte citate din „Ti
mes".  Ziarul „Times" ,  căruia în acest moment nu-i  venea de 
loc la socoteală să i se amintească profeţiile sale, i-a mul
ţumit d-lui Gregory printr-un leader **,  în care -l face pe 
d-l Gregory de rîsul lumii. 

* - Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus I (Munţii s-au scre
mut şi au născut un şoricel !) (Horaţiu. „Ars poetica" ) .  - Nota red. 

"* - articol de fond. - Nota trad. 
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Interpelarea d-lui Gregory a fost sprijinită de d-l Ben
tinck, un ultratory, care de doi ani încoace se străduieşte 
zadarnic să provoace în tabăra conservatorilor o separare 
de d - l Disraeli. 

Rolul de apărători ai aşa-ziselor interese ale industriei 
engleze pe care şi l-au asumat Gregory, reprezentantul Gal
way-ului, un port neînsemnat din vestul Irlandei„ şi Ben
tinck, reprezentantul Norfolkului, un  district pur agricol, a 
fost ridicol . 

lmpotriva amîndorura s-a ridicat d-l Forster, reprezen
tantul Bradfordului, unul din centrele industriei engleze. 
Asupra cuvîntării lui Forster merită să ne oprim, deoarece 
ea demonstrează în mod peremptoriu absurditatea vorbăriei 
despre caracterul blocadei americane, pusă în circulaţie în 
Europa de amicii secesioniştilor. fn primul rînd, a spus el, 
Statele Unite au îndeplinit toate formalităţile cerute de 
dreptul internaţional. Ele nu au instituit blocada asupra 
nici unuia din porturi, fără a o declara în prealabil, fără a 
anunţa în mod special data cînd ea va intra în vigoare şi 
fără a stabili un termen de 15 zile, după expirarea căruia 
urmau să fie interzise intrarea şi ieşirea vaselor neutre. 

Discuţiile despre „ineficienţa u juridică a blocadei se ba
zează, aşadar, numai pe cazurile, cică, frecvente de străpun
gere a ei. înainte de deschiderea parlamentului se spunea că 
blocada a fost străpunsă de 600 de vase. D-l Gregory reduce 
acum acest număr la 400. Materialul său probatoriu se ba
zează pe două liste, dintre care una a fost înmînată guver
nului la 30 noiembrie de emisarii din Sud Yancey şi Mann, 
iar cealaltă listă - suplimentară - de Mason. Potrivit da
telor prezentate de Yancey şi Mann, din momentul instituirii 
blocadei şi pînă la 20 august, peste 400 vase au străpuns 
blocada, fie că au intrat, fie că au ieşit din porturi. Or, 
potrivit rapoartelor oficiale ale vămii, numărul vaselor care 
au intrat şi ieşit din porturi se ridică la numai 322. Dintre 
acestea, 1 19 vase au pornit în larg înaintea declarării blo
cadei, 56 de vase înaintea expirării termenului acordat de 
15 zile. Mai rămîn 1 47 de vase. Dintre acestea, 25 erau vase 
fluviale, care navigau din Irlanda spre New Orleans, unde 
stau inactive ; 1 06 erau cabotiere, toate, cu excepţia a 3 vase, 
fiind, după însăşi expresia d-lui Mason, vase „quasi-inland" * . 
Din aceste 1 06 vase, 66 făceau naveta între Mobile şi New 

* - vase destinate apr0ape exclusiv navigaţiei interne. -
Nota lrad. 
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Orleans. Oricine cunoaşte această coastă ştie cit este de 
absurd să denumeşti o străpungere a blocadei navigarea 
unui vas prin lagune, cînd acesta aproape că nici nu iese 
în larg, ci se tîrăşte numai pe lingă ţărm. Acelaşi lucru se 
poate spune despre vasele care fac naveta între Savannah 
-şi Charleston, în cursul căreia ele se strecoară printre insule 
de-a lunqul limbilor înguste de uscat. Potrivit declaraţiei 
consulului englez Bunch, aceste vase cu fundul plat au apărut 
numai timp de cîteva zile în largul mării. Scăzînd cele 106 
cabotiere, rămîn 1 6  vase plecate spre porturi străine, dintre 
care 1 5  - spre porturi americane, mai ales spre Cuba, şi 
unul spre Liverpool. „Vasul " care a ancorat la Liverpool era 
o goeletă, ca de altminteri toate celelalte „vase" ,  cu excep
ţia unei şalupe. S-a vorbit mult, exclamă d-l Forster, despre 
blocade fictive. Oare lista prezentată de d-nii Yancey şi 
Mann nu este şi ea o listă fictivă 1 El a supus unei analize 
similare şi lista suplimentară a d-lui Mason şi a arătat că 
numărul crucişătoarelor care au reuşit să se strecoare este 
de 3 sau 4, în timp ce în ultimul război anglo-american 295 
nu mai puţin de 5 16  crucişătoare americane au străpuns blo
cada engleză, alarmînd coasta engleză. „Dimpotrivă, această 
blocadă a fost extrem de eficientă chiar din momentul insti
tuirii ei" .  

Alte dovezi în  această privinţă ne  furnizează rapoartele 
consulilor englezi, şi în primul rînd listele de preţuri cu
rente din Sud. La 1 1  ianuarie, prima de export de bumbac 
în Anglia era la New Orleans de 1 000/o ; profitul realizat 
din importul de sare era de 1 5000/o, iar profitul provenit din 
contrabanda de război era incomparabil mai mare. In pofida 
acestei perspective ademenitoare a unor cîştiguri, era tot 
atît de imposibil să transporţi cu vapoarele bumbac în Anglia 
pe cit era de imposibil să transporţi sare spre New Orleans sau 
Charleston. Dar, de fapt, d-l Gregory nu se plînge că blo
cada a fost ineficientă, ci că a fost prea eficientă. El ne cere 
să punem capăt blocadei şi implicit stagnării din industrie 
şi comerţ. Am putea întreba : 

„Cine pretinde acestei Camere să străpungă blocada ? Reprezen
tanţii districtelor care suferă de pe urma blocadei ? Acest lucru îl reven
dică oare Manchesterul, unde fabricile trebuie închise, sau Liverpoolul, 
unde v-asele, neavînd ce transporta, stau inactive în docuri ? Dimpotrivă. 
11 revendică portul Galway, sprijinit de districtul Norfolk". 

Printre amicii secesioniştilor s-a remarcat şi d-l Lindsy, 
mare armator din North Shields. Lindsay a propus Uniunii 
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să folosească şantierele sale navale şi în acest scop a plecat 
la Washington, unde l -a aşteptat decepţia de a-şi vedea 
oferta respinsă. De atunci şi-a îndreptat simpatia spre ţara 
secesiunii. 

Dezbaterile s-au încheiat cu o amplă cuvîntare rostită 
de sir R. Palmers, sollicitor-ul general, care a vorbit în nu
mele guvernului. El a demonstrat cu argumente j uridice va
labilitatea şi eficienţa blocadei din punctul de vedere al 
dreptului internaţional. Cu acest prilej , el a făcut de fapt fer
feniţă, cum îi reproşează lordul Cecil, „noile principUU pro
clamate în Convenţia de la Paris din 1856. Printre altele 
şi-a exprimat uimirea că d-l Gregory & Co. au îndrăznit să se 
refere într-un parlament englez la autoritatea d-lui de Hau
tefeuille. Acesta este, ce -i drept, o „autoritateu nou-nouţă 
descoperită în tabăra bonapartistă. Articolele lui Haute
feuille din „Revue contemporaine" 296 cu privire la drepturile 
maritime ale ţărilor neutre dovedesc o ignoranţă absolută 
sau o mauvaise foi * ordonată de sus. 

O dată cu eşecul total suferit în problema blocadei de 
amicii parlamentari ai secesioniştilor au fost înlăturate orice 
perspective de ruptură între Anglia şi Statele Unite. 

Scris de K. Marx 
la 8 martie 1 862 

Publicat în „Die Presseu nr. 70 
din 12 martie 1 862 

* - rea credinl1. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Războiul civil din America 

Din orice punct de vedere am privi războiul civil din 
America, acesta ne oferă un spectacol fără precedent în 
analele istoriei militare. Suprafaţa vastă a teritoriului dis
putat, marea întindere a frontului liniilor de operaţii, imen· 
sitatea efectivelor armatelor inamice, la crearea cărora e 
puţin probabil ca părţile să se fi sprij init pe o bază orga
nizatorică deja existentă, sumele fabuloase cheltuite pentru 
întreţinerea acestor armate, modul în care erau conduse 
şi principiile tactice şi strategice generale de ducere a răz
boiului, - toate acestea sînt lucruri absolut noi pentru 
spectatorul european. 

Complotul secesionist, organizat cu mult înainte de iz
bucnirea războiului şi care s-a bucurat de ocrotirea şi de 
sprijinul guvernului Buchanan, a dat Sudului posibilitatea să 
acţioneze primul, şi numai datorită acestui avantaj el putea 
nădăjdui să-şi realizeze scopul. Ameninţat de populaţia de 
sclavi de pe teritoriul său şi de numeroasele elemente chiar 
din rîndurile albilor care militau pentru menţinerea Uniunii, 
avînd cu 2/3 mai puţini locuitori liberi decît Nordul, dar 
fiind în schimb mai gata de agresiune datorită puzderiei de 
haimanale aventuriere refugiate pe teritoriul său, Sudul pu
tea conta pe succes numai în cazul unei ofensive rapide, 
îndrăzneţe, aproape insolente. Dacă sudiştii ar fi reuşit să 
ocupe Saint-Louis, Cincinnati, Washington, Baltimore şi, 
poate, Philadelphia, ei ar fi putut conta pe o panică, în timpul 
căreia diplomaţia şi corupţia ar fi putut asigura recunoaşte
rea independenţei tuturor statelor sclavagiste. ln cazul însă 
că acest prim atac ar fi eşuat, cel puţin în punctele decisive, 
situaţia lor ar fi trebuit să se înrăutăţească în mod inevitabil 
pe zi ce trece, concomitent cu întărirea Nordului. Această 
imprejurare a fost just apreciată de persoanele care au or-
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ganizat, într-un spirit cu adevărat bonapartist, complotul 
secesionist. Ele au pornit campania într-un mod corespunză
tor. Bandele lor de aventurieri au cotropit statele Missouri 
şi Tennessee, în timp ce trupele lor considerate mai regulate 
au atacat Virginia de Est, pregătind un coup de main * 
împotriva Washingtonului. Eşecul acestei acţiuni a însemnat, 
din punct de vedere ilitar, pierderea întregii campanii a 
sudiştilor. 

Nordul a intrat în arena acţiunilor militare în silă, fără 
elan, aşa cum era şi de aşteptat, dat fiind nivelul lui mai 
înalt de dezvoltare industrială şi comercială. Mecanismul 
social era aici incomparabil mai complex decît în Sud şi a 
fost nevoie de mult mai mult timp pentru a orienta mişcarea 
lui pe această cale neobişnuită. înrolarea de voluntari pe 
termen de 3 luni a fost o greşeală mare, dar, poate, ine
vitabilă. Politica Nordului consta în a se mărgini, iniţial, la 
o tactică de apărare în toate punctele hotărîtoare, î1 a-şi 
organiza forţele şi a le antrena prin operaţii de mici pro 
porţii, fără a risca lupte decisive, pentru ca, în cele din 
urmă, cînd organizarea va fi suficient de consolidată şi, tot
odată, armata va fi, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
curăţată de elemente trădătoare, să treacă la o ofensivă 
energică şi susţinută şi, în primul rînd, să recucerească 
Kentucky, Tennessee, Virginia şi Carolina de Nord. Trans
formarea cetăţenilor în soldaţi trebuia să necesite în Nord 
mai mult timp decît în Sud. Dar, o dată această transformare 
înfăptuită, se putea conta pe superioritatea individuală a 
ostaşului din Nord. 

In general şi în ansamblu, abstracţie făcînd de greşelile 
datorate mai curînd unor cauze politice decît militare, Nor
dul a acţionat în conformitate cu principiile sus-menţionate. 
Războiul de mici proporţii din Missouri şi Virginia de Vest, 
pe lingă faptul că apăra populaţia care rămăsese credincioasă 
Uniunii, deprindea în acelaşi timp trupele cu serviciul de 
campanie şi cu tragerile, fără a le expune pericolului unor 
înfrîngeri serioase. Infrîngerea ruşinoasă pe care au suferit-o 
la Bull Run 297 a fost într-o oarecare măsură rezultatul unei 
greşeli anterioare, şi anume înrolarea de voluntari pe termen 
de 3 luni. A fost o nesocotinţă să trimiţi recruţi neinstruiţi 
într-un atac frontal asupra unei poziţii puternice, pe teren 
accidentat şi contra unui inamic care numericeşte nu era 
cu mult inferior atacanţilor. Panica de care au fost cuprinse 

• - atac prin surprindere. - Nota trad. 
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în momentul hotărîtor trupele Uniunii - şi ale cărei cauze 
pînă în prezent au rămas încă nelămurite - n-a putut con 
stitui o surpriză pentru cei care cunosc cit de cit istoria 
războaielor populare. Asemenea lucruri s-au întîmplat foarte 
des cu trupele franceze în anii 1792-1795, ceea ce însă nu 
a împiedicat aceste trupe să repurteze victoriile de la Jemap
pes şi Fleurus, Montenotte, Castiglione şi Rivali 298• Glumele 
de prost gust făcute de presa europeană pe seam a panicii 
de la Bull Run pot fi scuzate de un singur fapt, şi anume fan
faronada în care abundase în prealabil o parte a presei 
nord-americane. 

Răgazul de 6 luni care a urmat după înfrîngerea de la 
Manassas a fost folosit mai bine de Nord decit de Sud. 
Aceasta s-a văzut nu numai în faptul că trupele nordiştilor 
au primit mai multe întăriri decit cele ale sudiştilor, dar şi 
în faptul că ofiţerilor lor le -au fost date instrucţiuni mai 
bune, iar disciplina şi instrucţia trupelor nu au întimpinat 
aici piedicile de care s -au lovit în Sud. Trădătorii şi ele 
mentele inapte care se strecuraseră în armată au fost treptat 
înlăturaţi, iar perioada panicii de la Bull Run a devenit de do
meniul trecutului. Fireşte că armatelor celor două părţi 
beligerante nu li se pot aplica criteriile valabile pentru 
marile armate europene sau chiar şi pentru vechea armată 
regulată a Statelor Unite. Este adevărat că Napoleon putea 
pregăti încă în cursul primei luni în unităţile de rezervă-in
strucţie batalioane de recruţi neinstruiţi, pentru ca în cursul 
lunii a doua să le trimită în marş, iar în a treia lună să le 
arunce în luptă, dar nu e mai puţin adevărat că fiecare din 
aceste batalioane primea un număr suficient de ofiţeri şi 
subofiţeri cu experienţă, fiecare companie - ciţiva soldaţi 
vechi, iar în ziua bătăliei trupele tinere erau incluse în bri 
găzi comune cu veteranii şi, ca să spunem aşa, erau înca
drate de aceştia. Toate aceste condiţii lipsesc în America. 
Fără numărul apreciabil de oameni pricepuţi în treburile mi
litare, care au emigrat în America în urma mişcărilor re 
voluţionare din Europa din anii 1848-1 849, organizarea 
armatei unioniste ar fi necesitat mult mai mult timp. Nu 
mărul foarte mic de morţi şi răniţi în raport cu totalul celor 
angaj aţi în luptă (de obicei 1 la 20) dovedeşte că în ma
joritatea luptelor, chiar şi în ultimele bătălii, din Kentucky 
şi Tennessee, au fost folosite mai cu seamă armele de foc, 
şi încă la o distanţă destul de mare, şi că atacurile întîm
plătoare la baionetă fie că erau curmate rapid de focul ina-
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micului, fie că puneau inamicul pe fugă înainte de a se 
ajunge la o luptă corp la corp. lntre timp, datorită înaintării 
victorioase a lui Buell şi Halleck prin Kentucky în Tennessee, 
a început o nouă campanie sub auspicii mai favorabile. 

După recucerirea statului Missouri şi a Virginiei de 
Vest, Uniunea a reînceput campania, pornind o ofensivă 
asupra Kentucky-ului. Aici secesioniştii deţineau 3 poziţii 
puternice, 3 tabere întărite : Columbus pe Mississippi - pe 
flancul stîng, Bowling Green - în centru şi Mill Springs pe 
Cumberland River - la dreapta. Frontul lor se întindea 
pe o distanţă de 300 de mile de la vest la est. O asemenea 
întindere a frontului lipsea cele 3 grupări de trupe de posi 
bilitatea de a se sprij ini reciproc şi permitea unioniştilor să 
le atace pe fiecare în parte cu forţe superioare numericeşte. 
Principala greşeală în dispunerea trupelor secesioniştilor 
decurgea din încercarea de a ţine în mîinile lor toate po
ziţiile. O singură tabără puternic întărită în centru, desti 
nată să devină locul pe care să se dea lupta decisivă şi ocu
pată de masa principală a trupelor, ar fi fost incomparabil 
mai avantajoasă pentru apărarea Kentucky-ului. O astfel de 
tabără ori ar fi atras în direcţia ei principalele forţe ale 
unioniştilor, ori le-ar fi creat o situaţie primejdioasă dacă 
acestea ar fi încercat să înainteze fără să ţină seama de o 
concentrare atît de puternică a trupelor inamice. 

în împrejurările date, unioniştii au hotărît să atace pe 
rînd cele 3 tabere amintite, să-l scoată printr -o manevră pe 
inamic din ele, silindu-l apoi să primească lupta în cîmp 
deschis. Acest plan, care corespundea tuturor regulilor artei 
militare, a fost executat rapid şi energic. Pe la mijlocul lunii 
ianuarie, un corp de armată al unioniştilor numărînd apro
ximativ 1 5  OOO de oameni s-a îndreptat spre Mill Springs, 
unde staţionau 20 OOO de secesionişti. Unioniştii au mane
vrat în aşa fel, incit să-l facă pe inamic să creadă că în faţa 
lui nu se află decît un slab detaşament de recunoaştere. Ge
neralul Zollicoffer a căzut imediat în capcană şi, ieşind din 
tabăra întărită, i -a atacat pe unionişti. Curînd şi-a dat însă 
seama că are de -a face cu un inamic superior numericeşte. 
El a căzut în luptă, iar trupele sale au suferit o înfrîngere 
tot atît de zdrobitoare ca aceea suferită de unionişti la Bull 
Run. De astă dată însă, victoria a fost folosită cu totul altfel. 
învingătorii au urmărit armata înfrîntă şi nu au lăsat-o pînă 
cînd aceasta nu a ajuns în tabăra ei din Mill Springs, zdro
bită, demoralizată, fără artilerie de cimp şi fără convoaie. 
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Această tabără era instalată pe malul de nord al lui Cum
berland River, aşa că, în cazul unei noi înfrîngeri, trupele 
nu aveau altă posibilitate de a se retrage decît trecînd rol 
cu ajutorul puţinelor vapoare şi altor ambarcaţiuni de care 
dispuneau. In general constatăm că secesioniştii şi-au insta
lat aproape toate taberele pe malul inamic al apei. O ase
menea dispunere atunci cînd în spatele frontului există un 
pod nu numai că corespunde regulilor militare, dar este şi  
foarte practică. In acest caz, tabăra serveşte drept cap de 
pod şi dă comandantului ei posibilitatea să folosească 
după cum crede de cuviinţă, adică pe oricare din malurile 
rîului, trupele care staţionează în ea, ceea ce -i asigură o 
dominaţie deplină asupra cursului de apă respectiv. Dim
potrivă, o tabără instalată pe malul inamic al apei atunci 
cînd în spatele frontului nu există un pod taie orice cale de 
retragere în caz de eşec şi obligă trupele să capituleze sau 
le condamnă să fie măcelărite şi să piară în apele rîului, aşa 
cum s-a întîmplat cu unioniştii la Balls Bluff, pe malul inamic 
al Potomacului, unde i-a adus trădarea săvîrşit.ă de gene
ralul Stone 299• 

Ajunşi la tabăra lor de la Mill Springs, secesioniştii in
frînţi şi-au dat imediat seama că, dacă nu vor respinge 
atacul inamicului împotriva întăriturilor lor, în scurt timp 
vor fi nevoiţi să capituleze. După lecţia primită în dimineaţa 
acelei zile , ei şi-au pierdut încrederea în puterea lor de îm
potrivire, şi, cînd a doua zi unioniştii au pornit ofensiva, au 
constatat că inamicul folosise noaptea pentru a trece rîul, 
părăsind tabăra, convoaiele, artileria şi toate proviziile. In 
felul acesta, flancul de la extremitatea dreaptă a liniei de 
apărare a secesioniştilor a fost împins spre Tennessee, iar 
Kentucky-ul de est, unde masa populaţiei este ostilă parti 
dului proprietarilor d e  sclavi, a trecut din nou în  mîinile 
umaniştilor. 

Cam în acelaşi timp - pe la mijlocul lunii ianuarie -
au început pregătirile în vederea izgonirii secesioniştilor din 
Columbus şi Bowling Green. A fost constituită o puternică 
flotilă din vase înarmate cu mortiere şi din canoniere cuira
sate, răspîndindu-se pretutindeni zvonul că aceasta urmează 
să însoţească numeroasa armată care, pornind de la Cairo, 
înaintează de-a lungul fluviului Mississippi în direcţia Mem
phis şi New Orleans. Toate demonstraţiile de pe Mississippi 
nu au fost însă decît o manevră menită să distragă atenţia. 
In momentul hotărîtor, canonierele au fost aduse pe rîul 
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Ohio, iar de acolo pe rîul Tennessee, pe cursul căruia au 
urcat pînă la fortul Henry. Acest punct, împreună cu fortul 
Donelson de pe Cumberland River, constituia a doua linie de 
apărare a secesioniştilor în Tennessee. Poziţia fusese bine 
aleasă, deoarece, în caz de retragere pe Cumberland River, 
acest rîu le-ar fi acoperit frontul, iar rîul Tennessee le-ar fi 
acoperit flancul stîng ; în ceea ce priveşte fîşia îngustă de 
p.mînt dintre cele două rîuri, ea este suficient apărată de 
cele două forturi mai sus-amintite . Prin acţiuni rapide însă, 
unioniştii au străpuns linia a doua înainte ca flancul stîng şi 
centrul liniei întîi să fi fost atacate. 

În prima săptămînă a lunii februarie, canonierele unioniş
tilor au apărut în faţa fortului Henry, care s-a predat după un 
scurt bombardament. Garnizoana s-a furişat în fortul Donel
son, deoarece forţele terestre ale detaşamentului expediţio
nar nu erau suficiente pentru a încercui fortul Henry. După 
aceea canonierele s-au întors în j osul rîului Tennessee, apoi 
au luat-o în susul rîului Ohio şi de acolo au urcat pe Cum
berland River spre fortul Donelson. Numai o singură cano
nieră a pornit cu îndrăzneală în susul rîului Tennessee, tre 
cînd chiar prin mijlocul statului Tennessee, a ocolit staul 
Mississippi şi a ajuns pîn. la Florence, în nordul statului 
Alabama, unde un şir de mlaştini şi bancuri de nisip (cu
noscute sub denumirea de Mussel-Shoals *) fac rîul nena
vigabil. Faptul că o canonieră izolată a putut parcurge acest 
drum lung de cel puţin 1 50 de mile şi apoi s-a întors fără s. 
fie atacată cel puţin o dată dovedeşte că de-a lngul rîului 
domneşte o stare de spirit favorabilă Uniunii şi că trupele 
unioniste vor cîştiga foarte mult dacă vor reuşi să pătrundl 
pînă aici. 

Flotila de pe Cumberland River şi-a îmbinat operaţiile 
cu acţiunile trupelor de uscat, comandate de generalii Hal
leck şi Grant. Secesioniştii din Bowling Green au fost induşi 
în eroare în ceea ce priveşte mişcările executate de unio
nişti. Ei au continuat de aceea să stea liniştiţi în tab.ra lor, 
iar la o săptămînă după căderea fortului Henry fortul Do
nelson a fost împresurat dinspre uscat de o armată unionistă 
de 40 OOO de oameni, în timp ce dinspre rîu era ţinut sub 
ameninţare de o puternică flotilă de canoniere. Asemenea 
taberei de la Mill Springs şi fortului Henry, şi fortul Donel
son era situat cu spatele spre riu, fără a avea însă un pod 
pentru o eventuală retragere . El era cea mai puternică 

* - bancuri formate din cochilii. - Nota trad. 
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dintre toate fortăreţele atacate de unionişti pînă atunci. Lu
crările de întărire a acestui fort fuseseră executate cu de 
osebită grij ă şi fortăreaţa ca atare era destul de mare pentru 
a-şi adăposti garnizoana, care număra 20 OOO de oameni. In 
prima zi a atacului, canonierele au redus la tăcere focul 
bateriilor îndreptate spre rîu şi au bombardat întăriturile 
interioare, în timp ce trupele de uscat au respins avanpos
turile inamice şi au obligat masa principală a trupelor sece 
sioniste să se retragă, retragerea fiindu-le acoperită de propria 
lor artilerie din fort. A doua zi, canonierele, care avuseseră 
mult de suferit în ajun, au acţionat, pare-se, slab. In schimb, 
trupele de uscat au avut de susţinut o luptă îndelungată şi 
pe alocuri foarte aprigă cu detaşamentele din garnizoană, 
care încercau să străpungă flancul drept al inamicului pentru 
a-şi asigura o cale de retragere spre Nashville .  Totuşi, 
atacul energic împotriva flancului stîng al secesioniştilor, 
executat de flancul drept al unioniştilor, precum şi întăririle 
considerabile primite de flancul stîng al unioniştilor au ho
tărît deznodămîntul luptei în favoarea atacanţilor. Mai multe 
întărituri exterioare au fost luate cu asalt. Garnizoana, silită 
să rămînă în limitele liniei ei interioare de apărare, fără 
şanse de retragere şi vădit incapabilă să ţină piept în dimi
neaţa următoare unui nou atac, s-a predat a doua zi fără 
nici un fel de condiţii. 

O dată cu fortul Donelson au căzut în mîinile unionişti
lor artileria, convoaiele, muniţia şi proviziile inamicului ; 
1 3  OOO de secesionişti s-au predat în ziua căderii fortului, 
alţi 1 OOO - în ziua următoare, şi, de îndată ce unităţile de 
avangardă ale învingătorului şi-au făcut apariţia la Clarks
ville, oraş situat mai sus pe malul rîului Cumberland, acesta 
şi-a deschis porţile. Şi aici s-a găsit o mare cantitate de 
provizii, stocate pentru secesionişti. 

In ceea ce priveşte căderea fortului Donelson rămîne o 
enigmă un singur fapt, şi anume fuga generalului Floyd îm
preună cu 5 OOO de oameni a doua zi după începerea bom
bardamentului. Numărul acestor fugari este prea mare ca să 
putem admite că s-au strecurat noaptea, îmbarcîndu-se pe 
vapoare. Dacă atacanţii ar fi luat anumite măsuri de pre
vedere, această fugă nu ar fi fost posibilă. 

La o săptămînă după capitularea fortului Donelson, fe
deraliştii au ocupat Nashville-ul. Distanţa dintre aceste două 
puncte este de aproximativ 1 00 de mile engleze, şi un marş 
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de cite 15 mile pe zi, pe drumuri mizerabile, în anotimpul 
cel mai nefavorabil, face cinste trupelor unioniste. Cînd au 
primit ştirea despre căderea fortului Donelson, secesioniştii 
au evacuat Bowling Green-ul, iar după o săptămînă au pă
răsit Columbus-ul, retragîndu -se pe una din insulele de pe 
Mississippi, la o distanţă de 45 de mile mai spre sud. In 
felul acesta, statul Kentucky a fost recucerit în întregime 
de Uniune. Iar în ceea ce priveşte Tennessee-ul, secesioniştii 
îl vor putea menţine numai în cazul cind vor angaja şi vor 
ciştiga o mare bătălie. Se spune că, într-adevăr, în acest 
scop ei au şi concentrat 65 OOO de oameni. Nimic nu-i împie
dică, totuşi, pe unionişti s. le opună forţe cu mult supe
rioare. 

Felul în care a fost condusă campania din Kentucky în 
timpul înaintării de la Somerset pînă la Nashville merită 
toată lauda. Recucerirea unui ţinut atît de vast, precum şi 
înaintarea de la Ohio pînă la Cumberland în decursul unei 
singure luni vădesc o energie, o hotărîre şi o rapiditate rar 
întîlnite la armatele regulate din Europa. Comparaţi, de 
pildă, înaintarea lentă a aliaţilor de la Magenta la Solferino 
în 1 859 300 - fără să fi urmărit inamicul care se retrăgea, 
fără nici o încercare de a-i izola pe cei rămaşi în urmă sau 
de a învălui şi încercui unităţi întregi din armata inamică. 

Halleck şi mai ales Grant reprezintă pilde admirabile 
de conducere militară hotărîtă. Fără să acorde nici cea 
mai mică atenţie forturilor Columbus sau Bowling Green, 
ei îşi concentrează forţele împotriva principalelor puncte -
fortul Henry şi fortul Donelson -, le atacă rapid şi energic, 
făcind, astfel, imposibilă menţinerea forturilor Columbus şi 
Bowling Green. Apoi se îndreaptă imediat spre Clarksville 
şi Nashville, fără să lase secesioniştilor în retragere ră
gazul de a ocupa noi poziţii în Tennessee-ul de nord. In 
timpul acestei urmăriri impetuoase, trupele secesioniste din 
Columbus au rămas complet izolate de centrul şi de flancul 
drept al armatei lor. Zadarnic au criticat ziarele engleze 
această operaţie. Chiar dacă atacul împotriva fortului Do
nelson s-ar fi soldat cu un eşec, secesioniştii din Bowling 
Green, imobilizaţi de trupele generalului Buell, tot nu ar fi 
putut trimite un număr suficient de oameni care să dea 
posibilitate garnizoanei să pornească în cimp deschis urmă
rirea unioniştilor înfrînţi sau să ameninţe retragerea lor. Cit 
priveşte fortul Columbus, el e situat atît de departe, incit 
nu ar fi putut nicidecum împiedica mişcările lui Grant. In -
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tr-adevăr, după ce unioniştii au curătit Missouri de secesio
nişti , Columbus a pierdut orice importanţă pentru aceştia din 
urmă. Trupele care formau garnizoana acestui fort au fost 
nevoite să se retragă în cca mai mare grabă spre Memphis 
sau Arkansas pentru a evita pericolul unei capitulări ru 
şinoase. 

In urma curăţirii statului Missouri şi a recuceririi statului 
Kentucky, teatrul de acţiuni militare s-a îngustat într-atît. 
incit diferitele armate au căpătat posibilitatea să acţioneze, 
pînă la un anumit grad, în comun de-a lungul întregii linii de 
operaţii şi să caute să obţină unele rezultate precise. Cu alte 
cuvinte, războiul începe să capete abia acum un caracter 
strategic, iar configuraţia geografică a ţării capătă un nou 
interes. Sarcina generalilor armatei din Nord constă acum în 
a găsi călcîiul lui Ahile al statelor producătoare de bumbac. 

Pînă la cucerirea oraşului Nashville nu a fost posibilă 
nici un fel de unitate strategică între armata din Kentucky 
şi cea de pe Potomac. Ele se aflau prea departe una de al ta 
şi, cu toate că ocupau aceeaşi linie a frontului, liniile lor 
de operaţii erau cu totul diferite. Abia după înaintarea vic
torioasă din Tenne;see, operaţiile armatei din Kentucky au 
căpătat importanţă pentru întregul teatru de acţiuni militare. 

Ziarele americane influenţate de McClellan fac multă 
zarvă în j urul planului „Anakonda u *· Potrivit acestui plan, 
un brîu uriaş de armate trebuie să-i încercuiască pe rebeli. 
să-şi strîngă tot mai mult verigile şi, în cele din urmă, să-l 
sugrume pe inamic. Aceasta este o pură copilărie. Este o re
înviere a aşa-zisului „sistem cordonu 301, inventat în Austria 
pe la 1770, sistem care a fost folosit cu atîta încăpăţinare şi 
întotdeauna fără succes împotriva francezilor în perioada 
1792-1 797. La Jemappes, Fleurus şi mai ales la Montenotte, 
Millesimo, Dego 302, Castiglione şi Rivoli s-a pus capăt acestui 
sistem. Francezii tăiau „şarpele boau în două, lovind în acel 
punct în care concentrau cele mai multe forţe. Apoi, cele două 
părţi ale „şarpelui boa u erau tăiate pe rînd în bucăţi. 

In statele cu o populaţie densă şi mai mult sau mai puţin 
centralizate există întotdeauna un centru a cărui ocupare 
de către inamic pune capăt rezistenţei naţionale. Un exem 
plu strălucit în această privinţă îl oferă Parisul. ln statele 
sclavagiste însă nu există un asemenea centru. Ele au o 
populaţie rară, oraşele mari sînt puţine, şi acelea - situate 
pe coastă. Se pune întrebarea dacă ele au, totuşi, un centru 

• - „şarpele boa". - Nota lrad. 
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de gravitate militar prin a cărui pierdere coloana vertebrală 
a rezistenţei lor ar fi frîntă sau, asemenea Rusiei în 1 812, 
ele nu pot fi cucerite fără ocuparea fiecărui sat şi a fiecărui 
tîrguşor în parte, într-un cuvînt fără ocuparea întregii 
periferii ? 

Să aruncăm o privire asupra configuraţiei geografice a 
teritoriului care s-a separat, cu întinsa lui fîşie de litoral 
de-a lungul Oceanului Atlantic şi cu o fîşie tot atît de în
tinsă de-a lungul Golfului Mexic. Atîta timp cit confederaţii 
au ţinut în mîinile lor Kentucky şi Tennessee, teritoriul ocu
pat de ei constituia o masă mare şi compactă. Prin pierderea 
acestor două state, în teritoriul lor se înfige o pană imensă, 
care desparte statele de pe coasta de nord a Oceanului 
Atlantic de statele de pe coasta Golfului Mexic. Drumul 
direct din Virginia şi din cele două Caroline în Texas, 
Louisiana, Mississippi şi în parte chiar în Alabama trece prin 
Tennessee, care acum este ocupat de unionişti. Singurul 
drum care, după cucerirea totală a statului Tennessee de 
către Uniune, va lega cele două grupe de state sclavagiste 
trece prin Georgia. Aceasta arată că Georgia este cheia 
teritoriului secesionist. Prin pierderea Georgiei, Confedera
ţia ar fi împărţită în două părţi lipsite de orice legătură 
între ele. Pe de altă parte, o recucerire a Georgiei de către 
secesionişti ar fi aproape de neconceput, deoarece forţele 
de luptă ale unioniştilor s-ar concentra într-un singur punct 
central, în timp ce adversarii lor, împărţiţi în două tabere, 
nu ar putea aduna forţe suficiente în vederea unei ofensive 
generale. 

Pentru o asemenea operaţie trebuie oare cucerită în
treaga Georgie, inclusiv coasta Floridei ? Nicidecum. Intr-o 
ţară în care comunicaţia, mai cu seamă între punctele în
depărtate, depinde într-o măsură mult mai mare de căile 
ferate decît de şosele, este suficientă ocuparea căilor ferate. 
Linia ferată cea mai de sud, care leagă statele situate pe 
ţărmul Golfului Mexic de coasta Atlanticului, trece prin 
Macon şi Gordon, pe la Milledgeville. 

Ocuparea acestor două puncte ar tăia deci în două teri
toriul secesionist şi ar da unioniştilor posibilitatea să le 
înfrîngă pe rînd. Din cele de mai sus mai rezultă că nici 
una din republicile din Sud nu este viabilă dacă nu stăpîneşte 
statul Tennessee. Fără Tennessee, capitala Georgiei s-ar afla 
la o depărtare de numai 8 sau 10 zile de marş de la fron
tieră ; Nordul ar ţine atunci în permanenţă pumnul ridicat 
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deasupra capului Sudului şi la cea mai mică presiune Sudul 
ar trebui să cedeze sau să-şi reînceapă lupta pentru existenţă 
în nişte condiţii în care o singură înfrîngere i -ar răpi orice 
şanse de succes. 

Din cele expuse mai sus rezultă : 
Potomac-ul nu este poziţia cea mai importantă de pe 

teatrul de acţiuni militare. Cucerirea Richmond-ului şi înain
tarea spre sud a armatei de pe Potomac, înaintare dificilă 
din pricina numeroaselor rîuri care îi taie drumul, ar putea 
produce din punct de vedere moral un puternic efect, din 
punct de vedere pur militar însă nu ar rezolva nimic. 

Deznodămîntul campaniei depinde de armata din Ken
tucky, care se află acum în Tennessee. Pe de o parte, această 
armată este cea mai aproape de punctele decisive, pe de 
altă parte, ea ocupă un teritoriu fără de care statul sece
sionist nu este viabil. De aceea, această armată ar trebui 
întărită pe seama tuturor celorlalte, sacrificîndu-se în acest 
scop toate operaţiile mărunte. Obiectivele cele mai apro
piate pentru acţiunile ei ar fi Chattanooga şi Dalton, situate 
în partea de sus a statului Tennessee, care sînt cele mai 
importante centre de cale ferată din întregul Sud. După ocu
parea acestora, legătura dintre statele secesioniste de est şi 
de vest s-ar limita la liniile de comunicaţie din Georgia. 
Sarcina următoare ar consta în cucerirea Atlantei şi Geor
giei şi în tăierea celei de-a doua căi ferate, pentru ca apoi, 
cucerind Macon şi Gordon, să se distrugă ultima legătură 
dintre cele două grupuri aoi. 

Dacă, în loc de aceasta, va fi adoptat planul „şarpelui 
boa" ,  în pofida tu tur or succeselor obţinu te în diferi te puncte 
şi chiar pe Potomac, războiul se poate prelungi la infinit, 
deschizînd, în acelaşi timp, un cîmp larg de acţiune dificul
tăţilor financiare şi intrigilor diplomatice. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
n martie 1862 

Publicat pentru prima oară 
în formă prescurtată 
in „The Volunteer Journal, for 
Lancashire and Cheshire• nr. 80 
din 1 4  martie 1862 şi în întregime 
în ziarul „Die Presse• nr. 84 şi 85 
din 26 şi 27 martie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 



517 

Karl Marx 

O nouă escrocherie internaţională Mires 

Londra, 28 aprilie 1862 

Acţiunea Franţei în Mexic constituie unul din principa
lele subiecte de discuţie din cercurile diplomatice de aici. 
Pare de neînţeles faptul că Ludovic Bonaparte a sporit nu
mărul trupelor sale expediţionare tocmai în momentul cînd 
a făgăduit că le va reduce, şi că vrea să înainteze, în timp 
ce Anglia se retrage. La Londra se ştie n mod precis că 
impulsul pentru expediţia din Mexic 304 a pornit de la gu
vernul din St. James, şi nu de la acela din Tuileries. Şi tot 
aşa se ştie că Ludovic Bonaparte preferă să-şi ducă la înde
plinire toate proiectele sale, şi mai ales aventurile sale de 
peste ocean sub egida Angliei. Nu este însă un secret că 
imperiul restaurat nu a reuşit încă să imite originalul în 
ceea ce priveşte arta de a încartirui trupele franceze în 
capitalele Europei modeme. Ca un pis aller * ,  el le-a dus,. în 
schimb, în capitalele vechii Europe, la Constantinopol, Atena 
şi Roma şi pe deasupra la Pekin 305• Cum ar fi putut renunţa 
la efectul teatral al unei escapade în capitala aztecilor şi 
la un prilej de a pune mina pe o colecţie militară-arheolo
gică a la Montauban 306 ?  Dacă avem însă în vedere actuala 
situaţie a finanţelor Franţei şi viitoarele conflicte serioase 
cu Statele Unite şi Anglia, la care n-ar fi exclus să ducă 
înaintarea lui Ludovic Bonaparte în Mexic, atunci devine 
limpede că pasul pe care l-a făcut nu poate fi interpretat, 
aşa cum le place unor ziare engleze, în felul arătat mai sus. 
Cred că vă pot comunica cheia enigmei. 

1n timpul Convenţiei din 1 7  iulie 1 861  307, cînd urmau să 
fie reglementate pretenţiile creditorilor englezi, iar împu
ternicitul englez a cerut. totodată, să cerceteze registrele 
tuturor datoriilor sau păcatelor mexicanilor, ministrul af ace-

* - o soluţie ntru cazul cel mai rău. - Nota lrad. 
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rilor externe al Mexicului a evaluat datoria faţă de Franţa 
la 200 OOO de dolari, adic. o bagatelă de aproximativ 
40 OOO I.st. Dar socoteala prezentată acum de Franţa nu se 
l imitează nicidecum la această cifră modestă. 

Sub guvernarea catolică a lui Zuloaga şi Miram6n s-a 
încheiat o înţelegere în vederea emiterii de obligaţii de stat 
mexicane în sumă de 14 OOO OOO de dolari prin intermediul 
Blncii elveţiene „J. B. Jecker & Co. " Intreaga sumă reali
zată la prima emisiune a acestor obligaţii s-a ridicat la 
numai 5°/o din valoarea nominală, adică la 700 OOO de dolari. 
Toate obligaţiile emise au căzut foarte curînd în mîinile 
unor francezi sus-puşi, printre care rude ale împăratului şi 
persoane care au şi ele un cuvînt de spus în materie de 
„haute politiqueu *. Banca „Jecker & Co.u a cedat acestor 
domni obligaţiile sus-amintite la un preţ mult mai mic decît 
preţul lor nominal iniţial. 

Miram6n a contractat această datorie în timpul cînd ca
pitala se afla în mîinile sale. Mai tîrziu, cînd a decăzut, avînd 
doar rolul unui conducător al detaşamentelor de franctirori, 
el l-a pus pe aşa-zisul său ministru de finanţe, senor 
Peza-y-Peza, să emită noi obligaţii de stat în valoare nomi
nald de 38 OOO OOO de dolari. Tot Banca „Jecker & Co. u a fost 
aceea care a mij locit emisiunea, dar de astă dată a limitat 
avansul ei la modesta sumă de aproximativ 500 OOO de do
lari, ceea ce reprezintă 1-2°/o de fiecare dolar. Şi din nou 
bancherii elveţieni au fost destul de abili să se descotoro
sească cît mai repede de proprietatea lor mexicană, şi obli
gaţiile au încăput iarăşi pe mîinile aceloraşi francezi „sus
puşi" ,  printre care se găseau şi cîţiva obişnuiţi ai curţii 
imperiale, ale căror nume vor dăinui tot atîta vreme în 
analele burselor europene cît va dăinui şi afacerea Mires 308• 

Această datorie de 52 OOO OOO de dolari, din care pînă în 
momentul de faţă abia dacă s-au primit 4 200 OOO de dolari , 
guvernul preşedintelui Juarez refuză să o recunoască, irţvo
cînd, pe  l e  o parte, c ă  este î n  absolută necunoştinţă de 
cauză şi, pe de altă parte, că d-nii Miram6n, Zuloaga şi 
Peza-y-Peza n-au avut nici un fel de împuterniciri consti
tuţionale pentru a contracta o asemenea datorie de sta t. 
Francezii „sus-puşi u de care am pomenit mai sus au ştiut 
totuşi să impună forurilor competente un punct de vedere 
opus. La rîndul său, lordul Palmerston a fost încunoştinţat 

• - politica înaltă. - Nota trad. 
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la timp de cîţiva membri ai parlamentului că întreaga afa
cere va provoca în Camera comunelor interpelări extrem 
de penibile. Printre altele, există teama că se va pune între
barea dacă forţele terestre şi navale engleze pot fi folosite 
pentru sprij inirea speculaţiilor anumitor politicieni rouge-et
noir • de pe cealaltă parte a Canalului Mînecii. Palmerston 
a fost, de aceea, foarte încîntat să se eschiveze, sub pretextul 
Conferinţei de la Orizaba 309, de la un caz care ameninţă sa 
se transforme într-o murdară escrocherie internaţională 
Mires. 

Scris de K. Marx 
la 28 aprilie 1862 

Publiat în „Die Presse" nr. 120 
din 2 mai 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germanl 

• - roşu şi negru (culorile joculm de ruletă, adică culorile jocul i '  
le noroc). - Nota trad. 
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Presa engleză şi căderea oraşului New Orleans 

Londra, 16 mai 1862 

Cînd au sosit primele zvonuri despre căderea oraşului 
New Orleans 310, „Timesu,  „Herald", „Standard", „Morning 
Post" ,  „Daily Telegraph" şi alţi „sympathisers" * englezi ai 
niggerdrivers ** din Sud au început să demonstreze, pe baza 
unor considerente strategice, tactice, filologice, exegetice, 
politice, morale şi de domeniul fortificaţiilor, că este vorba 
de unul dintre acele „canards" * **  pe care le lansează atît 
de frecvent Reuter, Havas, Wolff 311 şi understrappers-ii **** 
lor. Mijloacele naturale de apărare ale New Orleansului s-ar 
fi multiplicat, scriu ziarele, nu numai datorită noilor forturi 
care au fost construite, ci şi datorită maşinilor infernale 
submarine de tot felul, precum şi a canonierelor cuirasate. 
Ziarele subliniau apoi spiritul spartan al locuitorilor din New 
Orleans şi ura lor de moarte faţă de mercenarii lui Lincoln. 
Şi, în sfîrşit, nu suferise Anglia oare în faţa New Orleansului 
o înfrîngere, care a pus capăt tn mod ruşinos celui de-al 
doilea război al ei împotriva Statelor Unite ( 18 12-1 814) ? 
Nu încăpea, prin urmare, nici o îndoială că New Orleansul 
va intra în istorie ca o a doua Saragosa sau ca o Moscovă 
a „Sudului"  312• In afară de aceasta, la New Orleans se aflau 
15 OOO de baloturi de bumbac, cu ajutorul cărora era atît de 
uşor să se aprindă un foc inextingibil care să-l mistuie, fără 
a mai vorbi de faptul că în 1814 baloturile de bumbac sufi
cient umezite s-au dovedit a fi mai rezistente împotriva 
proiectilelor incendiare decît valurile de la Sevastopol. Aşa-

• - simpatizanţi. - Nota trad 
o - proprietarilor de sclavi. - Nota trad, 0- - textual - raţe, la figurat - ştiri false. - Nota trad. 00 - agnţi subalteni ; aci - ciracii. - Nota trad. 
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dar, căderea New Orleansului era, fără doar şi poate, una 
dintre cunoscutele baliverne ale yankeilor. 

Cînd, după două zile, vapoarele sosite de la New York 
au confirmat primele zvonuri, grosul presei engleze pro 
sclavagiste a continuat să fie sceptică. „Evening Standard" ,  
de pildă, se încăpăţîna într -atît s ă  n u  creadă, încît în unul 
şi acelaşi număr a publicat mai întîi un prim editorial în 
care se demonstra negru pe alb că oraşul semilună 313 este 
inexpugnabil, pentru ca apoi, la rubrica „ultimele ştiri " ,  să 
comunice cu litere de o şchioapă căderea acestui oraş inex
pugnabil. „Times" însă, care a considerat întotdeauna că cea 
mai bună latură a vitej iei este prudenţa * ,  şi-a schimbat tonul. 
El tot mai continua să se îndoiască, dar totodată se pre
gătea sufleteşte pentru orice, deoarece New Orleans era un 
oraş de „rowdies" **,  şi nu de eroi. De astă dată „Times" a 
avut dreptate. New Orleans este o aşezare a drojdiei boemei 
franceze - o colonie franceză de delincvenţi în adevăratul 
sens al cuvîntului - şi niciodată, în decursul vremii, nu şi-a 
dezminţit originea. Păcat însă că „Times" a ajuns post 
festum * ** la această p ărere, de altfel destul de răspîndită. 

Dar în cele din urmă, le fait accompli **** trebuia să-l 
convingă pînă şi pe Toma Necredinciosul. Ce era de făcut ? 
Presa engleză prosclavagistă demonstrează acum că, fără 
îndoială, căderea oraşului New Orleans înseamnă un avantaj 
pentru confederaţi şi o înfrîngere pentru federalişti. 

Căderea oraşului New Orleans, afirmă ea, a dat posi
bilitate generalului Lovell să vină cu trupele sale în ajutorul 
armatei lui Beauregard, care avea nevoie de asemenea întă
riri, cu atît mai mult cu cit Halleck, pare -se, că a concentrat 
pe frontul său 160 OOO de oameni (desigur, exagerat ! ) ,  iar pe 
de altă parte comunicaţia generalului Beauregard cu estul a 
fost întreruptă de generalul Mitchel, care a tăiat linia de cale 
ferată între Memphis şi Chattanooga, adică legătura cu 
Richmond, Charleston şi Savannah. După ce această linie de 
comunicaţie a fost tăiată ( încă cu mult înainte de bătălia de 
la Corinth ***** am considerat că tăierea ei este o necesitate 

* - Shakespeare. „Henric al IV-iea", partea I, actul V, scena 
a 4-a. - Nota red. 

** - bătăuşi, scandalagii. - Nota trad. 
*** - prea tîrziu. - Nota trad. 

**** - faptul împlinit. - Nota trad. 
***** Vezi volumul de faţă, pag. 515-516. - Nota red. 
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strategică) , Beauregard n-a mai avut nici o legătură de cale 
ferată de la Corinth în afară de cea cu Mobile şi New Or
leans. Iar după ce New Orleansul a căzut şi i-a rămas o 
singură linie de cale ferată, cea spre Mobile, el nu a mai 
putut, fireşte, să procure trupelor sale proviziile necesare, 
din care cauză s-a retras spre Tupelo, posibilităţile de apro
vizionare ale lui Beauregard sporind, desigur, după părerea 
presei engleze prosclavagiste, o dată cu sosirea armatei lui 
Lovell. 

Pe de altă parte, declară aceleaşi oracole, federaliştii din 
New Orleans vor fi seceraţi de frigurile galbene, şi, în sfîrşit, 
chiar dacă oraşul nu este o Moscovă, primarul lui nu este 
oare un Brutus ? Citiţi numai (comp. înştiinţarea din „New 
York" *) misiva sa melodramatică neînfricată către coman
dorul Farragut. „Brave words, Sir, brave words ! " * * . Dar 
vorbele tari nu rup ciolanele. 

Organele de presă ale proprietarilor de sclavi din Sud 
nu privesc totuşi căderea New Orleansului cu tot atîta opti
mism ca şi consolatorii lor englezi. Acest lucru reiese din 
fragmentele de mai j os. 

Ziarul „Dispatch" 314 din Richmond scrie : 

„Ce au devenit canonierele cuirasate «Mississippi» şi «Louisiana», de 
la caro ne-am aşteptat să salveze oraşul semilună ? Judecind după efectul 
pe care l-au avut asupra inamicului, aceste vase puteau tot atît de bine 
să fie construite din sticlă. Este inutil să negăm, căderea New Orleansului 
este o lovitură grea. Guvernul Confederatiei este astfel izolat de Louisiana 
le vest, Texas, Missouri şi Arkansas". 

Ziarul „Day Book" 315 din Norfolk observă : 

„ceasta este cea mai serioasă înfrîngere de la începutul războiului. 
Ea prevesteşte privaţiuni şi lipsuri pentru toate clasele sociale şi, ceea ce 
este mai rau, ameninţă aprovizionarea armatei noastre" .  

Ziarul „lntelligencer" 316 din Atlanta se plînge : 

„Ne-am aşteptat la un alt rezultat. Apropierea duşmanului n-a fost 
o surpriză ; ea a fost prevăzută cu mult timp înainte şi ni s-a făgăduit 
că, chiar dacă duşmanul va trece dincolo de fortul Jackson, focul 

• - este vorba de „New York Herald ". - Nota red. 
•• „Ce vorbe tari, sir, ce vorbe tari I" (Shakespeare. „Henric al 

JV-lea, partea I, actul III, scena a 3-a, parafrazare) . - Nota red. 
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puternic al artileriei îl va sili să se retragă sau îl va nimici. Ne-am 
înşelat însă in această privinţă, ca de fiecare dată cind lucrările de for
tificaţii trebuie să garanteze securitatea unui punct oarecare sau a unul 
oraş. Se pare că invenţiile moderne au distrus capacitatea de apărare 
a fortificaţiilor. Canonierele cuirasate le distrug sau navighează nestin
gherite prin faţa lor. Ne temem că Memphisul va avea aceeaşi soartă ca 
New Orleansul. N-ar fi o prostie să ne legănăm In iluzii ?" 

ln sfîrşit, ziarul „Express" 317 din Petersburg remarcă : 

„Cucerirea oraşului New Orleans de către federali reprezintă eveni
mentul cel mai extraordinar şi cel mai nefast din tot cursul războiului".  

Scris de K. Marx 
la 16 mai 1862 

Publicat în „Die Presse" nr 1 38 
din 0 mai 1862 

35 - Max-ngel1 - Opere, voi. 15 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
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O convenţie împotriva comerţului cu sclavi 

Londra, 18 mai 1862 

Ziarele americane publică acum in extenso * textul Con
venţiei încheiate la 7 aprilie anul curent la Washington între 
Statele Unite şi Anglia în scopul interzicerii comerţului cu 
sclavi. Punctele principale ale acestui important document 
sînt următoarele : dreptul de percheziţie este reciproc, 
dar poate fi exercitat de ambele părţi numai de cltre vase 
de război împuternicite special în acest scop de una dintre 
puterile contractante. Din cînd în cînd, puterile contractante 
îşi trimit una alteia o statistică completă a acelei părţi din 
flota lor care e destinată să supravegheze comerţul cu ne
gri. Dreptul de percheziţie poate să fie exercitat numai 
asupra vaselor comerciale pînă la o distanţă de 200 de mile 
de coasta africană. la sud de 32° latitudine nordică şi pînă la 
o distanţă de 30 de mile marine de ţărmul Cubei . Perche
ziţionarea fie a vaselor engleze de către crucişătoare ameri 
cane. fie a vaselor americane de către crucişătoare engleze 
nu este îngăduită pe acea porţiune a mării (adică trei mile 
marine de la ţărm) care aparţine teritoriului englez sau ame
rican şi nici în faţa porturilor sau coloniilor altor puteri . 

Vasele capturate sint supuse j urisdicţiei unor tribunale 
mixte. formate pe jumătate din englezi şi pe jumătate din 
americani . cu sediul la Sierra Leone. Capetown şi New York. 
în cazul cînd un vas este găsit vinovat. echipajul acestuia va 
fi predat. în măsura în care acest lucru se poate face fărl 

* - în întregime. - Nota trad. 
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cheltuieli prea mari. instantelor judecătoreşti ale naţiunii 
sub al cărui pavilion a navigat vasul. urmînd ca atît echi
pajul vasului ( inclusiv căpitanul. timonierul etc.) cit şi pro
prietarii vasului să fie pedepsiţi potrivit legilor în vigoare 
în ţările respective. Vasele comerciale care au fost achitate 
de tribunalul mixt urmează să fie despăgubite in decurs de 
un an de puterea sub al cărui pavilion a navigat vasul de 
război corsar. Un motiv legal pentru capturarea vaselor îl 
constituie nu numai prezenţa pe aceste vase a unor negri 
captivi, ci şi amenaj area specială a vasului pentru comerţul 
cu negri. cătuşele, lanţurile şi alte instrumente pentru imo
bilizarea negrilor, în sfîrşit. rezerve de alimente în cantităţi 
care depăşesc în mod evident necesităţile echipajului. Vasul 
pe care se găsesc asemenea obiecte suspecte trebuie să facă 
dovada nevinovăţiei sale. şi, chiar dacă este achitat. nu 
poate pretinde nici un fel de despăgubiri. 

Comandantul unui crucişător care a depăşit împuternici
rea care i -a fost acordată potrivit convenţiei va fi tras la 
răspundere de guvernul ţării sale. Dacă comandantul vreunui 
crucişător al uneia dintre puterile contractante bănuieşte că 
un vas comercial transportă. sub escorta unuia sau mai multor 
vase de război ale celeilalte puteri contractante. negri sau 
că a participat la comerţul cu sclavi africani, sau că este 
echipat în acest scop. el trebuie să comunice bănuial a sa 
comandantului escortei şi. împreună cu acesta. să perche
ziţioneze vasul bănuit. care urmează să fie dus în localitatea 
unde îşi are sediul unul dintre tribunalele mixte. dacă, po
trivit convenţiei.' acest vas intra în categoria vaselor sus
pecte. Negrii aflaţi pe bordul vaselor condamnate vor fi puşi 
la dispoziţia guvernului sub al cărui pavilion s-a efectuat 
captura. Ei urmează să fie imediat puşi în libertate. care le 
va fi garantată de guvernul pe al cărui teritoriu se află. Con
venţia poate fi anulată abia după zece ani. Ea mai ramme în 
vigoare timp de un an din momentul în care este denunţată 
de una din părţile contractante. 

Actuala convenţie anglo-americană - rezultat al războiu
lui civil din America - a dat o lovitură de moarte co
merţului cu negri. Efectele acestei convenţii vor fi întărite 
prin bill-ul prezentat nu de mult de senatorul Sumner, care 
anulează legea din 1 808 cu privire la comerţul cu negri pe 

35* 
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coasta Statelor Unite şi consideră drept infracţiune penală sis 
transportarea sclavilor de la un port la altul al Statelor 
Unite. Acest bill paralizează în mare măsură comerţul pe 
care-l fac statele-pepiniere de negri (border slave states *) 
cu statele care folosesc negri (slave states ** propriu-zise) . 

Scris de K. Marx 
la 18 mai 1 862 
Publicat ln „Die Presse" nr. 140 
n 22 mai 1862 

Se tipăreşte după textul 
publicat în ziar 

Tradus din limba germană 

* - statele sclavagiste de graniţă - Nota trad. 
** - statele sclavagiste. - Nota trad. 



527 

Karl Marx şi Friedrich Engels 

Situaţia de pe teatrul de război din America 

Cucerirea oraşului New Orleans, după cum reiese din 
relatările amănunţite primite acum, este o strălucită faptă 
de arme, aproape fără precedent, a flotei. Flota unioniştilor 
era alcătuită numai din nave de lemn : vreo şase nave de 
război. fiecare cu cite 1 4-25 de tunuri. şi o numeroasă es
cadră compusă din canoniere şi vase prevăzute cu mortiere. 
Această flotă avea în faţa ei două forturi care barau intrarea 
în Mississippi. Pe porţiunea dominată de cele 1 00 de guri de 
foc ale acestor forturi. fluviul era barat de un lanţ gros, în 
spatele căruia fuseseră îngrămădite torpile, plute incendiare 
şi alte mijloace de distrugere. Prin urmare, pentru a trece 
printre cele două forturi. trebuiau învinse aceste prime 
obstacole. în spatele forturilor exista însă o a doua linie de 
apărare redutabilă, formată din canoniere cuirasate, printre 
care „Manassas" ,  o navă cu pinten, şi „Louisianau ,  o puter
nică baterie plutitoare. După ce timp de 6 zile au bombardat 
fără nici un rezultat cele două forturi care domină complet 
fluviul. unioniştii au hotărît ca, în pofida focului acestora, 
să forţeze cu trei divizioane bariera de fier, să urce in susul 
apei şi să angajeze lupta cu „ironsidesu *. Acţiunea temerară 
a fost încununată de succes. Şi îndată ce flotila a acostat in 
faţa oraşului New Orleans, victoria a fost, fireşte, hotărîtă. 

Beauregard nu mai avea acum ce apăra în Corinth. Po
ziţia lui acolo avea un sens numai atîta timp cit acoperea 
Mississippi şi Louisiana, şi mai ales New Orleansul. Din 

* Ironside (textual : coastă de fier) . Poreclă dată unui om viteaz şi 
puternic, Primul căruia i s-a dat această poreclă a fost Edmund al II-iea, 
regele Angliei. ln timpul revoluţiei din 1642, prinţul Rupert l-a numit aşa 
pe Cromwell (1644). D2 la Cromwell, porecla a fost extinsă asupra întrgii 
lui cavalerii, formată din oameni educaţi în spiritul unei discipline de 
fier. - Nota trad. 
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punct de vedere strategic, el se află acum într-o asemenea 
situaţie, incit o bătălie pierdută nu i -ar lăsa o altă alterna
tivă decît să-şi fărîmiţeze armata în mici detaşamente de 
franctirori , căci fără ca în spatele armatei sale să existe un 
oraş mare, în care să fie concentrate o reţea de cale ferată şi 
mijloace de aprovizionare, el nu mai poate ţine laolaltă o 
masă de soldaţi. 

McClellan a dovedit în mod incontestabil că este o nu
litate militară, care, săltat printr-un concurs favorabil de 
împrejurări într-un post de comandă şi de răspundere, duce 
război nu pentru a-l zdrobi pe inamic, ci mai curînd pentru 
a nu fi înfrînt şi a-şi putea astfel păstra puterea uzurpată. 
El se comportă ca şi vechii generali, aşa-numiţii „generali ma
nevrişti " ,  care justificau faptul că evitau cu laşitate să ia vreo 
hotărîre de ordin tactic prin aceea că, recurgînd la o ma
nevră de învăluire strategică, il obligau pe inamic să-şi pă
răsească poziţiile. Confederaţii îi scapă întotdeauna din mină, 
pentru că nu-i  atacă niciodată în momentul decisiv. Astfel . el 
i-a lăsat să se retragă liniştiţi de la Manassas la Richmond, 
cu toate că planul lor de retragere fusese anunţat cu zece zile 
înainte pînă şi de ziarele newyorkeze (de pildă de „Tribune" ) .  
Apoi şi-a împărţit armata ş i  a executat o manevră de  învă
luire strategică a inamicului pe la flancuri, instalîndu-se cu 
un corp de armată în faţa oraşului Yorktown. Războiul de 
cetate constituie întotdeauna un prilej de tărăgănare şi de 
eschivare de la luptă. De îndată ce a concentrat forţe nume
riceşte superioare confederaţilor, el i-a permis inamicului să 
se retragă de la Yorktown la Williamsburg şi de aici mai 
departe, fără a-l sili să primească lupta. Nici un război nu a 
fost dus într-un mod atît de j alnic. Şi nu este meritul lui 
McClellan dacă lupta care s-a dat la retragerea din Wil
liamsburg nu s-a încheiat pentru trupele unioniste cu un al 
doilea Bull Run, ci cu înfrîngerea ariergărzii confederaţilor. 

După un marş de vreo 1 2  mile (engleze) , pe o ploaie to
renţială, care a lurat 24 de ore, şi pe cele mai desfundate 
drumuri, 8 OOO de ostaşi din trupele unioniste, sub comanda 
generalului Heintzelmann (german de origine, dar născut în 
Pennsylvania) , au ajuns în apropiere de Williamsburg, unde 
au dat numai peste nişte pichete slabe ale inamicului. Dar, 
de îndată ce acesta s-a convins ce efectiv redus avea de
taşamentul sosit, a trimis din Williamsburg întăriri formate 
din trupele de elită şi, treptat, şi-a sporit forţele pînă la 
25 OOO de oameni. Pe la orele 9 dimineaţa lupta devenise 
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serioasă, iar pe la orele 1 2.30 generalul Heintzelmann şi-a 
dat seama că şansele bătăliei sînt in favoarea inamicului. El 
a trimis un curier după altul generalului Kearny. care se 
afla la o distanţă de 8 mile în spatele său. dar care nu putea 
înainta decît cu greu pe drumul complet desfundat din cauza 
ploii. O oră încheiată. Heintzelmann a rămas fără întăriri. iar 
Regimentele 7 şi 8 din Jersey. care-şi terminaseră toată 
rezerva de praf de puşcă, au început s-o ia la fugă spre 
pădureă de pe ambele părţi ale şoselei. Atunci Heintzel
mann a ordonat colonelului Menill să patruleze cu un e;
cadron de cavalerie din Pennsylvania pe ambele margini 
ale pădurii şi să-i ameninţe pe dezertori că va trage asupra 
lor. Această măsură i -a făcut pe fugari să se oprească. 

La restabilirea ordinii a mai contribuit şi exemplul 
dat de unul din regimentele din Massachusetts, de aseme
nea rămas fără praf de puşcă, dar care şi-a pus baioneta 
la armă, şi aştepta liniştit apropierea inamicului. In sfirşit, 
a apărut în depărtare avangarda generalului Kearny. co
mandată de brigadierul Berry (din statul Maine) . Armata 
lui Heintzelmann i-a întîmpinat pe salvatori cu \Hale fre
netice ; Heintzelmann a ordonat ca muzica regimentului 
să cînte „Yankee Doodle" 319 şi a înşirat detaşamentul 
proaspăt sosit al lui Berry în frontul trupelor sale istovite, 
pe o lungime de aproape o jumătate de milă. După un 
schimb de focuri preliminar, brigada lui Berry a trecut la 
un impetuos atac la baionetă şi l-a împins pe inamic de pe 
cîmpul de luptă în tranşeele sale. dintre care cea mai mare, 
după repetate atacuri şi contraatacuri. a rămas în mina 
unioniştilor. In felul acesta. echilibrul forţelor în luptă a 
fost restabilit. Sosirea lui Berry i -a salvat pe unionişti. Pe 
la orele 4. datorită sosirii brigăzilor lui Jameson şi Birney, 
victoria unioniştilor era hotărîtă. Pe la orele 9 seara a 
început retragerea confederaţilor de la Williamsburg spre 
Richmond, retragere care a continuat şi în ziua următoare 
sub urmărirea energică a cavaleriei lul Heintzelmann. A 
doua zi după luptă, încă pe la orele 6-7 dimineaţa, Hein
tzelmann a ordonat ca generalul Jameson să ocupe oraşul 
Williamsburg. Ariergarda inamicului pus pe fugă părăsise 
oraşul la extremitatea opusă doar cu o jumătate de oră 
înainte. Bătălia cîştigată de Heintzelmann. a fost o bătălie 
de infanterie in adevăratul înţeles al cu vîntului. Artileria 
aproape că nici n-a participat. Focul puştilor şi a lacul la 
baionetă au decis deznodămîntul luptei . Dacă Congresul 
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de la Washington ar vrea să-şi exprime mulţumirile pentru 
această victorie, ele ar trebui adresate generalului Hein
tzelmann, care i-a salvat pe yankei de la un al doilea Bull 
Run, şi nu lui McClellan. care, după obiceiul lui, s-a eschi
vat să ia vreo „hotărîre de ordin tactic"  şi a lăsat să-i 
scape pentru a treia oară un adversar mai slab din punct 
de vedere numeric. 

Armata confederaţilor din Virginia se află într-o si
tuaţie mai bună decît armata lui Beauregard, în primul 
rînd, pentru că are în faţă un McClellan, şi nu un Halleck, 
iar în al doilea rînd, pentru că linia ei de retragere este 
întretăiată de numeroase ape, care izvorăsc din munţi şi 
se îndreaptă spre mare. Pentru a nu lăsa totuşi ca din 
lipsă de activitate această armată să se destrame tn bande 
răzleţe. generalii ei vor fi siliţi, mai devreme sau mai tîrziu, 
să accepte o luptă decisivă, la fel cum, împotriva voinţei 
unor generali care apreciaseră just situaţia, au fost siliţi să 
lupte ruşii la Smolensk şi Borodino. Oricît de lamentabil 
a condus McClellan operaţiile militare. moralul confede
raţilor, nevoiţi să se retragă mereu, să părăsească parte 
din tunuri. din muniţie şi alte rezerve de război. precum 
şi micile ciocniri lipsite de succes susţinute de ei tn timpul 
retragerii. a scăzut foarte mult, cum se va vădi în ziua 
bătăliei decisive. In concluzie : 

Dacă Beauregard sau Jefferson Davis pierde o bătălie 
decisivă, armatele lor se destramă în bande răzleţe. Dacă însă 
unul dintre ei repurtează o victorie într-o bătălie decisivă 
- ceea ce nu prea este de aşteptat -. destrămarea armate
lor lor va fi, în cel mai bun caz, doar amînată. Ei nu sînt 
în stare să tragă un folos durabil oricît de mic nici chiar 
dintr-o victorie. Ei nu pot înainta nici măcar 20 de mile 
engleze fără să se oprească şi să aştepte o nouă ofensivă a 
inamicului. 

Mai rămîne să cumpănim şansele unui război de guerillă . 
Şi aici se cuvine să menţionăm faptul extrem de surprinză
tor că tocmai la acest război dus împotriva stăpînilor de 
sclavi populaţia a participat în foarte mică măsură sau. mai 
bine zis, de loc. In 1 8 1 3, liniile de comunicaţie ale francezilor 
au fost mereu întrerupte şi hărţuite de Colomb, Lutzow, Cer
nîşev şi de alţi 20 de comandanţi de franctirori şi de cazai. 
ln 1812, în Rusia, populaţia dispărea cu desăvîrşire din calea 
trupelor franceze ; în 18 14, ţăranii francezi se înarmau şi 
ucideau patrulele şi ariergărzile aliaţilor ; aici însă nu vedem 
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mc1 o manifestare de acest gen. Oamenii se împacă cu dez
nodămîntul marilor bătălii şi se consolează cu ideea că „vic
trix causa diis placui t, sed victa Ca toni " * .  Fanfaronada cu 
războiul pe mare se volatilizează. Ce-i drept, nu ne putem 
îndoi că „white trash" ( „lepădătura albă",  cum îi numesc 
înşişi plantatorii pe „sărăntocii albi " )  îşi va încerca forţele 
într-un război de guerillă şi în acţiuni de brigandaj . O ase
menea încercare îi va transforma însă foarte rapid pe plan
tatorii bogaţi în partizani ai Uniunii. Ei vor chema chiar în 
ajutor trupele yankeilor. Vorbăria despre incendierea unor 
mari cantităţi de bumbac etc. pe Mississippi se bazează 
exclusiv pe mărturia a doi locuitori din Kentucky sosiţi la 
Louisville, desigur nu pe Mississippi. Incendiul din New 
Orleans nu a fost greu de organizat. Fanatismul negustorilor 
din New Orleans se explică prin faptul că ei au fost nevoiţi 
să accepte, în loc de bani peşin , un mare număr de obligaţii 
de stat emise de guvernul Confederaţiei. Incendiul din New 
Orleans se va repeta şi în alte oraşe, şi vor fi mistuite de 
foc, fără îndoială, şi multe altele, dar toate aceste efecte 
teatrale nu vor putea decît să ascută la maximum dezbi 
narea dintre plantatori şi „lepădătura albă",  şi atunci - finis 
secessiae I ** 

Scris d e  K .  Max şi F .  Engels 
intre 23 şi 25 mai 1 862 

Publicat în „Die Presse• nr. 1 48 
din 30 mai 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* - „zeii erau de partea învingătorului, iar Cato de partea celui 
lnvins• (Lucian. „Pharsalia") .  - Nota red. 

** - s-a terminat cu secesiunea. - Nota trad. 
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Umanitatea engleză şi America 

Londra, 14 iunie 1 862 

Umanitatea a devenit acum în Anglia, ca şi libertatea în 
Franţa, un articol de export pentru traders in politics *. Ne 
amintim de vremea cînd ţarul Nicolaie a ordonat soldaţilor 
săi să biciuiasc. pe doamnele poloneze, iar lordul Palmerston 
a considerat „nepolitică " indignarea morală manifestata de 
cîţiva parlamentari în legătură cu această întîmplare. Ne 
amintim că în urmă cu un deceniu a izbucnit o răscoală :�o 
pe Insulele Ionice. cu care prilej guvernatorul englez de 
acolo a ordonat ca un număr destul de mare de femei grece 
sa· fie biciuite. Probatum est ** ,  spuneau Palmerston şi co
legii săi whigi clin guvernul de atunci. Încă acum cîţiva ani. 
în parlament s-a făcut dovada, pe bază de documente ofi
ciale, că in India perceptorii folosesc mijloace le constrîn
gere alîl de infame faţă de femeile ryots - ilor *'*, incit de
cenţa nu permite s. fie descrise în mod amănunţit. Ce-i 
drept. Palmerston şi colegii săi n-au îndrăznit să justifice 
aceste bestialităţi, dar ce ar mai fi vociferat ei lacă un gu
vern străin ar fi cutezat să-şi exprime pe faţă indignarea 
provocată de aceste infamii săvîrşite de englezi şi nu să se 
mulţumeasc. să dea numai de înţeles că va interveni în cazul 
cind Palmerston şi colegii săi nu-i vor dezavua imediat pe 
perceptorii din India. Dar însuşi Cato cenzorul n-ar f i  putut 
veghea cu mai multă străşnicie asupra moravurilor cetăţe
nilor romani lecit veghează aristocraţii englezi şi miniştrii 
lor asupra „umanităţii" yankeilor beligeranţi ! 

Lalies **** din New Orleans, nişte frumuseţi galbene îm
popoţonate firă gust cu giuvaieruri şi care îţi amintesc oare-

* - cei care fac negoţ cu politica. - Nota I/ ad. 
** - mijloc verificat. - Nota trad. 

*** - raiaţilor (t.rani ind ieni) . - Nota trad. 
* *** - domnele. - Nota trad. 
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cum de femeile vechilor mexicani. numai că ele nu-i  mănîncă 
pe sclavii lor in natura *, sînt de astă dată obiectul efuziuni
lor umanitariste aristocratice britanice (mai înainte obiectul 
lor erau instalaţiile portuare din Charleston) . Femeile engleze 
care fac foame la Lancashire (ce-i drept, ele nu sînt ladies şi 
nici nu au sclavi) nu s-au bucurat pînă acum de cinstea de a 
fi pomenite în vreun discurs parlamentar. iar strigătul de 
deznădejde al femeilor irlandeze - pe care intensificarea 
procesului de concentrare a micilor ferme din Erinul verde ** 
le aruncă în stradă pe jumătate goale, izgonindu-le de la 
vetrele lor de parcă ar fi  năvălit tătarii - a găsit pînă acum 
un singur ecou în Camera lorzilor. Camera comunelor şi în 
guvernul maiestăţii sale - nişte predici despre dreptul ab
solut al proprietăţii funciare 321• Dar ladies din New Or
leans I Ele nu suferă. desigur. comparaţie. Ele sînt mult prea 
luminate pentru a participa, asemenea zeiţelor Olimpului, 
la vîltoarea războiului sau pentru a se arunca în flăcări. 
asemenea femeilor din Sagunt 322• Ele au născocit o nouă 
formă, neprimejdioasă. de eroism, o formă care putea fi năs
cocită numai de nişte proprietare de sclavi dintr-o ţară în care 
partea liberă a populaţiei este formată din băcani de pro
fesie, negustori de bumbac, de zahăr, sau de tutun şi care. 
spre deosebire de cives *** din lumea antică, nu au sclavi. 
Cînd bărbaţii lor au fugit din New Orleans sau s-au ascuns 
în vreun ungher din casele lor. aceste ladies s-au năpustit pe 
străzi pentru a scuipa în obraz trupele victorioase ale 
unioniştilor sau pentru a le arăta limba sau. în general. la fel 
ca Mefisto, pentru a face „un gest impudic" însoţit de cu
vinte jignitoare. Aceste megere credeau că-şi pot permite 
să-şi facă de cap „fără teamă de pedeapsă ". 

Aşa arăta eroismul lor. Generalul Butler a dat o pro
clamaţie în care le soma că vor fi tratate ca nişte femei de 
stradă dacă vor continua să se comporte ca atare. Deşi Butler 
este de profesiune avocat, se pare. totuşi. că nu a studiat 
îndeajuns statute law 323 din Anglia. Altminteri . prin analogie 
cu legile impuse Irlandei în timpul lui Castlereagh 324, le-ar 
fi interzis cu totul să iasă în stradă. Avertismentul dat de 
Butler „doamnelor" din New Orleans l-a indignat în aşa mă
sură pe contele Carnarvon. pe sr. J. Walsh (care a jucat un 
rol atît de ridicol şi de detestabil în Irlanda) şi pe d-l Gre-

• - de vii. - Nota trad. 
** - veche denumire celtică a Irlandei. - Nota trad. 

• * *  - cetăţeni. - Nota trad. 
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gory, care a cerut încă acum un an să fie recunoscută Con
federaţia, incit toţi trei. contele în Camera lorzilor, iar cava
lerul şi bărbatul „without a handle to his namc " * în Camera 
comunelor, au interpelat guvernul pentru a afla ce m.suri are 
de gînd să ia în numele „umanităţU jignite. Russell şi Pal 
merston l-au atacat amîndoi cu vehcnwnţă pe Butler şi 
amîndoi şi-au exprimat convingerea că el va fi dezavuat de 
guvernul de la Washington, iar hipersensibilul Palmerston, 
care fără ştirea reginei şi a colegilor săi, numai din 
admiraţie „umani tară" ,  a recunoscut lovitura de stat din de
cembrie 1 851  325 ( cu care prilej unele „ladies" au fost chiar 
împuşcate, iar altele siluite de zuavi) , acelaşi sensibil viconte 
a calificat avertismentul lui Butler o „infamie " .  Intr-adevăr, 
ladies, ba chiar ladies care au sclavi . asemenea ladies s. 
nu-şi poată vărsa, fără teamă de pedeapsă, năduful şi veni 
nul asupra unor soldaţi unionişti de rînd, asupra unor ţarani, 
meşteşugari şi altor oameni din popor I Este o „infamie0 • 

Opinia publică de aici nu se lasă înşelată în ceea ce pri
veşte această farsă a umanităţii. Ea nu are alt scop <lecit, pe 
de o parte, să provoace, iar pe le altă parte să întreţină o 
stare de spirit în favoarea intervenţiei. în primul rînd a in
tervenţiei franceze. De altfel, după primele efuziuni melo
dramatice, cavalerii umanităţii din Camera lorzilor şi din 
Camera comunelor au aruncat, ca la comandă, masca lor în
duioşătoare. Declamaţiile lor au servit doar ca prolog la in
terpelarea dacă împăratul francezilor s-a pu; în legătură cu 
guvernul englez în vederea unei mediaţii şi dacă acesta din 
urmă, după cum speră ei. va accepta propunerea, Atît Russell 
cît şi Palmerston au declarat că nu ştiu nimic despre o ase
menea propunere. Russel a declarat că el consideră momentul 
de faţă absolut nefavorabil pentru o mediaţie. Palmerston, 
mai precaut şi mai rezervat, s -a  mulţumit să spună că guver
nul englez nu urmăreşte în momentul de fată nici o mediaţie. 

Iată care este planul : în timpul prorogării parlamentului 
englez, Franţa să facă pe mediatorul. iar în toamnă, cînd 
situaţia în Mexic va fi consolidată, să pornească intervenţia. 
Acalmia de pe teatrul de război din America a trezit din nou 
din amorţeala lor pe intervenţioniştii de la St. James şi Tuile
ries. Cît priveşte acalmia, ea se datoreşte unei greşeli strate
gice săvirşite pe teatrul de război din nord. Dacă după victo
riile repurtate în Tennessee, în loc să se lase abătută din 

* - al cărui nume nu este precedat de nici un titlu. - Nota lrad. 
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drum şi atras. spre sud. pe Mississippi în jos, armata din 
Kentucky ar fi înaintat rapid spre centrele de cale ferată din 
Georgia. Reuter & Comp. n-ar fi avut prilejul să speculeze 
zvonurile despre „intervenţieu şi „mediaţieu .  Oricum ar fi. 
Europa nu poate avea dorinţă mai fierbinte decît ca lovitura 
de stat să încerce „să restabilească ordinea în Statele Uniteu 
şi „să salveze civilizaţia u şi acolo. 

Scris de K. Marx 
la 14 iunie 1 862 

Publicat în , ,Die Presse• nr. 1 68 
din 20 iunie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Războiul civil din America 
şi cuirasatele şi navele cu pinten 

Cam cu trei luni şi jumătate în urmă. la 8 martie 1 862. 
lupta navală de la Hampton-Roads între „Merrimacu şi frega
tele „Cumberland" şi „Congress " a încheiat lunga eră a va
selor de război din lemn. La 9 martie 1 862 lupta navală dintre 
„Merrimac u şi „Monitor" .  care a avut loc în aceleaşi ape. a 
deschis era războaielor pe mare între cuirasate 326• 

De atunci Congresul de la Washington a alocat sume 
importante pentru construirea diferitor tipuri de vase cuira
sate şi pentru terminarea marii baterii plutitoare cu pereţii 
de tablă a d-lui Stevens (la Hoboken. în apropiere de New 
York) . D-l Ericsson supraveghează acum finisarea celor sase 
vase de tipul lui „Monitor" .  însă de un tonaj mai mare şi pre
văzute cu două turele rotative. fiecare din ele avînd două 
tunuri mari dispuse lalernl. „Galena 0 •  al doilea cuirasat de 
oţel. construit nu de d-l Ericsson, şi care diferă ca tip de. 
„Monitor u .  a fost terminat şi ataşat apoi lui „Monitoru .  mai 
întîi pentru a-l ţine sub observaţie pe „Merrimac" . pe urmă 
pentru a face inofensive forturile rebelilor de pe James River. 
Această misiune a şi fost îndeplinită pînă la o distanţă de 
7-8 mile de Richmond. Cel de-al treilea cuirasat care acţio
nează pe James River este „Bengalucheu .  denumit la început 
„Stevens" . după inventatorul şi fostul său proprietar. 

Un al patrulea cuirasat. „New Ironsides" .  se construieşte 
la Philadelphia şi peste cîteva săptămîni va putea fi lansat 
la apă. „Vanderbiltu şi un alt vapor mare au fost transfor
mate în „nave cu pintenu. O serie de alte vase de război din 
lemn. ca. de pildă. „Roanoke" . se află în curs de transformare 
în cuirasate .  In afară de aceasta, guvernul Uniunii a dispus 
construirea a 4-5 canoniere blindate pe fluviul Ohio, care au 
adus bune servicii la fortul Henry, fortul Donelson şi Pittsburg 
Landing. Pe de altă parte, colonelul Ellet şi prietenii săi au 
echipat diferite tipuri de „nave cu pinten u .  Pentru aceasta au 
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folosit vechi vapoare de la Cincinnati şi alte localităţi de pe 
Ohio, a căror proră a fost ascuţită şi acoperită cu un blindaj 
de oţel. Ellet nu le-a înarmat cu tunuri, ci cu trăgători de elită, 
atît de numeroşi în vest. Cînd a fost gata, Ellet a pus la dis
poziţia guvernului Uniunii „navele cu pinten" ,  echipajele şi 
propriile sale servicii . Vom mai reveni asupra primei fapte 
de arme a acestor „nave cu pinten" improvizate. 

Pe de altă parte. nici confederaţii nu au stat cu mîinile 
în sin. Ei au început să construiască noi cuirasate şi să le 
renoveze pe cele vechi de la Norfolk .  Dar n-au apucat să le 
termine, pentru că Norfolkul a căzut în mina trupelor Uniunii, 
şi toate aceste vase au fost distruse. Confederaţii au mai con
s truit trei „nave cu pinten" puternice la New Orleans ; un al 
patrulea cuirasat de proporţii gigantice şi excelent înarmat 
era aproape gata cînd a căzut New Orleansul. După apre 
cierea unor ofiţeri de marină ai Uniunii. acest vas. dacă ar fi 
fost gata de luptă, ar fi reprezentat un mare pericol pentru 
întreaga flotă a Uniunii. căci guvernul de la Washington nu-i 
putea opune acestui colos un adversar de talia lui. Suma chel
tuită pentru construirea acestui vas se ridică la 2 OOO OOO de 
dolari.  După cum se ştie, înşişi rebelii l-au distrus. 

La Memphis, confederaţii au construit nu mai puţin de 
opt „nave cu pinten". prevăzute fiecare cu 4-6 tunuri de 
calibru mare. Lingă Memphis a şi avut loc, la 6 iunie. prima 
„bătălie a navelor cu pinten" de pe Mississippi. Deşi flotila 
Uniunii care a coborît pe Mississippi era compusă din cinci 
canoniere blindate, totuşi nu ele, ci două dintre „navele cu 
pinten" ale colonelului Ellet - „Qucen" şi „Monarch " - au 
hotărît deznodămîntul luptei. Din cele opt „nave cu pinten" 
inamice, patru au fost distruse, trei capturate şi una a scăpat. 
După ce canonierele din flotila Uniunii au deschis o canonada 
vie împotriva vaselor rebelilor. pe care au continuat-o cîtva 
timp. „Queen " şi „Monarch" au pătruns în mijlocul escadrei 
inamice. Focul canonierelor a încetat aproape cu totul. de
oarece „navele cu pinten" ale lui Ellet se învălmăşiseră cu 
cele duşmane, astfel incit servanţilor de la tunuri le era greu 
să deosebească vasele lor de cele ale inamicului. 

„Navele cu pinten" ale lui Ellet. aşa cum am arătat mai 
sus. nu aveau tunuri. în schimb aveau numeroşi trăgători 
de elită. Maşinile cu aburi şi cazanele lor erau apărate numai 
printr-o armătură de lemn. Aceste nave nu erau înzestrate 
decît cu puternice maşini cu aburi şi cu prore din lemn de 
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stej ar bine ascuţite şi acoperite cu fier. Mii de bărbaţi, femei 
şi copii au plecat puhoi din Memphis spre malurile abrupte 
ale fluviului Mississippi . de unde au urmărit - pe alocuri 
abia dacă îi despărţea o jumătate de milă marină de teatrul 
de război - cu sufletul la gură „bătălia navelor cu pinten ". 
Ea n-a durat mai mult de o oră. In timp ce rebelii au pierdut 
l vase şi 1 00 de oameni, dintre care vreo 40 înecaţi, unioniştii 
au avut numai un singur vas serios avariat, un singur rănit 
şi nici un mort. 

Cu excepţia unei „nave cu pinten" care a reuşit să scape 
din lupta navală de la Memphis, confederaţii mai posed. 
acum, poate, incă cîteva „nave cu pinten" şi cuirasate la 
Mobile. In afară de acestea şi de cîteva canoniere la Vicks
burg, ameninţate de flotila lui Farragut, care navigheaz. în 
susul apei, şi totodată de flotila lui Davis, care navighează in 
josul apei, din flota Confederaţiei s-a ales praf şi pulbere. 

Scris de F. Engels 
pe la sfirşitul lunii iunie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 181 
din 3 iulie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Aspecte din China 

Cu puţin înainte de a începe mesele să danseze, în China, 
această fosilă vie, a izbucnit o fierbere revoluţionară 327• Acest 
fenomen nu cuprindea în sine nimic extraordinar. deoarece 
în statele orientale observăm o imobilitate constantă a bazei 
sociale concomitent cu o schimbare necontenită a persoanelor 
şi neamurilor care acaparează suprastructura politică. In China 
domneşte o dinastie străină 328• De ce n-ar pomi după 300 de 
ani o mişcare pentru răsturnarea acestei dinastii ? Mişcarea a 
avut din capul locului un caracter religios ; dar aceasta este 
o trăsătură comună tuturor mişcărilor orientale. Cauzele ne
mijlocite care au declanşat mişcarea erau evidente : imixtiu
nea europeană. războaiele opiului 329, ceea ce a dus la zdrun
cinarea regimului existent. scurgerea argintului in străinătate, 
tulburarea echilibrului economic datorită importului de măr
furi din străinătate etc. Paradoxal mi se pare faptul că opiul, 
în loc să adoarmă, a trezit la acţiune. Originali în această 
revoluţie chineză sînt de fapt numai promotorii ei. In afară 
de schimbarea dinastiei, ei nu-şi propun să înfăptuiască nici 
o altă sarcină. Ei nu au nici o lozincă. Maselor populare le 
inspiră încă mai multă groază decît vechilor domnitori. Se 
pare că ei nu au altă menire decît aceea de a opune maras
mului conservator distrugerea în forme grotesc de hidoase, 
distrugerea fără vreun germene al muncii creatoare. Pentru 
caracterizarea acestor „bice ale lui dumnezeu " pot servi ur
mătoarele extrase dintr-o scrisoare a d-lui Harvey ( consulul 
englez la Ninbo) adresată d-lui Bruce, ambasadorul Angliei 
la Pekin. 

De trei luni, scrie d-l Harvey, Ninbo se află în mîinile 
taipinilor revoluţionari. Aici, ca şi pretutindeni unde stăpînesc 
aceşti tilhari, singurul rezultat al dominaţiei lor este pustiirea. 
Mai urmăresc ei şi alte scopuri ? Pentru ei este de fapt tot 

36 
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atît de important să aibă puterea de a se deda după pofta 
inimii la excese fără frîu ca şi de a distruge vieţile altora. 
Această părere despre taipini nu corespunde in realitate ilu
ziilor misionarilor englezi. care plăsmuiesc fel de fel de basme 
despre taipini care „vor elibera Chinau ,  vor face „să renască 
imperiul u, „vor salva poporul " şi „vor introduce creştinismul" .  
După zece ani de pseudoactivitate gălăgioasă. ei au distrus 
totul şi n-au creat nimic. 

Ce-i drept. spune d-l Harvey, în relaţiile oficiale cu străi
nii. taipinii se deosebesc de mandarini printr-o anumită fran
cheţe în comportarea lor şi printr-o duritate energică ; dar 
cu acestea se epuizează toată lista virtuţilor lor. 

Cum îşi plătesc taipinii trupele ? Soldaţii lor nu primesc 
soldă. ci trăiesc din prădăciuni. Dacă oraşele cucerite sînt 
bogate, ei se scaldă în belşug. dacă sînt sărace, atunci soldaţii 
rabdă cu un stoicism rar. D-l Harvey a întrebat pe un soldat 
taipin bine îmbrăcat dacă îşi iubeşte meseria. „De ce n-aş 
iubi -o ? " ,  a răspuns el. „Imi însuşesc ce-mi place, iar dac. 
intimpin rezistenţă, atunci„ . " .  şi cu mina a schiţat gestul de
capitării. Acesta-i limbajul lui. Pentru un taipin căpăţîna unui 
om nu valorează mai mult decît o căpăţînă de varză. 

Armata revoluţionară este alcătuită dintr-un nucleu de 
trupe regulate, format din soldaţi vechi, cu un stagiu de ani 
de zile şi multă experienţă în lupte. Restul sînt recruţi mai 
tineri sau ţărani înrolaţi cu de-a sila în armată în ti mpul 
incursiunilor. Comandanţii trimit în mod sistematic trupele 
adunate cu forţa dintr-o provincie cucerită în altă provincie 
îndepărtată. Astfel, printre răsculaţii din Ninbo se pot auzi 
in prezent 40 de dialecte diferite. în timp ce dialectul din 
Ninbo răsună acum pentru prima oară in districte îndepărtate. 
Toate haimanalele, vagabonzii şi ticăloşii dintr-un district se 
alătură de bunăvoie taipinilor. Disciplina se reduce la execu
tarea ordinelor în timpul serviciului. Căsătoria ca şi fumatul 
opiului le sînt interzise taipinilor. fiind pedepsite cu moartea . 
Pentru c.sătorie e timp „după ce imperiul va fi restaurat" .  
Drept compensaţie. taipinii primesc - în primele trei zile 
după cucerirea unui oraş a cărui populaţie n-a fugit la timp 
- carte blanche * de a comite orice infamie poftesc faţă de 
femei şi fete. După aceste trei zile. toate persoanele de sex 
feminin sînt alungate cu forţa din oraş. 

A inspira groaza - iată tactica taipinilor. Succesul lor 
se datoreşte exclusiv efectului pe care-l are această tactica. 

* - libertate deplină. - Nota trad. 
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Metodele folosite de ei pentru a produce groază sînt : in 
primul rînd apariţia bruscă, în număr covîrşitor, într-un loc 
oarecare. Ei trimit mai întîi emisari să iscodească drumul. să 
răspindească zvonuri alarmante şi să provoace pe ici, pe colo 
cite un incendiu. Dacă aceşti emisari sînt prinşi de mandarini 
şi executaţi, imediat sînt trimişi alţli, pînă cind fug mandarinii 
împreună cu populaţia oraşului, sau, cum a fost cazul cu 
Ninbo, demoralizarea care a cuprins oraşul a uşurat insurgen
ţilor victoria. 

Un alt mijloc prin care bagă spaima în oameni este cos
tumul pestriţ de măscărici al taipinilor. Europenilor nu le-ar 
stîrni decit rîsul. însă asupra chinezilor el are efectul unui 
talisman. De aceea, costumul de măscărici le aduce revolu
ţionarilor foloase mai mari în lup,tă decit le-ar fi putut aduce 
tunurile ghintuite. La aceasta se mai adaugă părul lor lung, 
lăţos, negru sau vopsit în negru, privirea lor sălbatică, urle
tul lor melancolic, precum şi furia şi turbarea pe care o si 
mulează - pe scurt, suficiente elemente pentru a-l speria de 
moarte pe formalistul. ponderatul şi pedantul chinez de rînd. 

După ce emisarii au semănat panică, sosesc în urma lor 
fugarii de prin sate, goniţi intenţionat, care exagerează numă
rul. forţa şi ferocitatea armatei care se apropie. Şi în timp 
ce în mijlocul oraşului se înalţă văpaia incendiilor, iar garni· 
zoana lui porneşte la luptă sub imperiul acestor scene înfio
rătoare, în depărtare se ivesc înfricoşători primii diavoli 
împestriţaţi, a căror apariţie are un efect magnetic. La mo
mentul oportun, sute de mii de taipini. înarmaţi cu cuţite. 
suliţe şi puşti de vînătoare, se năpustesc cu sălbăticie asupra 
adversarului pe jumătate mort de frică şi mătură tot ce gă
sesc în cale. în cazul că nu întîmpină vreo rezistenţă, aşa cum 
s-a întîmplat nu de mult timp la Şanhai. 

„Esenţa mişcării taipinilor - spune d·l Harvey - se reduce la 
nothingness• (o simplă himeră) . 

Taipinul este, pe cit se vede. diavolul în persoană, aşa 
cum şi-l imaginează, probabil, chinezul. Dar numai in China 
era cu putinţă acest gen de diavoli. El este produsul unei 
vieţi sociale încremenite. 

Scris de K. Marx 
în a doua jumătate a lunii iunie -
începutul lunii iulie 1 862 
Publicat în „Die Presse" nr. 1 85 
din 7 iulie 1 862 
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Karl Marx 

O facere scandaloasă 

Londra se ocupă in momentul de faţă de una din acele 
afaceri scandaloase caracteristice posibile numai într-o ţară 
în care vechile tradiţii aristocratice se perpetuează în socie
tatea burgheză contemporană. Corpus delicti * îl constituie 
o Carte albastră a comitetului parlamentar. constituit pentru 
a întocmi un raport cu privire la îndiguirea Tamisei şi la 
deschiderea unei artere noi de-a lungul cheiului. în raza 
oraşului. care să lege podul Westminster cu podul Black
Friars 880• Prin acest proiect. foarte costisitor, s-ar împuşca 
mai mulţi iepuri dintr-o lovitură : înfrumuseţarea Londrei . 
curăţirea Tamisei. crearea unor condiţii sanitare mai bune. 
o promenadă minunată şi. în sfîrşit. deschiderea unei noi 
magistrale. Aceasta ar degaja The Strand, Fleet Street şi cele
lalte străzi paralele cu Tamisa, în care circulaţia tot mai 
intensă a vehiculelor etc. devine pe zi ce trece tot mai pe
riculoasă şi mai că ne reaminteşte satira lui Juvenal în care 
cetăţeanul roman îşi face testamentul înainte de a pleca de 
acasă. pentru că are toate şansele să fie călcat de vreun ve
hicul sau să fie doborît de vreun obiect contondent **. Dar 
pe această parte a malului Tamisei care urmează să sufere 
o atare metamorfoză, pe malul nordic, la est de podul West
minster şi la capătul străzii Whitehall. se află reşedinţele din 
oraş ale cîtorva reprezentanţi ai marii aristocraţii. cu palatele 
şi grădinile lor care ajung pînă la Tamisa. In genere. toţi 
aceşti domni salută, fireşte. proiectul. pentru că astfel nu nu
mai că se înfrumuseţează pc socoteala statului imediata veci 
nătate a acestor „mansionsu * **, dar ele vor avea şi o valoare 
sporită. Un singur lucru îi frămîntă. 

' corpul delict. - Nota trad. 
** Juvenal. „Satire0, satira a III-a. - Nota red. 

*** - castele. - Nota trad. 
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Construcţia proiectată urmează să fie întreruptă în acele 
locuri unde strada ar veni în directă atingere, de-a lungul 
proprietăţilor lor, şi prin urmare şi acestea, cu „misera con
tribuens plebs" *. Izolarea olimpică a acestor „fruges consu
mere nati" ** nu trebuie să fie tulburată nici de priveliştea. 
nici de zgomotul. nici de suflul lumii vulgare laborioase. In 
fruntea acestor nobili sibariţi se află ducele de Buccleuch, 
care, fiind cel mai bogat şi mai puternic, a şi mers cel mai 
departe cu pretenţiile sale „modeste" .  Şi ce să vezi ? Comi
tetul parlamentar şi-a întocmit raportul în spiritul pretenţiilor 
formulate de ducele de Buccleuch I Noile construcţii urmează 
să fie întrerupte acolo unde l-ar deranja pe ducele de Buc
cleuch. Din acel comitet al Camerei comunelor fac parte lor
dul Robert Montagu, o rudă a ducelui, şi sir John Shelley, 
deputat al unei părţi a Londrei, Westminster. Ultimul se poate 
de pe acum îngriji de o armură care să-l apere la viitoarele 
alegeri de bombele Armstrong, adică de merele putrede şi 
ouăle clocite cu care a şi fost ameninţat. 

!n ceea ce priveşte însuşi raportul comitetului. „Times" 
scrie : 

„Această Carte albastră este un labirint. Raportul propriu-zis are opt 
rinduri. Restul reprezintă o umplutură haotică, compusă în cea mai mare 
parte din declaraţiile lipsite de importanţă ale unor martori şi experţi 
părtinitori . Ea nu cuprinde nici un indice, nici o analiză, nici o argu
mentare. Parcurgi un torent de palavre, fără a da de fapte care să 
poată fi verificate, sau de aprecieri care să mspire încredere. Cînd crezi, 
în sfîrşit, că ai ajuns într-adevăr la o declaraţie a experţilor, intervine 
subit comitetul şi refuză să asculte orice declaraţie care nu ar corespunde 
dorinţelor ducelui de Buccleuch I Cartea este o întortocheată şi neabilă 
suppressio veri ***· Ea a fost întocmită, evident, cu scopul de a face impo
sibilă orice examinare concretă a acestei chestiuni în parlament. De aceea 
au şi fost reţinute schiţele de plan, ele urmînd să fie publicate post 
festum ****, probabil după dezbateri ". 

Această afacere scandaloasă i-a făcut pe londonezi să 
pună două întrebări. Prima : cine este acest duce de 
Buccleuch, acest atotputernic ale cărui marote personale sînt 
contrare intereselor a trei milioane de oameni ? Cine este acest 
gigant, care provoacă de unul singur întreaga Londră la duel ? 

* -contribuabilii săraci. - Nota trad. 
** - născuţi pentru a se bucura de roadele pămîntului Horaţiu. 

„Epistole") .  - Nota red. 
*** - disimulare a adevărului. - Nota trad. 

**** - prea tîrziu. - Nota trad. 
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Numele acestui om nu ne aminteşte nici o luptă parlamen
tară. El tronează în Camera lorzilor, dar participă la lucrările 
acesteia tot atît de puţin ca un eunuc la bucuriile seraiului. 
Răspunsurile pe care le-a dat comitetului dovedesc o lipsă 
cu totul anormală de materie cenuşie. Aşadar, cine este „that 
man Buccleuch " * ? cum întreabă în maiera sa lipsită de 
ceremonie cockney-ul ** londonez. Răspuns : un vlăstar al 
bastarzilor pe care „merry monarch" (monarhul cel vesel) 
Carol al Ii-lea şi Lucy Parsons (cea mai vicioasă şi mai rău 
famată dintre metresele sale} l-au adus pe lume. lată cine 
este „that man Buccleuch ! " A doua întrebare pe care au 
pus-o londonezii a fost următoarea : cum de a ajuns acest 
duce de Buccleuch în posesiunea acestui „mansion" de pe 
Tamisa ? Londonezii îşi amintesc că terenul pe care se află 
acest „mansion " este un domeniu al sta tului şi că încă acum 
opt ani era administrat de ministerul regal al agriculturii şi 
silviculturii. 

Răspunsul la a doua întrebare nu s-a lăsat aşteptat. In 
asemenea cazuri, presa de aici nu se jenează să spună lucru
rile pe şleau. Ca o ilustrare nu numai a faptului în sine, dar 
mai ales a felului în care presa engleză tratează chestiuni 
atît de delicate, voi reproduce mai j os . textual un pasaj din 
„Reynolds's Newspaper" de sîmbăta trecută : 

„Privilegiul ducelui de Buccleuch e a împiedica lucrările de siste
matizare a Londrei dateazl de şapte sau .opt ani. In 1 854, ducele a luat 
în arendă Montague House de lingă Whitehall printr-o manevră care pa 
un om sărac l-ar fi adus, fără îndoială, pe banca acuzaţilor din Old 
Bailey. Domnul duce are însă un venit anual de 300 OOO l. st. şi, în afarl 
de aceasta, meritul de a fi vlăstarul Lucyei P arsons, neruşinata favorită a 
«monaa·hului cel vesel». Casa Montague era proprietatea statului şi în 
1 854 se ştia precis că terenul pe care se afla va fi folosit pentru con
struirea U!lor edificii publice. De aceea, d-l Disraeli, pe atunci cancelar 
al trezoreriei, a refuzat să semneze contractul de arendare întocmit pen
tru duce. Cu toate acestea, contractul de arendare a fost semnat, d'une 
maniere ou d'une aut re ... . Indignat, d-l Disrneli a declarat în Camera 
comunelor că succesorul său, Gladstone, sacrifică interesele obşteşti inte
reselor personale ale unui duce. D-l Gladstone a răspuns cu obişnuitul 
său ton onctuos-ironic că nu s-a procedat just cînd s-a semnat acel 
contract, dar că, fără îndoială, au existat temeiuri pentru un asemenea 
pas. A urmat o anchetă parlamentară şi - vai, ce grozăvie I - s-a 
descoperit că nimeni altul decît însuşi d-l Disraeli a semnat contractul. 

Dar aici intervine manevra la care am făcut aluzie mai sus, ma
nevra, pe măsura bandei de delincvenţi de la Old Bailey, a nobilului 

• - acest Buccleuch. - Nota trad. 
•• - omul de rînd. - Nota trad. 

•** - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
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urmaş al Lucyei Parsons I D-l Disraeli a declarat că habar nu are că 
contractul poartă semnătura sa. Totşi a recunoscut autenticitatea semnă
turii sale. Nimeni nu se îndoieşte de probitatea d-lui Disraeli. Cum se 
explică atunci această enigmă ? Nobilul urmaş al Lucyei Parsons s-a 
folosit de un interpus sau de un prieten care a strecurat contractul de 
arendă al casei Montague într-un tan: de acte care trebuiau prevăzute 
cu semnătura de rigoare fără a mai fi citite. Aşa se face că d-l Disraeli a 
semnat acest document fără să aibă :ea mai vagă itlee despre conţinutul 
lui I Şi astfel a obţinut urmaşul Lucyei Parsons privilegiul de a opune 
marotele sale personale intereselor a trei milioane de londonezi. Comi· 
tetul parlamentar s-a pretat să sevească drept instrument sevil al aro· 
ganţei sale. Dacă, în locul acestui mansion dobîndit prin viclenie de n 
Buccleuch, în calea lucrărilor publice ar fi stal vreo 1 OOO de locuinţe 
muncitoreşti, ele ar .fi fost dărîmate fără milă, iar posesorii lor s-ar fi 
pomenit aruncaţi pe drumuri fără să li se dea nici un ban despăgubire". 

Scris de K. Marx 
pe la începutul lunii iulie 1862 

Publicat în „Die Presse• nr. 189 
din 1 1  iulie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Manevra de înăbuşire a dezbaterilor 
în legătură cu Mexicul şi alianţa cu Franţa 

Londra, 16 iulie 1862 

Una dintre cele mai stranii invenţii ale parlamentaris
mului englez este count out (numărătoarea) . Ce este count 
out ? Dacă în Camera comunelor sînt prezenţi mai puţin de 
40 de membri, atunci ei nu formează un quorum, adică o 
adunare legal constituită. Cînd un deputat independent face 
o propunere care nu convine nici uneia dintre cele două 
fracţiuni oligarhice, Ins şi Outs (cei care se află la putere 
şi cei care sînt în opoziţie) , atunci ele cad de acord ca, în 
ziua cînd propunerea urmează să fie dezbătută, deputaţii am
belor fracţiuni să dispară treptat, alias * s -o  ia din loc. Cînd 
băncile s-au golit şi numărul deputaţilor a ajuns sub minimul 
necesar, government whip (biciuşca guvernamentală) , adică 
acel membru al parlamentului căruia fiecare guvern îi încre
dinţează, în timpul cit e la cîrmă, sarcina de a asigura res
pectarea disciplinei, face un semn unui confrate ales di
nainte în acest scop. Confratele parlamentar se ridică şi cu 
un aer nevinovat cere chairmanului (preşedintelui) să pro
cedeze la numărătoarea deputaţilor prezenţi. Numărătoarea 
are loc, şi ce să vezi, se constată că în sală se află mai 
puţin de 40 de deputaţi. Şi cu asta se termină toată povestea. 
Propunerea stînjenitoare este înlăturată fără ca partidul gu
vernamental şi partidul din opoziţie să se găsească în si
tuaţia penibilă şi compromiţătoare de a fi nevoite să voteze 
împotriva acestei propuneri. 

In şedinţa de ieri „count out" a fost regizat într-un mod 
cu totul interesant. Lordul R. Montagu anunţase că în 
această zi  va prezenta o moţiune pentru a cere comumcarea 
unor noi documente diplomatice cu privire la intervenţia în 
Mexic. El şi-a început discursul cu următoarele cuvinte : 

* - adică, cu alte cuvinte. - Nota trad. 
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„Sîmbăta trecută a fost prezentată Camerei ultima Carte albastră 
cu privire la Mexic, aşa că deputaţii sînt acum 1n măsură să dezbată 
problema mexicană. Şliu că partidul guvenamental şi partidul din opo
ziţie au căzut de acord să înlăture moţiunea m ea printr-un count out. 
Nădăjduiesc însă că, pe deplin conştientă de datoria ce-i incumbd, 
Camera nu va mai permite o asemenea manevră într-o chestiune atît de 
importantă • .  

Dar lordul R. Montagu s-a înşelat. După ce a vorbit el  
însuşi, şi Layard i-a răspuns ÎR numele guvernului, iar Fitz
gerald a rostit cîteva fraze oficiale în numele torylor, s-a 
ridicat Kinglake ( deputat liberal) . Partea introductivă a dis
cursului său s-a încheiat cu următoarele cuvinte : 

„Toate aceste tratative, dezvăluite acum de documentele prezentate, 
ilustrează în modul cel mai izbitor felul în care guvernul francez folo
seşte relaţiile lui cu ţara noastră ca mijloc de a menţine tronul 
imperial. 

Pentru guvernul francez este de o importanţă covîrşitoare să abată 
atenţia poporului francez de la treburile interne înfăţişîndu-i marile 
acţiuni întreprinse peste graniţă, dar şi  mai important pentru guvernul 
francez este să-i arate că el întreprinde aceste acţiuni în înţelegere cu 
una dintre marile puteri cu prestigiu• .  

Nici n-a apucat bine Kinglake să rostească aceste cu 
vinte, cînd un „onorabil" membru al Camerei a făcut propu
nerea să se procedeze la „numărătoarea" deputaţilor prezenţi. 
Şi ce să vezi ? Camera se topise, nu mai erau de faţă decît 
33 de deputaţi. Propunerii lordului Montagu i s-a dat lovi 
tura de graţie cu ajutorul aceluiaşi count out împotriva 
căruia el a protestat la deschiderea dezbaterilor. 

în afară de discursul întrerupt al lui Kinglake, a pre
zentat un interes real numai discursul lordului Montagu. 
Discursul lordului R. Montagu cuprinde următoarea lămurire 
importantă a situaţiei de fapt : 

„Sir Charles Wyke a încheiat un tratat cu Mexicul. Din servilism 
faţă de Ludovic Bonaparte, lordul John Russell nu a ratificat tratatul. Sir 
Ch. Wyke a încheiat tratatul menţionat după ce Franţa, stabilind o legă
tură cu Almonte, liderul partidului reactionar, a păşit pe un drum care 
a anulat convenţia tripartită dintre Anglia, Franţa şi Spania. Insuşi lor
dul John Russell a declarat într-o depeşă oficială că acel tratat satis
făcea toate revendicările legitime ale Angliei. In corespondenta sa cu 
Thouvenel, el a promis totuşi că, potrivit dorinţei lui Bonaparte, nu va 
ratifica, deocamdată, tratatul. El i-a permis lui Thouvenel să comunice 
această hotărîre Corpului legislativ. Mai mult încă, lordul Russell s-a 
injosit în aşa măsură, incit i-a promis lui Thouvenel să rupă toate 
legăturile cu sir Ch. Wyke pînă la 1 iulie 1 862, pentru a-i da timp lui 
Thouvenel să răspundă. Thouvenel a răspuns că Bonaparte nu contestă 
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dreptul Angliei de a acţiona izolat, dar că nu este de acord cu tratatul 
anglo-american incheiat de sir Ch. Wyke. Atunci Russell a dispus să nu 
se procedeze la ratificarea tratatului încheiat de Wyke". 

Anglia, a spus în continuare lordul Montagu, foloseşte 
influenţa ei pentru a încasa de la vistieria mexicană crean
ţele pe care Morny „şi poate şi persoane mai sus puse din 
Franţa" şi le-au procurat pe căi nelegale prin intermediul 
speculantului de bursă elveţian Jecker. 

„T0ată această chestiune mexicană - a continuat el - a fost 
iniţiată fări · ştirea parlamentului. Primul război fără consimţămîntul 
parlamentului a fost dus în 1 857. Palmerston a justificat acest lucru prin 
foptul că războiul se ducea în Asia. Acelaşi principiu va fi aplicat acum 
în ceea ce priveşte America. Pînă la urmă va fi aplicat şi  în ceea ce 
priveşte Europa. Regimul parlamentar devine astfel o simplă farsă, deoa
rece, o dată cu controlul asupra războaielor, reprezentanţa poporului 
pierde şi controlul asupra pungii cu bani" .  

LoFdul Montagu şi-a încheiat discursul cu următoarele 
cuvinte : 

„ \cuz guvernul că ne-a aliat cu călăul libertăţii din Franţa, că 
acum dă posibilitate acestui aventurier lipsit de scrupule să instaureze 
dPspotismul într-o ţară străină. El leagă soarta noastră de aceea a unui 
om care stîrne7te oprobriul oamenilor şi răzbunarea cerului". 

Scris de K. Marx la 16 iulie 1 862 
Publicat în „Dic Presse" nr. 1 98 
cli n  20 iulie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Observaţii la critica situaţiei din America 

Criza care domneşte actualmente în Statele Unite a fost 
provocată de două feluri de cauze : militare şi politice. 

Dacă ultima campanie s-a desfăşurat după un plan stra
tegic, atunci, aşa cum am arătat cu un alt prilej în paginile 
acestui ziar *,  armata principală din vest trebuia să folo
sească succesele ei în Kentucky şi Tennessee ca să pătrundă 
prin partea de nord a Alabamei in Georgia, unde să pună 
stăpînire pe nodurile de cale ferată din Decatur, Milledge
ville e tc. In felul acesta se întrerupea legătura dintre ar
mata de est şi cea de vest a secesioniştilor şi devenea impo
sibilă sprijinirea lor reciprocă. In loc să facă acest lucru, 
armata din Kentucky s-a deplasat în j osul fluviului Missis
sippi spre sud, în direcţia New Orleans, iar victoria repurtată 
de ea în apropiere de Memphis nu a avut alt rezultat decit 
deplasarea spre Richmond a celei mai mari părţi a trupelor 
lui Beauregard, astfel incit confederaţii s-au pomenit deodată 
cu o armată superioară din punct de vedere numeric şi într-o 
poziţie mult mai avantajoasă în faţa lui McClellan, care, pe 
de o parte, nu a folosit înfrîngerea trupelor inamice la 
Yorktown şi Williamsburg, iar pe de altă parte şi -a fărîmiţat 
de la bun început propriile sale forţe de luptă. De altfel, 
după cum am mai arătat **,  ajungeau chiar şi numai cali
tăţile de general ale lui McClellan pentru a asigura pieirea 
celei mai mari şi mai disciplinate armate. In plus, ministrul 
de război Stanton a comis o greşeală de neiertat. Ca să facă 
impresie peste graniţă, el a sistat, după cucerirea Tennes
seeului, recrutările de soldaţi, condamnînd astfel armata să 
tot slăbească tocmai într-un moment cînd pentru o ofensivă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 498-501 . - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 527-531 .  - Nota red. 
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rapidă şi decisivă avea mai mult ca oricînd nevoie de 
întăriri. In pofida greşelilor strategice şi a faptului că 
McClellan deţinea comanda, datorită afluenţei continue de 
recruţi, războiul, chiar dacă nu era încă cîştigat, se apropia 
totuşi cu paşi repezi de un deznodămînt victorios. Măsura 
lui Stanton a fost cu atît mai funestă cu cît Sudul înrola pe 
atunci toţi oamenii între 18 şi 35 de ani, mizînd, prin urmare, 
totul pe o singură carte. Or, tocmai aceşti oameni instruiţi 
între timp le asigură confederaţilor aproape pretutindeni 
superioritatea şi iniţiativa. Ei l-au imobilizat pe Halleck, 
l-au silit pe Curtis să se retragă din Arkansas, l-au înfrînt 
pe McClellan şi, sub comanda lui Stonewall Jackson, au dat 
semnalul pentru acţiunile de guerillă, care se extind acum 
pînă la Ohio. 

Cauzele militare ale crizei sînt legate în parte de cele 
politice. Datorită influenţei partidului democrat, o nulitate 
ca McClellan a fost înălţat la rangul de Commander in chief * 
al tuturor forţelor armate ale Nordului prin faptul că, la 
timpul său, a fost acolitul lui Breckinridge. Din teama de a 
nu contraveni dorinţelor, avantajelor şi intereselor purtători
lor de cuvînt ai statelor sclavagiste de graniţă (border slave 
states) , a fost tocit pînă acum ascuţişul principal al războiu
lui civil, lipsindu-l, ca să zicem aşa, de avîntul său. Proprie
tarii „loiaW de sclavi din aceste state de graniţă au obţinut 
ca fugitive slave laws ( legile cu privire la sclavii fugari) 331 
să rămînă în vigoare, de asemenea ca simpatiile negrilor 
faţă de Nord să fie înăbuşite cu forţa, ca nici un general 
să nu îndrăznească să organizeze vreo companie de negri 
pentru a o trimite în luptă, şi, în sfîrşit, ca sclavia, acest 
călcîi ahilean al Sudului, să devină pentru el o piele invul
nerabilă ca în legenda eroului grec. Datorită sclavilor care 
efectuează toate muncile productive, Sudul poate trimite la 
război toţi bărbaţii valizi ! 

In acest moment, cînd acţiunile secesioniştilor se urcă, 
pretenţiile purtătorilor de cuvînt ai statelor de graniţă au 
crescut. Totuşi, apelul adresat lor de Lincoln 332, în care 
acesta îi ameninţă cu creşterea impetuoasă a oartidului ab�
liţionist, dovedeşte că a intervenit o cotitură revoluţionară. 
Europa nu ştie, d ar Lincoln ştie că nu din pricina apatiei 
sau a demoralizării, ca urmare a înfrîngerii, apelul său de 

* - comandant suprem. - Nota trad. 
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a i se pune la dispoziţie 300 OOO de recruţi a fost primit cu 
răceală. Noua Anglie şi nord-vestul, care au furnizat grosul 
armatei, sînt hotărîte să oblige guvernul să ducă războiul 
în mod revoluţionar şi să înscrie pe steagul înstelat ca lo
zincă de luptă : „desfiinţarea sclaviei" .  Lincoln cedează nu
mai ezitînd şi cu precauţie acestei pressure from without * ,  
dar el ştie că  nu  este î n  stare să  i se  mai opună mult timp. 
Aşa se explică apelul fierbinte pe care l-a adresat statelor 
de graniţă de a renunţa de bunăvoie şi în condiţii contrac
tuale avantajoase la instituţia sclaviei. El ştie că numai men
ţinerea sclaviei în statele de graniţă a păstrat pînă acum 
intactă sclavia în Sud şi nu a permis Nordului să folosească 
panaceul său radical. El se înşală numai atunci cînd îşi 
închipuie că proprietarii „loiali"  de sclavi pot fi convinşi 
prin discursuri binevoitoare şi argumente logice. Ei nu vor 
ceda decît dacă vor fi constrînşi prin forţă. 

Pînă acum am asistat numai la primul act al războiului 
civil - acela al ducerii constituţionale a războiului. Al 
doilea act - al ducerii revoluţionare a războiului - este 
iminent. 

între timp, Congresul, care a luat acum vacanţă, a de 
cretat în cursul primei sale sesiuni o serie de măsuri impor
tante, pe care vrem să le rezumăm aici. 

Abstracţie făcînd de legislaţia financiară, Congresul a 
adoptat homestead-bill-ul, de atîta vreme zadarnic dorit de 
masele populare din nord, potrivit căruia o parte din pămîn
turile statului sînt puse gratuit la dispoziţia coloniştilor, băşti 
naşi sau imigraţi, pentru a fi cultivate 333• El a desfiinţat scla
via în Columbia şi în capitala Uniunii, foştii proprietari de 
sclavi urmînd să primească despăgubiri în bani 334• In toate 
teritoriile Statelor Unite, sclavia a fost declarată desfiinţată 
„pentru totdeauna " .  Legea prin care noul stat, Virginia de 
Vest, a fost primit în Uniune, prevede desfiinţarea treptată 
a sclaviei şi declară liberi pe toţi copiii negri născuţi după 
4 iulie 1863. Condiţiile eliberării treptate a negrilor sînt în 
general împrumutate din legea emisă în acelaşi scop în urmă 
cu 70 de ani în Pennsylvania. O a patra lege prevede ca 
toţi sclavii unor rebeli să fie eliberaţi de îndată ce cad în 
mîinile armatei republicane. O altă lege, care este acum 
tradusă în viaţă pentru prima oară, stabileşte că aceşti negri 

* - presiuni din afară. - Nota trad, 
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eliberaţi pot fi organizaţi în detaşamente militare şi trimişi 
să lupte împotriva Sudului. A fost recunoscută independenta 
Liberiei şi a Haiti-ului 335, republici ale negrilor, şi, în sfîrşit, 
s-a încheiat o convenţie cu Anglia privitoare la desfiinţarea 
comerţului cu sclavi. 

Astfel, indiferent cum ar hotărî zarurile soarta războiu
lui, se poate spune de pe acum cu certitudine că sclavia ne
grilor nu va supravieţui mult războiului civil. 

Scris de K. Marx 
la 4 august 1 862 
Publicat în „Die Presse" nr. 2 1 8  
din 9 august 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Protestul lui Russell împotriva grosolăniei americane. 
- Scumpirea cerealelor. - Situaţia din Itaia 

Londra, 20 august 1 862 

Lordul John Russell este cunoscut printre englezi ca un 
„letter writeru (unul căruia îi place să corespondeze) . In 
ultima sa scrisoare adresată d-lui Stuart, el  se plînge de 
insulta adusă de ziarele nord-americane „Bătrînei AnglW . 
Et tu, Brute ! * Este imposibil să vorbeşti între patru ochi 
cu un englez respectabil care să nu fie consternat de acest 
taur de force * *. Se ştie că între 1 789 şi 1 8 1 5  nimeni n-ar fi 
putut întrece gazetăria engleză în atacuri furibunde şi duş
mănoase la adresa naţiunii franceze. Şi totuşi, in cursul ulti
mului an, ea s-a întrecut pe sine printr-o „malignant bru 
talityu (grosolănie răutăcioasă) faţă d e  Statele Uni te ! V or 
fi suficiente cîteva exemple din ultimul timp. 

„Trebuie - a scris „Times" - să acordăm tot sprijinul nostru 
moral neamului înrudit cu noi" (proprietarii de scla.vi din sud), „care 
luptă cu atîta vit€jie şi dirzenie pentru libertatea lor, împotriva unei 
rase corcite, rezultate dintr-un amestec de tîlhari şi opresori • ,  

Ziarul „Evening Post" 336 din New York (organul de 
presă al aboliţioniştilor) a remarcat în legătura cu aceasta : 

„Oare aceşti pamfletari englezi, aceşti urmaşi ai britnicilor, danezi
lor, saxonilor, celţilor, normanzilor şi  olandezilor, au un singe atît de pur incit toate celelalte popoare par în comparaţie cu ele nişte rase 
corcite ?" 

Scurt timp după apariţia pasajului de mai sus, ziarul 
„Timesu a numit pe preşedintele Lincoln „mafionetă respec
tabilă",  pe miniştrii lui - „bandă de ticăloşi şi de licheleu ,  
iar armata Statelor Unite - „armată ai cărei ofiţeri sînt nişte 
escroci yankei şi ai cărei soldaţi sînt nişte tîlhari germani " .  

* - Ş i  tu, Brutus I - Nota trad. 
** - tur de forţă. - Nota trad. 
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Toate acestea erau tipărite în ziar cu litere grase-garmond. 
Şi lordul John Russell, nemulţumit de laurii culeşi de pe 
urma scrisorilor sale adresate episcopului de Durham şi lui 
sir James Hudson la Torino 337, se încumetă să vorbească în 
scrisoarea sa adresată lui Stuart despre „insultele pe care 
presa nord-americană u le-a adus Angliei I 

Toate au însă o limită. In pofida impertinenţei răută
cioas.e şi a clevetirilor duşmănoase ale presei, cercurile 
oficiale engleze nu vor rupe pacea cu „escrocii yankei" şi-şi 
vor limita marea lor simpatie pentru mărinimoşii negustori 
de sînge omenesc din Sud la o vorbărie răsuflată şi la în
cercări izolate de a face contrabandă, căci cu o scumpire a 
cerealelor nu-i de glumit, iar orice conflict cu yankeii ar 
face ca la lipsa de bumbac să se adauge acum şi lipsa de 
cereale. 

Anglia a încetat de mult să-şi mai satisfac. nevoile ei 
de cereale cu propria sa producţie. 1n 1 857, 1 858 şi 1 859 ea 
a importat cereale şi făină în valoare de 66 OOO OOO I.st„ iar în 
1 860, 1861 şi 1 862 - de 1 1 8 OOO OOO I.st. 1n ceea ce priveşte 
cantitatea de cereale şi făină importate, aceasta s-a ridicat 
în 1859 la 10 278 774 quarteri *, în 1860 - la 1 4  484 976 
quarteri, iar în 1861 - la 16 094 914  quarteri. Prin urmare, 
numai în ultimii cinci ani importul de cereale a cres
cut cu 500/o. 

1n prezent, Anglia importă de fapt din străinătate aproape 
jumătate din cantitatea de cereale de care are nevoie. Şi, 
după toate probabilităţile, la anul acest import va spori cu 
cel puţin încă 300/o - avem aici în vedere expresia valo
rică -, deoarece o recoltă foarte bogată în Statele Unite va 
împiedica o creştere excesivă a preţurilor la cereale. Este 
aproape neîndoielnic că recolta de cereale din Anglia va 
fi în anul acesta cu 1/4-1/5 sub recolta medie, judecind 
după rapoartele amănunţite din toate districtele agricole, pu
blicate recent de „Mark Lane Expressu 338 şi „The Garde
ners' Chronicle and Agricultural Gazette u . Dacă. după 
încheierea păcii din 1815, lordul Brougham a afirmat că da
toria de stat de 1 miliard I.st. a Angliei serveşte Europei 
ca zălog pentru a sa „good behaviouru (b1111ă purtare) , 
proasta recoltă de cereale din anul acesta constituie pentru 
Statele Unite cea mai bună garanţie că Anglia „Will not 
break the Queen's peaceu ( „nu va tulbura liniştea publicău) . 

* - qua�terul = 12,7 kg. - Nota trad. 
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Mi-a parvenit o scrisoare din Genova de la  unul din cei 
mai buni prieteni ai lui Garibaldi, din care voi da mai j os 
cîteva extrase. 

în scrisoare se spune, printre altele : 

„Ieri ( 16  august) au sosit aici ultimele scrisori ale lui G aribaldi şi 
ale cîtorva ofiţeri din armata sa. Scrisorile sint datate 12 august. Toate 
s!nt pătrunse de hotărîrea de neclintit a generalului de a rămine credin
cios programului său : «Roma sau moartea I» şi conţin dispoziţii cate
gorice în acest sens date prietenilor săi. Pe de altă parte, generalul 
Cugia a primit ieri de la Torno ordinul drstic de a recurge la măsuri 
extreme, adică de a se năpusti cu toate forţele armate asupra voluntarilor 
şi de a-i face prizonieri pe Garibaldi şi prietenii lui în cazul cind acesta 
.ar refuza să depună armele în 24 de ore. Dacă trupele vor executa 
acest ordin, ne putem aştepta la o catastre>fă îngrozitoare. Hotărirea de 
a se recurge la măsuri extreme a fost luată în urma unei telegrame din 
Paris în cce se spunea : «Impăratul nu va binevoi să ducă tratative c u  
guvernul italian pină n u  va f i  dezarmat G:ribaldi>> . Dacă Rattazzi şi-ar 
fi iubit patria mai presus decît funcţia sa, el ar fi demisionat şi  ar fi 
permis lui Ricasoli sau unui alt ministru mai puţin nepopular să-i ia 
locul. El ar fi cumpănit că a merge alături de Ludovic Bonaparte împ
triva Italiei, şi nu alături de Italia împotriva lui Bonaparte înseamnă a 
periclita monarhia, pe care pretinde că o slujeşte. Dacă în Sicilia ita
llenii fac să curgă singe italian, de vină nu-i G aribaldi, căci deviza lui 
este : «Trăiască armata italiană I», iar entuziasmul cu care această armată 
est� primită pretutindeni dovedeşte prestigiul de care se bucură Garibaldi. 
Dar, dacă armata va vărsa sîngele voluntarilor, îndrăzneşte cineva să-şi 
închipuie că oporul va răbda liniştit acest lucru 1" 

Scris de K. Marx 
· la 20 august 1 862 

Publicat în „Die Presse" nr. 233 
din 24 august 1862 

37 - Marx-Engels - Opere, voi. 15 
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Karl Marx 

Manifestări aboliţioniste în America 

Am mai avut prilejul să arătăm în paginile ziarului nos
tru * că preşedintele Lincoln, tocmai pentru că este atît de 
precaut cînd e vorba de chestiuni juridice şi alege calea 
compromisului cînd e vorba de constituţie, tocmai pentru 
că este cetăţean din naştere al statului sclavagist de graniţă 
Kentucky, scapă numai cu greu de sub controlul proprieta 
rilor „loiali" de sclavi şi caută să evite o ruptură făţişă cu 
ei, intră tocmai de aceea în conflict cu partidele din Nord 
consecvente din punct de vedere principial, pe care eveni
mentele le împing tot mai mult pe primul plan. Ca prolog al 
acestui conflict poate fi considerat discursul rostit de Wen
dell Phillips la Abington în Massachusetts cu prilejul ani - .  
versării eliberării sclavilor din Indiile occidentale engleze. 

Wendell Phillips este, alături de Garrison şi G. Smith, 
conducătorul aboliţioniştilor din Noua Anglie. Timp de trei-. 
zeci de ani, el a proclamat într-una, cu pericolul vieţii, ca 
o lozincă de luptă, eliberarea sclavilor, fără să-i pese de 
persiflările presei, nici de vociferările unor rowdies **  năi
miţi şi nici de avertismentele prietenilor săi îngrij oraţi. 
Chiar şi adversarii lui recunosc că este unul dintre cei mai 
mari oratori ai Nordului, un om înzestrat nu numai cu o 
voinţă de fier şi o energie clocotitoare, dar ş i  animat de cele 
mai curate sentimente. Ziarul londonez „Times" - şi ce ar . 
putea oare caracteriza mai pregnant acest cotidian generos ? 
- denunţă în numărul său de azi guvernului de la Washing
ton discursul rostit de Wendell Phillips la Abington. „Ti-

* Vezi volumul de faţă, pag. 55-551 .  - Nota red. 
** - huligani. - Nota trad. 
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mes" socoteşte că acest discurs „abuzează" de libertatea 
cuvîntului. 

„Este cu neputinţă - spune „Times• - să născoceşti ceva mal 
necugetat. Niciodată şi în nici o ţară nu s-a găsit un om teafăr la minte 
şi iubind dt de cit viata şi libertatea care să fi rostit cuvinte atît de 
nesăbuite în timp de război civil. Citind acest discurs, ajungi inevitabil a 
concluzia că oratorul n-a avut alt scop decit să silească guvernul &ă-1 
pună sub urmărire•.  

Iar „Times" ,  în pofida, sau, poate, din pricina urii sale 
faţă de guvernul Uniunii, pare-se, nu are nimic împotrivă 
să-şi asume rolul de acuzator public I 

Avînd în vedere actuala stare de lucruri, discursul lui 
Wendell Phillips la Abington are mai multă importanţă decît 
un comunicat de război. De aceea dăm mai jos pasajele cele 
mai grăitoare ale acestui discurs. 

„Guvenul - spune, printre altele, Wendell Phillips - luptă pentru 
menţinerea sclaviei şi  de aceea lupta lui este zadanică. Lincoln duce un 
război politic. Şi astăzi încă el se teme mai mult de Kentucky decit de 
tot Nordul. El se încrede în Sud. Cînd negrii de pe cimpurile de luptă 
din Sud erau întrebaţi dacă nu-i înspăimîntă ploaia de ghiulele şi bombe 
care scormonesc pămîntul de jur împrejur şi spintecă copacii, ei răs
pundeau : «Nu, massa * ; ştim că nu ne sînt destinate nouă I» Acel�! 
lucru îl pot spune rebelii şi despre bombele lui McClellan. Ei ştiu că 
aceste bombe nu sînt destinate să le pricinuiască vreun rău. Nu spun că 
McClellan este un trădător, dar spun că, dacă ar fi un trădător, n-ar 
acţiona altfel ca acum. Nu vă temeţi pentru Richmond, McClellan nu-I 
va cuceri. Dacă războiul va fi dus în continuare în acelaşi fel, fără nici 
o ţintă raţională, înseamnă că se va face o risipă inutilă de sînge şi 
de bani. Ar fi preferabil a Sudul să fie astăzi independent decît să mai 
fie periclitată viaţa chiar şi numai a unm singur om pentru un război la 
baza căruia stă actuala politică abominabilă. Pentru a continua războiul 
în felul în care a fost dus pînă acum este nevoie de 125 OOO de oameni 
anual şi de 1 OOO OOO de dolari pe zi. Dar de Sud nu vă puteţi descotorosi. 
Jefferson a spus despre sclavie : 

«Lupul e chir sub nasul statelor din Sud, dar ele nici nu-l pot 
opTi, nici nu-l pot goni» ; tot aşa şi Sudul e sub nasul nostru, dar noi 
nu-l putem nici opri, nici goni. Chiar dacă l-aţi recunoaşte mîine, pace 
tot nu veţi avea. 80 de ani a trăit laolaltă cu noi, şi în tot acest timp s-a 
temut de noi, iar jumătate din acest timp în permanenţă ne-a urit, nu 
ne-a dat pace şi ne-a calomniat. Satisfăcîndu-i actualele pretenţii, el nu 
s-ar mulţumi nici măcar un an să rămînă în limitele graniţei lui ima
ginare, ci, îmbătat de succesele repurtate, în clipa cind am vorbi de 
condiţiile de pace, el şi-ar trîmbiţa victoria !.„ Nu vom avea pace pînă 
cînd sclavia nu va fi extirpată Atîta timp cit lăsaţi broasca ţestoasă 
în fruntea guvenului nostru faceţi o gaură cu o mină ca s-o utupaţi 

* - domnule. - Nota trad. 
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cu cealaltă. Dacă întreaga naţiune va sancţiona hotărîrile Camerei de 
comerţ din New York, armata va avea pentru ce să lupte. Jefferson 
Davis, chiar dacă ar putea să ia Washingtonul, n-ar face-o. El ştie ci 
bombele care ar cădea în această Sodomă ar trezi întreaga naţiune. 

Tot Nordul ar striga atunci într-un singur glas : «Jos sclavia, js 
cu tot ceea ce stă în calea Salvării Republicii I» Jefferson Davis este pe 
deplin mulţumit cu succesele irepurtate. Aceste succese au întrecut cu 
mult aşteptările sale I Dacă reuşeşte să se menţină cu ajutorul lor pînă 
la 4 martie 1 863, atunci Anglia - ca o consecinţă logică - va recu
noaşte Confederaţia statelor din sud„. Preşedintele nu a tradus în fapt 
actul cu privire la confiscare. Se prea poate să fie un om cinstit, dar ce 
legătură are cinstea lui cu întreaga problemă I El nu dă dovadă nici de 
înţelegere şi nici de prevedere. Cînd am fost la Washington m-am con
vins că Lincoln redactase cu trei luni în urmă proclamaţia cu privire la 
eliberrea tuturor sclavill", dar că McClellan l-a silit să rnunţe la această 
hotărîre, iar reprezentanţii din Kentucky l-au silit să-l mentină în post 
pe McClellan, deşi nu avea nici o încredere în el, Lui Lincoln îi trebuie 
ani pînă să înveţe să îmbine scrupulele sale juridice avocăţeşti cu cerin
ţele războiului civil. Jn aceasta constă teribila limitare a unui guvern 
democratic şi cel mai mare najuns al său. 

1n Franţa, 100 de oameni convinşi că au dreptate ar antrena dupi 
ei întregul popor ; dar ca guvernul nostru să facă un singur pas trebuie 
să se pună mai întîi în mi.şcare 1 9  OOO OOO de oameni. Cîtor milioane 
din aceşti oameni nu li s-a tot împuiat capul ani de-a rîndul că sclavia 
este o instituţie lăsată de dumnezeu I Şi, împovăraţi de asemenea pre
judecăţi, cu mîinile şi inimile paralizate, voi cereţi preşedintelui ca să 
vă scape de negri ! Dacă această teorie este justă, atunci numai despo
tismul poprietarilor de sclavi ne poate da o ipace vremelnică„. Jl cunosc 
pe Lincoln. La Washington mi-am dat seama cite parale face. El este le 
o mediocritate clasa intîi (cc a first-rate second-rate man») şi aşteaptă în 
mod sincer momentul cînd naţiunea îl va lua în mină ca pe o mătură cu 
care să măture sclavia„. cu ani în urmă, nu departe de tribuna de la care 
vorbesc acum, mortierele whigilor trăgeau în aer pentru a-mi înăbuşi vo
cea, şi care este rezultatul ? 

Fiii acestor whigi şi-au găsit acum mormîntul în mlaştinile din 
Chickahominy 338 ! Dizolvaţi, pentru numele lui dumnezeu, această Uniune 
şi creaţi alta în locul ei, pe fundamentul căreia să fie scris : «Egalitate 
politică pentru toti cetăţnii lumii»„, Jn timpul şederii mele la Chicago 
i-am întrebat pe juriştii din Illinois, în rîndul cărora Lincoln a profesat 
ca avocat, ce fel de om este el ? Dacă poate să spună «nu» ? Răspu..;ul 
a fost : «li lipsşte coloana vertebrală, Dacă americanii au vrut să aleagî 
un om absolut incapabil să conducă şi să aibă iniţiativă, ei trebuiau să-l 
aleagă pe Abraham Lincoln. Nicidată nu l-a auzit cineva spunînd „nua ! > 
Am întrebat : «Dar McClellan, oare el poate să spună „nua ??» Diectorul 
căii ferate centrale din Chicago, la care fusese angajat McClellan, a răs
puns : «El este incapabil să ia vreo hotărire. Pune-1 o întrebare şi va 
dura un ceas pină va şti ce să răspundă. Jn timpul cit s-a ocupat de ad
ministraţia căii ferate centrale n-a rezolvat niciodată vreo problemă liti
gioasă importantă». 

Şi acşta sînt cei doi bărbaţi care mai mult ca nimeni altul tin acum 
in miinile lor soarta Republicii din nord I Persoane bine informate cu 
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privire la starea armatei afirmă că Richmondul putea fi cucerit de cinci ori 
dacă trîntorul aflat în fruntea armatei de pe Potomac n-ar fi împiedicat 
acest lucru ; dar el a preferat să frămînte noroiul din mlaştinile de la 
Chickahominy, pentru ca apoi să părăsească în mod ruşinos localitatea şi 
înt.riturile sale din noroi. De frica statelor sclavagiste de graniţă, Lincoln 
îl menţine pe acest om în postul său ; dar va veni ziua cînd Lincoln va 
recunoaşte c. nu a avut niciodată încredere în McClellan„. Să sperăm că 
războiul va dura destul pentru ca să ne transforme în bărbaţi adevăraţi, 
şl atunci vom cuceri repede victoria. Dumnezeu a pus în mîinile noastre 
fulgerul eliberării pentru a-i nimici pe aceşti rebeli..." 

Scris de K. Marx 
la 22 august 1 862 

Publicat în „Die Presse" nr. 239 
din 30 august 1 862 

Se tipăreş te dup. textul 
apărut în ziar 
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Friedrich Engels 

Trecerea în revistă a voluntarilor din Anglia 

De cînd, cu îngăduinţa dv., am publicat în ziarul dv. o 
dare de seamă asupra trecerii în revistă a voluntarilor din 
Newton, în august 1 860, au trecut doi ani *· Poate că pe 
cititorii dv. i-ar interesa din nou să afle, după un interval 
de timp atît de lung, cîte ceva despre starea şi pregătirea 
tactică a miliţiei populare engleze. 

Despre efectivul şi organizarea actuală a voluntarilor 
voi vorbi, poate, cu un viitor prilej ; azi mă limitez să arăt 
doar că, potrivit datelor oficiale, efectivul actual al trupe
lor de voluntari este de 1 62 800 de oameni, adică mai mare 
ca oricînd înainte, pentru a trece imediat, servindu-mă de 
un exemplu, la descrierea pregătirii tactice a acestor trupe. 

La 2 august, la Heaton Park, la o distanţă de o oră de 
Manchester, inspectorul general al tuturor voluntarilor, co
lonelul McMurdo, a trecut în revistă contingentul de vo
luntari recrutaţi din acest oraş. Trupele erau formate din 
„regimentele" 1, 2 şi 3 din Manchester (batalioanele 6, 28 şi 
40 din Lancashire) şi din „regimentele" recrutate din sub
urbiile Ardwick ş i  Salford (batalioanele 33 ş i  56  din Lanca
shire) . Din aceste aşa-zise „regimente" ,  numai trei (1 şi 3 din 
Manchester şi cel din Ardwick) s-au prezentat fiecare cu 
efectivul unui batalion, celelalte două formînd împreună un 
batalion ; în aceste batalioane, numărul şirurilor variau în
tre 18 şi 21 de fiecare companie ; opt companii formau un 
batalion, şi numărau în medie, inclusiv ofiţerii, aproxima
tiv 400 de oameni. In afară de aceasta, erau prezente şi 
cavaleria de voluntari (32 de oameni) , şi artileria (două 
amuzete de o livră împrumutate de la d-l Whitworth şi vreo 
1 50 de oameni, infanterişti care serveau ca acoperire penfru 

* Vezi volumul de faţă, pag. 14-150. - Nota red. 
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artilerie) , de asemenea din Manchester. In majoritatea bata
lioanelor, infanteria ar fi putut veni cu 1 00-150 de oameni 
în plus, dar se pare că comandanţii au avut grijă să-i lase 
acasă pe voluntarii neinstruiţi. 

Terenul pe care a avut loc trecerea în revistă (partea de 
·sud a parcului, care aparţine contelui Wilton şi care servea 
înainte ca hipodrom) prezintă un şir de coline care coboar. 
în pantă de la vest spre est ; la dreapta şi la stînga el se 
mărgineşte cu nişte vîlcele care se unesc la poalele colinei 
de est într-o cîmpie netedă, pătrată cu latura de aproximativ 
800 de paşi. Rîul, care şerpuieşte la poalele de nord ale 
colinei, dincolo de care se ridică din nou dealuri, mărgineşte 
terenul în această parte ; în toate celelalte direcţii, el este 
înconjurat de pădurici care se întind în jurul zidului parcu
lui. Terenul, de altminteri absolut deschis, este întrerupt de 
mici tufărişuri îngrădite sau libere, precum şi de cîţiva 
copaci izolaţi şi ici, colo de cite un smîrc. 

Trecerile în revistă ale colonelului McMurdo, spre de
osebire de majoritatea obişnuitelor treceri în revistă ale 
voluntarilor, au loc întotdeauna fără un program în prealabil 
stabilit şi comunicat trupelor ; voluntarii nu ştiu niciodată 
dinainte ce vor avea de făcut. În schimb însă, şi mişcările 
executate sub comanda lui sînt numai dintre acelea folosite 
efectiv în faţa inamicului şi exclud orice artificiu de ordin 
tactic. McMurdo, ginerele cuceritorului Sindului, sir Charles 
Napier, şi şeful statului-major al acestuia în India, nu este 
un pedant, ci un soldat eminamente practic, şi întreaga sa 
activitate privind trupele de voluntari a dovedit că el este, 
într-adevăr, omul indicat pentru postul pe care-l deţine. 

Brigada l-a întimpinat pe inspector, ca de obicei, în 
. formaţie în linie. După formalităţile preliminare, el a ordo

nat să se formeze coloane la un sfert de distanţă (coloana 
obişnuită a englezilor pentru mişcările trupelor în afara 
razei de acţiune a focului inamic) care să fie dispuse în 
mijloc, şi să se schimbe frontul coloanelor prin ocolire spre 
dreapta, astfel încît cîmpia netedă şi păduricea de la est de 
zidul parcului, pomenită mai sus, să fie în faţa frontului. In 
timpul acestor mişcări, executate rapid şi fără nici o difi
cultate, cavaleria s-a desfăşurat în lanţ de trăgători, a trecu i 
prin pădurice şi a deschis focul împotriva inamicului pre
zumptiv, dar s-a retras repede. După aceea, batalionul din 
flancul drept ( batalionul 6 din Lancashire) a fost împins 
înainte, patru dintre companiile lui s-au desfăşurat în lanţ de 



662 Fridrich Enqels 

trăgători, iar patru au rămas pe loc ca spnJm ; următoarele 
două batalioane (batalioanele combinate 28 şi 56 din Lan
cashire şi 33 din Lancashire) s-au desfăşurat în linie, în timp 
ce batalionul din flancul stîng (batalionul 40 din Lancashire) 
a rămas în formaţie în coloană şi împreună cu cavaleria s-a 
dispus cu 200 de paşi mai în urmă ca rezervă. Cele două 
tunuri au fost amplasate pe marginea colinei, în flancul 
drept al lanţului de trăgători. Pînă cînd s-a dat ordinul de 
atac, trăgătorii, companiile de sprijin şi batalioanele desfă
şurate în linie au stat culcate la pămînt. în acest dispozitiv, 
brigada avea un aspect foarte războinic, cum nu prea poate 
fi întîlnit la manevrele obişnuite ale voluntarilor ; se vedea 
că comanda o are un adevărat soldat. 

Atunci s-a dat semnalul ca lanţul de trăgători să înain 
teze şi să deschidă focul. Lupta în formaţie desfăşurată a 
cam lăsat de dorit. Voluntarii, obişnuiţi cu desfăşurarea 
schematică în lanţuri de trăgători pe terenul neted al cîmpu
lui lor de instrucţie, erau mult prea ocupaţi să păstreze ali
nierea pentru a se mai gîndi la acoperire. Aliniamentele na
turale şi păduricile erau pentru ei ceva neobişnuit. La aceasta 
s-au mai adăugat şi tufişurile îngrădite prin care nu se 
putea trece, aşa că oamenii erau complet derutaţi. O com
panie s-a oprit în faţa unui asemenea tufiş, într-o vîlcea în
gustă, şi a tras foarte liniştită asupra lui, în timp ce partea 
cealaltă a lanţului îl înconjurase de mult şi se afla în faţa 
lui. ln plus, lanţul de trăgători s-a deplasat treptat în în
tregime spre flancul stîng, astfel încît păduricea în direcţia 
căreia a fost aruncată cavaleria abia dacă a fost atacată, iar 
frontul batalioanelor desfăşurate a rămas tot mai desco
perit. Deoarece planul şi  desfăşurarea manevrei nu păreau 
de loc să motiveze o asemenea mişcare, presupun că ea se 
datoreşte unei greşeli. Artileria a înaintat împreună cu flan
cul drept al infanteriei, trăgînd tot timpul, dar a rămas 
mereu fără acoperire şi, dacă nu m-a înşelat binoclul, roţile 
tunurilor au stat adesea înclinate pe panta dealului. 

Trăgătorii au primit la un moment dat întăriri prin des
făşurarea în lanţ de trăgători a companiilor de spri j in, dupa 
care au fost rechemaţi ; între timp, batalioanele desfăşurate 
înaintaseră şi deschiseseră un foc viu. Focul flancului drept, 
mai ales al batalionului 28 din Lancashire, a fost foarte 
susţinut şi, poate, întrucîtva pripit ; în centru, la flancul 
drept al batalionului 33 din Lancashire, s-a tras fără vlagă 
şi cu pauze lungi ; la flancul stîng, tragerile s-au făcut destul 
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de dezordonat. O parte din front era dispusă nemijlocit 
îndărătul unei creste înalte de două ori cît un stat de om, 
ceea ce nu i-a împiedicat însă pe voluntari să tragă fără să 
se sinchisească în ea. Totodată, batalionul 40 din Lancashire 
a fost adus din rezervă pînă la o distanţă de 200 de paşi în 
spatele liniei frontului, unde s-a desfăşurat ; la dreapta lui 
s-a desfăşurat b atalionul 6 din Lancashire, care se repliase. 
La ambele batalioane, plutoanele din flancul stîng al com
paniilor au executat o întoarcere înapoi pentru a face loc 
primului eşalon, care începuse tocmai să se retragă pe com
panii cu şirurile dublate. Mărturisesc că nu mă pot de loc 
acomoda cu această regrupare reglementară în cazul de 
faţă ; de astă dată mi-a displăcut mai mult ca oricînd. Re
gulamentul prevede ca primul eşalon care se retrage să facă 
stînga-mprejur şi să se apropie, desfăşurat în linie, de cel 
de-al doilea eşalon, desfăşurat şi el pe linia de front a com
paniei, iar apoi să se fracţioneze pe companii şi să treacă 
prin intervalele formate în felul arătat mai sus. Dacă primul 
eşalon se retrage numai pentru că-i lipsesc muniţiile, cînd 
mai este aproape intact şi nu există primejdia unui atac 
imediat, atunci o asemenea manevră poate fi eventual exe
cutată în pas alergător ; dar pentru un inamic activ acesta 
ar fi, desigur, momentul cel mai potrivit ca să-şi trimită 
înainte forţele sale principale. Aici însă nici nu s-a procedat 
reglementar. Primul eşalon s-a fracţionat imediat pe companii 
şi în acest dispozitiv, care, de altfel, s -a  executat destul de 
neglijent, trebuia să se retragă pe o distanţă de 200 de paşi 
fără să fie acoperit de trăgători. 

Batalioanele 6 şi 40 din Lancashire au deschis apoi, la 
rîndul lor, un foc susţinut, care a fost mult mai uniform şi 
mai bine alimentat decît focul celorlalte două batalioane. 
După ce fiecare om a tras cam 4-5 gloanţe - artileria a 
tras tot timpul din flancul drept al fiecărui prim eşalon -
s-a sunat încetarea, şi cu aceasta prima parte a manevrelor 
a luat sfîrşit. In cursul acestei prime părţi a manevrelor, co� 

lonelul McMurdo şi-a tratat brigada ca pe o mare unitate 
izolată care a angajat o luptă independentă cu un inamic 
prezumptiv ; dispunerea şi manevra trupelor au fost orien
tate spre terenul din faţă, ocupat de inamic. In partea a doua, 
el a aşezat cele patru batalioane pe o singură linie, care 
trebuia să acţioneze ca un presupus prim eşalon al unui de
taşament mai mare. Spaţiul restrîns nu mai permitea să se 
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ţină seama de terenul din faţă, şi pentru ca voluntarii să 
r.mînă laolaltă în vederea manevrelor întregii mase a tru
pelor s-a renunţat la continuarea focului trăgătorilor. 

Primul eşalon a executat mal întîi o schimbare de front 
pri, ocolire spre stînga, ajungînd astfel în prelungirea văii 
nordice menţionate mai sus. Celelalte batalioane s-au desfă
şurat spre stînga, şi întreaga linie a deschis un foc susţinut. 
Apoi întreaga linie a fost tot mai mult prelungită spre stînga, 
batalioanele din flancul drept îndreptîndu-se unul după altul, 
pe companii, în spatele frontului, spre flancul stîng, unde 
s-au regrupat din nou. După ce flancul stîng a fost astfel 
împins aproape pînă la păduricea de la vestul zidului care 
înconjură parcul, linia frontului, începînd cu flancul drept, 
a fost retrasă, descriindu-se un sfert de cerc care avea drept 
pivot flancul stîng. Cu excepţia batalionului din flancul stîng, 
această mişcare a fost executată, ca de obicei, prin consti
tuirea batalioanelor în coloane la un sfert de distanţă, cu 
trecerea ulterioară pe noua direcţie şi prin desfăşurarea pe 
ea într-un ritm foarte rapid şi în perfectă ordine, cu toate 
că panta era abruptă. Cînd batalioanele s -au desfăşurat din 
nou, treceam tocmai prin faţa frontului batalionului 40 din 
Lancashire şi am · văzut cum venea fiecare companie pe 
linia frontului, şi trebuie să spun că cele mai bune trupe 
de linie ale noastre de pe continent poate că ar fi executat 
aceste mişcări cu mai multă eleganţă şi „bărbăţie " ,  dar în 
nici un caz cu atîta calm şi rapiditate. în timpul regrupării, 
colonelul McMurdo a exprimat de cîteva ori batalionului 
deplina sa satisfacţie. Şi batalionul 6 din Lancashire s-a 
desfăşurat rapid şi în ordine ; am avut prilejul să văd cît 
de dezordonat au executat această manevră trupele fran
ceze de linie. După cîteva salve, brigada din flancul stîng 
s-a deplasat înainte pe eşaloane, păstrînd o distanţă de 
1 00 de paşi între batalioane, apoi s-a oprit şi a format 
în pas alergător un careu. Pe alocuri, această mişcare nu a 
fost executată prea bine, deoarece marşul prin tufişuri a 
dezorganizat intrucîtva şirurile. Batalioanele s-au desfăşu
rat din nou, au înaintat pe linia batalionului de la flancul 
stîng, au tras fiecare cite o salvă, în genere destul de pre
cisă, iar apoi întreaga brigadă dispusă pe o singură linie a 
înaintat. Mi-ar fi plăcut ca, din numeroşii ofiţeri din Ger
mania care sînt de părere că trupele tinere nu pot, cică, 
executa mişcările în linie, cîţiva să fi văzut marşul frontal 
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executat de această linie formată din 640 de şiruri duble. 
Terenul era cît se poate de accidentat. Frontul trecea de-a 
curmezişul versantului colinei, care cobora în trei părţi pe 
o linie destul de abruptă ; terenul era plin de gropi şi 
muşuroaie şi, în plus, de copaci răzleţi. Totuşi, voluntarii 
au înaintat cîteva sute de paşi într-o ordine perfectă, cu 
o aliniere destul de bună, în rînduri strînse şi fără să se 
abată, mai ales cele două batalioane din centru (batalioa
nele 6 şi 40) , iar colonelul McMurdo şi-a exprimat pe loc, 
ca şi mai tîrziu, faţă de ofiţerii de stat-major deplina sa 
mulţumire pentru felul în care a fost executată această miş
care. In cele din urmă a ordonat să se sune atacul, şi atunci 
întreaga masă a trupelor a coborît, după maniera volunta
rilor, în fugă vreo 1 00 de paşi pe versant pînă au ajuns 
în cîmp deschis ; aceasta a fost mai curînd o cursă de în
trecere la fugă decît un atac. Cînd s-a sunat încetarea, ba
talionul 40 din Lancashire s-a oprit, chiar dacă nu într-o 
aliniere perfectă, măcar în formaţie compactă şi în rîn
duri strînse ; mai puţin bine s-a prezentat batalionul 6. In 
schimb, la flancuri, mai ales la flancul stîng, a domnit cea 
mai mare dezordine ; oamenii s-au învălmăşit, unii au căzut, 
iar un voluntar din rîndul întîi a fost rănit în pulpă, pentru 
că o parte din rîndul al doilea mai stătea aici cu arma-n 
cumpănire. Cu aceasta manevrele au luat sfîrşit, trupele 
s-au aranjat pentru defilare, au defilat şi au plecat acasă. 

Cred că un asemenea exemplu va înfăţişa cititorilor lui 
„Allgcmcine Milităr-Zeitungu 340 un tablou cu mult mai su
gestiv al modului şi gradului de pregătire al acestor volun
tari decît toate explicaţiile doctrinare. Tocmai pentru că 
numărul trupelor concentrate cu prilejul acestei treceri în 
revistă a fost mic, au putut fi executate mişcări cu un carac
ter mai practic decît cele obişnuite aici în cazul concentrării 
unui număr mai mare de voluntari ; în Anglia nu se găseşte 
niciodată destul loc pentru aşa ceva. In plus, batalioanele 
care au participat la trecerea în revistă au constituit, ca să 
zicem aşa, o medie a trupelor de voluntari englezi : două 
dintre batalioane care, după cum s-a văzut, au fost net su
perioare celorlalte două au reprezentat batalioanele bine 
închegate din oraşele mai mari ; celelalte două, mult mai 
slabe în ceea ce priveşte pregătirea, chiar şi numai din cauza 
elementelor eterogene din care erau alcătuite, reprezentau 
mai curînd unităţile de la ţară şi din oraşele mai mici. In 
genere se poate spune că voluntarii şi-au însuşit destul de 
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bine formaţiile principale ale batalionului ; ei formează co
loane şi se desfăşoară, se mişcă în coloane şi în linie cu 
suficientă, ba, uneori, chiar cu multă siguranţă. N-ar fi to
tuşi rău să fie scutiţi de pseudomarşuri şi contramarşuri, 
care încă mai sînt prevăzute de regulamentul englez, ca, de 
altfel, de regulamentele multor ţări. Lupta în formaţie des
făşurată, dintotdeauna partea slabă a englezilor, voluntarii 
o cunosc numai în măsura în care au învăţat-o pe cîmpul 
de instrucţie ; lar şi în această privinţă există o mare de
osebire între diferitele batalioane. Greşelile comise în timpul 
acestei treceri în revistă nu se deosebesc, după cum am 
văzut, nicidecum de greşelile care se pot observa zilnic la 
şedinţele de instrucţie ale armatelor noastre active de pe 
continent, deşi aceste armate au avantajul de a fi co
mandate de ofiţeri care au încărunţit pe cîmpul de instrucţie. 
De altfel, nu poate fi tăgăduit faptul că ofiţerii voluntarilor 
englezi mai constituie încă partea slabă a trupelor de vo
luntari, cu toate că şi în această privinţă îmbunătăţirea este 
simţitoare. Amatorii de defilări vor găsi că şi în această 
artă voluntarii au făcut progrese neaşteptat de mari. In 
sfîrşit, în ceea ce priveşte realizările lor în poligonul de 
trageri, fără doar şi poate că ei se pot măsura cu oricare 
armată regulată din Europa şi că în medie fiecare batalion 
are, desigur, mai mulţi trăgători buni decît majoritatea tru
pelor de linie. Summa summarum * , acum, după trei ani, se 
poate comidera că experienţa a reuşit pe deplin. Anglia 
şi-a creat, aproape fără nici o cheltuială din partea statului, 
o armată organizată, numărînd 1 63 OOO de oameni, pentru 
apărarea patriei - o armată îndeajuns de instruită pentru 
ca după trei pînă la şase săptămîni de cantonament şi in
strucţie în tabără, în funcţie de gradul diferit de instruire 
al diferitelor batalioane, să devină o armată de cîmp destul 
de destoinică. Şi atîta timp le va mai lăsa englezilor, chiar 
şi în cel mai rău caz, orice încercare de invazie ! 

Scris de F. Engels 
in august 1 862 

Publicat în 
„Allgemeine Milităr-Zeitung• nr.  44 
şi 45 din 1 şi 8 noiembrie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• - în total, în concluzie. - Nota lrad. 
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Karl Marx 

Miting în apărarea lui Garibaldi 

In acest moment se pregăteşte la Londra un miting în 
apărarea lui Garibaldi s41 ; un asemenea miting s-a ţinut ieri 
şi la Gateshead, iar un al treilea a fost anunţat la Birmingham. 
Seria acestor demonstraţii populare a deschis-o marţi oraşul 
Newcastle. Pentru a caracteriza starea de spirit specifică 
care domneşte în Anglia, dăm mai j os o scurtă dare de 
seamă asupra mitingului de la Newcastle. Un asemenea mi
ting este întotdeauna ceva ieşit din comun. Mitingul a avut 
loc în sala primăriei din Newcastle. D-l Newton (membru 
al consiliului municipal) a deschis adunarea cu un discurs 
în care a spus, printre altele : 

„Atîta timp cit Italia nu este liberă, nu poate exista libertate în 
Europa. Atîta timp cit Franţa ţine în centrul Europei o armată mare, nu 
există o garanţie nici chiar pentru libertăţile cu care ne mîndrim acum. 
Să nu uităm nid un moment că nu n Italia, ci la Paris trebuie căutata 
adevărata cauză a nereuşitei lui Garibaldi. Suveranul francez - iată ade
văratul auto' al acestui şec. (Aplauze furtunoase.) Este aceeaşi putere 
nefastă care a redus la tăcere presa şi tribuna, care a sugrumat, a pus 
căluşul în gură, a făcut neputincioasă întreaga Franţă. Nu mă îndoiesc 
că ziua răfuielii, ziua răzbunării 'pentru lovitura de stat se apropie, că 
providenţa va cere ca păcatele şi crimele acesteia să fie ispăşite I Este 
nevoie de multă stăpînire de sine pentru a vorbi calm despre atitudinea 
Franţei faţă de Italia. ncă din timpul lui Carol al VIII-lea, Franţa a ur
mărit cotropirea Italiei şi folosirea ei drept un pretext pentru a tulbura 
pacea in Europa„. Am citit undeva că vechii romani nu au îndrăznit să-l 
judece pe Manlius în faţa Capitoliului. Există oare în Italia o palma de 
pămînt care să rabde ca Garibaldi să fie j udecat ?„. • 

.Jos. Cowen a făcut propunerea de a se trimite un me
morandum lordului Russell în care să i se ceară ca guver
nul englez să-l determine pe împăratul francez să evacueze 
Roma. 
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„Roma - a spus el - este vechea şi venerabila capitală a Italiei... 
Cum se poate ca acest vechi centru al civilizaţiei să fie cotropit de tru
pele unui suveran străin ? Oare trupele franceze au mai mult drept asupra 
Romei decît asupra oraşelor Neapole, Torino sau Londra ? (Aplauze pu
tenice.) Papa fugise, refuzase să se întoarcă şi lăsase Roma timp de trei 
luni fără cîrmuire. Atunci locuitorii Romei şi-au ales ei înşişi o cîrmulre, 
şi, in timp ce erau încă ocupaţi cu reorganizarea acestei drmuiri, au fost 
atacaţi prin surprindere de aceiaşi francezi care in urmă cu un an le dă
duseră exemplul. 

A denumi o atare atitudine inconsecventă înseamnă a folosi o expre
sie prea slabă. A fost o infamie (aplauze frenetice) , şi istoria va înfiera pe 
fiecare francez care a participat la această faptă mişelească ... Cu excepţia 
împărţirii Poloniei, nimeni nu şi-a permis, poate, să violeze cu atîta neru
şinare principiile independenţei naţionale şi ale dreptului internaţional ca 
bandele de pretorieni francezi cu prilejul sugrumării Republicii romane I 
Roma a căzut în iunie 1849, şi Ludovic Bonaparte o stăpîneşte pînă-n ziua 
de azi, 13 ani încheiaţi I... Cînd miniştrii lui au declarat Adunării naţionale 
franceze că expediţia a fost intreprinsă din pricina anarhiei de la Roma, 
ei au minţit I (Hear, Hear I *) .  Cind ofiţerii lui au declarat la Toulon tru
pelor, care refuzau să atace o republică frăţească, că lupta nu se dă îm
potriva Romei, ci împotriva Austriei, ei au minţit. După ce armata a 
debarcat la Civitavecchia, ei au minţit din nou, declarînd poporului că 
vin ca prieteni, şi nu ca duşmani, şi au arborat cu ipocrizie de-a valma 
steagurile franceze şi cele italiene I lmputenicitul francez şi subaltenii 
lui au minţit dnd şi-au croit drum spre trimviri sub pretextul că vor 
să ducă tratative, în realitate însă pentru a se informa în ce stadiu se 
află lucrările de fortificare a oraşului. Generalul Oudinot a minţit cînd şi-a 
luat obligaţia să nu atace oraşul înainte de 4 iunie, dar l-a atacat de fapt 
la 2 iunie, luîndu-i astfel pe romani prin surprindere. lntreaga comportare 
a francezilor în această manevră mîrşavă a purtat pecetea unei ipcrizii 
premeditate. (Aplauze furtunoase.) 

lncepînd cu Ludovic Bonaparte şi terminînd cu agenţii săi cei mai 
neînsemnaţi, toţi au înşelat Roma, poporul francez şi Europa. Ludovic 
Bonaparte nu a dorit niciodată ca Italia să fie liberă. Ceea ce doreşte el 
este un regat al Sardiniei la nord, un alt regat la sud sub conducerea 
lui Murat şi un al treilea în centrul Italiei pentru vărul său Plon-Plon. 
(Aplauze şi rîsete.) Aceste trei monarhii mici, înrudite toate cu dinastia 
Bonaparte şi inspirate de Tuileries, urmau să-i asigure lui Ludovic Bona
parte o creştere considerabilă a puterii sale în Europa. Planul era destul 
de ingenios, şi înfăptuirea lui ar fi făcut cinste abilităţii lui Bonaparte, 
dar Garibaldi l-a zădărnicit. (Aplauze furtunoase.) ln ce-l priveşte pe Ga
ribaldi, el este dezarmat în momentul de faţă. De aceea, poporul englez 
are cu atît mai mult datoria să pună capăt abuzurilor săvîşite de despo
tismul francez şi să închidă porţile Romei în faţa hoardelor de pretorieni 
ai uzurpatorului... Bonapartismul este izvorul tuturor nenorocirilor din 
Europa. Dar zilele puterii sale sînt numărate ... De o parte - o voinţă 
neînduplecată, sute de mii de soldaţi, o sumedenie de arme ucigătoare 
de tot felul, un senat plin de carierişti servili, o Cameră a reprezentan
ţilor convoată prin sunetele de trompetă ale jandarmilor şi prefecţilor, 
- iar de altă parte - natura omnească, care stă de strajă dreptu
rilor ei veşnice 1• (Aplauze furtunoase.) 

* - just, just I - Nota lrad. 
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D-l Cowen a motivat după aceea şi a dat citire memo
randumului adresat lordului Russell, care a fost adoptat în 
unanimitate. Incercarea unui oarecare domn Rule de a lua 
apărarea „iluştrilor noştri aliaţi de dincolo de Canalul Mî
necW a fost acoperită de un potop de huiduieli, fluierături, 
strigăte de dezaprobare şi rîsete. 

D-l Rutherford (un pastor protestant) a prezentat apoi 
o a doua propunere, în sensul că 

„mitingul de faţă îl invită pe generalul Garibaldi să-şi stabilească 
domiciliul în Anglia şi îl asigură de permanenta şi mereu crescînda ad
miraţie a poporului englez".  

In motivarea propunerii sale, d-l Rutherford remarci, 
printre altele : 

„Dacă papei i se va părea că temperatura de la Roma este prea fier
binte, va găsi şi el azil în Anglia. Noi îl vom primi bucuros nu ca pe 
un prinţ laic, ci în calitatea lui de cap al uneia dintre cele mai 
mari biserici" .  

Propunerea a fost adoptată în unanimitate. Preşedintele 
a încheiat adunarea cu o apostrofă vehementă la adresa 
„despotului de la Parisu . 

Să nu dea uitării vechea !talie cu Brutus-ul şi Cassius-ul ei ; să nu 
uite că Nemesis este pe urmele lui ; să-şi spună, ca şi Macbeth, că pe 
negîndite poate să răsară din pămînt un braţ înarmat şi un cap cu coif, 
şi să nu uite că nu tuturor Orsinilor li s-au retezat capetele" .  

Acestea au fost cuvintele d-lui consilier municipal 
Newton. 

Limbajul folosit în momentul de faţă de ziarele engleze 
şi la mitinguri aminteşte de primele zile după coup d'etat *, 
în contrast atît de izbitor cu imnurile închinate mai tîrziu 
„salvatorului ;ocietăţii u .  

Scris de K. Max 
la 1 1  septembrie 1862 

Publicat ln „Die Presse"  nr. 256 
din 17 septembrie 1862 

• - lovitura de stat. - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Starea de mizerie a muncitorilor din Anglia 

In presa de aici se duce de două luni o polemică ale 
cărei elemente vor prezenta pentru viitorii istoriografi ai 
societăţii engleze un interes incomparabil mai mare decît 
toate cataloagele ilustrate şi neilustrate ale marii expoziţii 342• 

Ne amintim că în preajma închiderii sesiunii parlamen
tare, sub presiunea marilor industriaşi, a fost trecut în grabă 
prin cele două Camere un bill care prevedea majorarea im
pozitului pentru săraci în municipiile Lancashire şi Yorkshire. 
Această măsură, care în sine are un efect foarte limitat, 
împovărează mai cu seamă mica burghezie din districtele 
industriale, în timp ce pe landlords (marii proprietari fun
ciari) şi cottonlords (magnaţii bumbacului) abia dacă-i atinge. 
În cursul dezbaterii acestui bill, Palmerston i-a atacat vehe
ment pe magnaţii bumbacului, ai căror muncitori mor de 
foame pe străzi, în timp ce ei acumulează averi colosale prin 
cumpărări şi vînzări de bumbac pentru speculă. Atitudinea 
lor de „masterly inaction" ( inactivitate patronală) din timpul 
crizei, el a atribuit-o tot unor scopuri „speculative" .  Incă de 
la deschiderea sesiunii, lordul Derby a declarat că lipsa de 
bumbac a fost pentru fabricanţi un deus ex machina *, în
trucît colosala supraaglomerare a pieţelor ar fi dus la cea 
mai îngrozitoare criză dacă războiul civil din America nu 
ar fi întrerupt subit transportul de materii prime. Cobden, 
în calitate de reprezentant al industriaşilor, a răspuns prin
tr-o diatribă împotriva politicii externe a lui Palmerston care 
a durat trei zile. 

* - textual : zeul din maşină (în teatrul antic, actorii care inter
pretau roluri de zei erau aduşi pe scenă cu ajutorul unor mecanisme 
speciale) ; în sens figurat : persoană sau împrejurare ivită pe neaşteptate 
care salvează situatia. - Nota trad, 
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După ce parlamentul a luat vacanţă, lupta a continuat 
în presă. Apelurile adresate publicului englez de a veni 
în ajutorul populaţiei muncitoare greu lovite, precum şi 
mizeria tot mai mare din districtele industriale constituiau 
zi de zi tot atîtea motive pentru continuarea luptei. „Mor
ning Star" şi alte organe de presă ale industriaşilor aminteau 
că contele Derby şi o clică întreagă de aristocraţi încasau 
o rentă funciară anuală de 300 OOO I.st. şi chiar mai mult 
de pe urma unor proprietăţi funciare situate în districtele 
industriale, unde pămîntul, mai înainte lipsit de valoare, a 
ajuns ca prin farmec la preţurile de azi numai datorită in
dustriei, la care ei înşişi nu au participat niciodată. „Mor
ning Star" a mers pînă acolo încît a fixat sumele cu care 
Derby şi alţi mari landlorzi ar fi obligaţi să contribuie la 
această acţiune filantropică. Astfel, de pildă, ziarul a fixat 
pentru Derby o contribuţie de 30 OOO I.st. Imediat după pro
rogarea parlamentului, lordul Derby a convocat, într-adevăr, 
la Manchester un miting la care să se întocmească o list. 
de subscripţie în folosul acţiunii filantropice de mai sus. El 
însuşi a subscris 1 OOO I.st., iar ceilalţi latifundiari s-au 
înscris şi ei cu sume corespunzătoare. Rezultatul nu a fost 
s trălucit, dar aristocraţia funciară a făcut cel puţin ceva. 
Ea a exclamat împăunîndu-se : „Salvavi animam meam I "  * 

Magnaţii industriei bumbacului nu au renunţat în acest 
timp la atitudinea lor „stoică" .  Ei nu sîn t de găsit nicăieri, 
nici la comitetele locale înjghebate pentru ajutorarea celor 
loviţi, nici la comitetul din Londra. „They are neither here 
nor there, but they are on the Liverpool market" ( „Ei nu sînt 
nici aici, nici acolo, ci la piaţa din Liverpool ") , scrie un ziar 
londonez. Ziarele torylor şi „Times"  tună şi fulgeră împotriva 
despoţilor bumbacului, care au supt milioane „din carnea 
şi sîngele muncitorilor" şi refuză acum să contribuie cu cîţiva 
gologani la întreţinerea „izvorului bogăţiei lor " .  „Times" a 
trimi& cîţiva reporteri în districtele industriale ; descrierile 
lor foarte amănunţite nu sînt nicidecum de natură să-i facă 
populari pe „cottonlords" .  în schimb, ziarele industriaşilor -
„Morning Star" ,  „Economist" ,  „Manchester Guardian" etc. 
- îl acuză pe „Times"  că aţîţă lupta de clasă pentru a muşa
maliza vina guvernului, felul cum administrează acesta 
India etc. Ba mai mult, „Times" este acuzat de „tendinţe 
comuniste" .  „Times" ,  evident foarte bucuros că s-a ivit acest 
prilej pentru a-şi redobîndi popularitatea, răspunde sarcas-

* - „Mi-am salvat sufletul !" - Nota trad 
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tic : dacă, pe de o parte, magnaţii bumbacului procedează 
foarte just din punctul de vedere al economiei, în măsura 
în care folosesc actuala lipsă de bumbac pentru a face spe
culă, pe de altă parte, ei sînt comunişti inveteraţi, şi încă 
„comunişti de cea mai abjectă speţă". Aceşti bogătaşi vor 
ca Anglia să-şi deschidă băierele pentru a le conserva 
partea cea mai valoroasă a capitalului lor fără ca ei să 
aibă vreo cheltuială. Capitalul lor doar nu constă numai din 
fabrici, maşini şi depozite în bănci, ci mai curînd din armata 
de muncitori bine disciplinată din Lancashire şi Yorkshire. 
Şi, pe cînd aceşti domni îşi închid fabricile pentru a vinde 
materia primă cu un profit de 5000/o, ei pretind ca poporul 
englez să întreţină armatele lor concediate ! 

In timpul acestui neobişnuit conflict dintre aristocra
ţia funciară şi aristocraţia industrială - care din ele suge 
în mai mare măsură vlaga clasei muncitoare şi care din ele 
este mai puţin obligată să contribuie la alinarea situaţiei 
mizere a muncitorilor -, cu aceştia din urmă se întîmpl. 
lucruri despre care cei de pe continent, cuprinşi de admi
raţie pentru „great exhibition" *, nu au nici cea mai vagă 
idee. Intîmplarea pe care o voi relata mai jos a fost oficial 
constatată. 

Intr-un mic cottage din Gauxholme, în apropiere de Pad
monden (West Riding din Yorkshire) , trăia un tată cu cele 
două fiice ale sale ; tatăl era bătrîn şi suferind, iar fetele 
îşi cîştigau existenţa ca muncitoare în fabrica de bumbac a 
d-lui Halliwell. Ei locuiau într-o cameră mizeră la subsol, la 
cîţiva paşi de un  pîrîiaş murdar, iar deasupra ferestrei Ior 
era scara pe care se ajungea la etajul de deasupra lor. 
Această scară lipsea de lumină mizera lor locuinţă. In vre
murile cele mai bune, ele cîştigau doar atît cit „să-şi ţină 
sufletul" ; dar în ultimele 15 săptămîni le secase şi unica 
sursă de existenţă. Fabrica a fost închisă ; familia a rămas 
fără nici o posibilitate de a-şi cumpăra de-ale gurii. Pas cu 
pas, mizeria îi atrăgea în prăpastia ei. Fiecare ceas îi apro
pia de mormînt. Bruma lor de economii s-a topit repede. A 
venit rîndul mobilei sărăcăcioase, hainelor, rufăriei şi a tot 
ceea ce putea fi vîndut sau amanetat pentru a fi transformat 
în pîine. Cert este că, în cursul celor 1 4  săptămîni cît nu au 
cîştigat nici un f arthing, nu au recurs niciodată la ajutorul 
parohiei. 

• - marea expoziţie. - Nota trad. 
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Şi, culmea nenorocirii, bătrînul bolea de o lună şi nu 
mai era în stare să se dea jos din pat. Tragedia dintre 
Ugolino şi fiii lui s-a repetat, dar fără canibalismul ei, în 
cocioaba din Padmonden. Acum vreo opt zile (pe data de 
1 2) ,  cea mai răsărită dintre fete, în culmea desperării, luîn
du-şi, în sfîrşit, inima-n dinţi, s-a dus la epitropul azilului 
pentru săraci şi i -a istorisit dureroasa lor poveste. Oricît de 
necrezut ar părea, acest domn i-a răspuns că nu poate face 
nimic pentru familia ei pînă miercurea viitoare. Cei trei 
martiri trebuiau să mai rabde încă cinci zile pînă cînd pu
ternicul zbir va catadicsi, în sfîrşit, să le dea un ajutor. Fa
milia a aşteptat, căci n-avea încotro. Cînd a sosit, în sfîrşit, 
mult aşteptata miercuri, zi în care caritatea oficială trebuia 
să arunce familiei înfometate o fărîmă de pîine, la urechile 
locuitorilor satului a ajuns zvonul înspăimîntător că una 
dintre surori a murit de foame. Groaznicul zvon s-a adeverit 
însă. Pe o laviţă sărăcăcioasă, într-un cadru care vădea cea 
mai cumplită mizerie, zăcea cadavrul fetei moarte de foame, 
în timp ce tatăl ei, slăbit şi neputincios, plîngea cu suspine 
pe patul său, iar sora rămasă în viaţă abia dacă mai avea 
putere să povestească istoria suferinţelor pe care le în
durau. Ştim din experienţă ce urmare va avea această în
tîmplare îngrozitoare, care nu trebuie nicidecum conside
rată un caz excepţional în zilele noastre. Se va face consta
area decesului. Coronerul (anchetatorul deceselor suspecte) 
va vorbi pe larg despre spiritul generos al legii engleze cu 
privire la asistenţa săracilor, despre superioritatea aparatu
lui însărcinat cu aplicarea acestei legi, pentru a demonstra 
încă o dată prima facie * că nu legea poate să fie răspun
zătoare pentru această tristă întîmplare. Epitropul azilului 
pentru săraci va şti să iasă basma curată şi, dacă nu va primi 
complimentele de rigoare din partea tribunalului, va afla 
în orice caz c. lui nu i se poate aduce nici cea mai mică 
vină. ln cele din urmă, curtea cu juri va încununa această 
comedie solemnă cu verdictul : „Died by the visitation of 
Godu („Moartă din voia domnului") . 

Scris de K. Marx 
la 20 septembrie 1 862 

Publicat în „Dil Presse" nr. 266 
din 27 septembrie 1 862 

* - la prma privire. - Nota trad. 
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Mitinguri în apărarea lui Garibaldi. - Starea 
de mizerie a muncitorilor din industria bumbacului 

Londra, 30 septembrie 1 862 

După mitingul în apărarea lui Garibaldi ţinut la New
castle * , pe care l-am descris într-un articol anterior. mitin
guri asemănătoare au avut loc la Sunderland, Dundee, 
Birmingham, Londra şi în alte oraşe. Caracterul acestor mi
tinguri a fost pretutindeni acelaşi şi toate s-au încheiat cu 
cuvintele : „Francezii să plece din Roma" .  In toate distric
tele Londrei se intenţionează acum să se desemneze deputaţi 
care să fie trimişi en masse ** la lordul John Russell pentru 
a-l obliga să ia atitudine împotriva ocupării în continuare a 
Romei de către trupele franceze. „Pressure from without " 
(„presiunea din afară") este ultima ratio *** al englezului 
în lupta împotriva guvernului său. 

Intre timp, aceste demonstraţii populare din Anglia nu• 
lasă rece şi nici nu-i sint indiferente guvernului de la Tui
leries, după cum reiese din extrasul de mai jos din „New
castle Journal " 343 : 

,,împăratul francezilor a atras atenţia guvernului englez asupra to 
nului care a predominat în discursurile rostite la ultimul miting în apă
rarea lui Garibaldi, ţinut la Newcastle. S-a subliniat că doi dintre ora
tori, printre care şi prşedintele adunării, consilierul municipal Newton, 
au făcut aluzie la comploturile urzite împotriva vieţii împăratului şi l-au 
ameninţat în mdul cel mai neechivoc cu moartea pentru politica sa în 
Italia. Guvernul s-a văzut, aşadar, nevoit să ia anumite măsuri în această 
privinţă şi să declare că vor i aplicate cu cea mai mare stricteţe legile 
în vigoare în Anglia atît pentru prevenirea cit şi pentru pedepsirea tu
turor comploturilor de felul acelora organizate de 0sini, dr. Bernard 
şi alţii, cu atît mai mult cu cit la mitingul mai sus mintit s-a anunţat 
fără nici un ocol reeditara atentatului lui Orsini. Acest avertisment al 
guvernului era determinat de faptul că, în ultimul timp, în cercul adep
ţilor lui Mazzini s-au rostit discursuri, s-au proferat ameninţări şi s-au 

* Vezi volumul de faţă, pag. 567-569. - Nota red. 
** - în număr mare. - Nota trad. 

*** - ultimul argument. - Nota trad. 
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făcut aluzii vagi la uneltiri de genul acelora care au precdat com
plotul lui Orsini. In încheiere putem comunica cititorilor noştri :ă autori
tăţile judiciare au şi intreprins primii paşi în legătură cu mitingul de 
la Newcastle". 

Pînă aici am citat din .,Newcastle Journal " .  Cine cu
noaşte cît de cît situaţia din Anglia şi starea de spirit care 
domneşte aici ştie, de asemenea, că orice amestec al guver
nului actual în demonstraţiile populare nu se poate solda 
decît cu căderea lui, cum s-a întîmplat în timpul atentatului 
lui Orsini m, 

Avînd în vedere că iarna bate la uşă, situaţia în distric
tele industriale se agravează pe zi ce trece. „Morning Star" 
ne previne astăzi că, dacă nu se va proceda la o modificare 
a actualei metode a „carităţii oficiale " ,  în timpul iernii vom 
fi martorii unor tulburări care vor depăşi cu mult scenele 
furtunoase din anii 1 842-1843 345 • Impulsul nemijlocit pentru 
această profeţie . la Cassandra l-a dat o declaraţie apărută 
în toate ziarele engleze a unui muncitor din Manchester care 
mai înainte lucrase la maşinile de ţesut (bumbac) şi care 
ajunsese acum pe drumuri. Pentru a înţelege această de
claraţie, al cărui conţinut îl voi expune mai jos pe scurt, 
trebuie să ştim ce înseamnă „labour test" ( . ,proba muncW) .  
Legislaţia engleză din 1 834 pentru asistenţa săracilor, care 
căuta să stîrpească pauperismul pedepsindu-l ca pe o crimă 
ruşinoasă, il obligă pe cel care solicită un ajutor ca înainte 
de a-i satisface cererea să dovedească „dorinţa sa de muncă" .  
E l  trebuie, de  pildă, să  spargă pietre sau „oakum picksH ( să 
desfacă firele unor odgoane vechi etc.) , operaţii inutile, pe 
care delincvenţii condamnaţi la muncă silnică sînt puşi să le 
facă în închisorile din Anglia. După această . ,probă de muncă H ,  
solicitantul primeşte cîte un şiling p e  săptămînă pentru fie
care membru al familiei sale, adică o jumătate de şiling în 
bani şi de o jumătate de şiling pîine. 

Să revenim acum la „declaraţia " ţesătorului englez. Fa
milia sa se compune din şase persoane. Inainte el cîştiga 
destul de bine. Dar de 1 8  săptămîni timpul său de muncă s-a 
redus mai întîi la o jumătate. apoi la un sfert. In această 
perioadă, venitul săptămînal al familiei abia dacă s-a ridicat 
la 8 şilingi. In ultima săptămînă, fabrica unde lucra şi-a în
cetat cu desăvirşire activitatea. Chiria pentru locuinţa pe care 
o ocupă este de 2 şilingi şi 3 pence pe săptămînă. El a 
amanetat şi a vindut tot ce putea fi scos din casă ; nu mai 
avea nimic de vîndut, nici un ban în buzunar, şi el şi fa-
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milia lui erau ameninţaţi să moară de foame. N-a văzut altă 
scăpare decît să ceară epitropiei săracilor să-i vină în ajutor. 
Lunea trecută dis de dimineaţă s-a dus la „guardiansu  * . 

După un „interogatoriu sever" i-au spus să se adreseze 
funcţionarului care se ocupă cu acordarea ajutoarelor bă
neşti din districtul său. A durat o oră pînă ce funcţionarul a 
catadicsit să-l lase să s! prezinte în faţa ilustrei sale per
soane. Apoi l-a supus unui nou interogatoriu şi a refuzat să-i 
acorde ajutorul pe motiv că în săptămîna trecută cîştigase 
3 şilingi, deşi , . solicitantul u i-a prezentat o socoteală amă
nunţită despre modul cum a folosit această „avereu .  Astfel, 
muncitorul şi familia sa trebuiau să mai flămînzească pînă 
miercurea următoare. S-a dus atunci din nou la „guardiansu .  
Aici a aflat c ă  trebuie să se supună mai întîi la „labour 
test" înainte de a i se putea acorda vreun ajutor. A mers 
deci la workhouse (Bastilia pentru săraci) , unde, lihnit de 
foame, a despletit odgoane pînă la cinci şi jumătate seara. 
alături de alţi 300 de muncitori, într-o încăpere strimtă de 
aproximativ 30 de iarzi. Aici, înghesuiţi unul într-altul pe 
nişte bănci, în căldura sufocantă a verii, în aerul acela viciat 
de praful înăbuşitor, „victimele labour test-ului u - cu toţii 
muncitori iscusiţi, pilonii avuţiei naţionale a Angliei - erau 
nevoiţi să îndeplinească cele mai umilitoare operaţii la care 
poate fi supusă o fiinţă omenească. Era ca şi cum ai cere 
unui ceasornicar să bată potcoave sau unui organist să 
umfle el burdufurile orgii sale. La sfîrşitul acestei operaţii, 
el a primit exact 5 şilingi, jumătate în natură, sub form. de 
piine. jumătate în bani. Aşadar, după plata chiriei, abia dacă 
i-au mai rămas două pence (aproximativ 2 groşi de argint 
prusieni) pentru hrana zilnică a celor 6 persoane. Iar mier
curea următoare trebuia să se supună din nou acestei „or
dalii u, care se repetă, de obicei, în fiecare săptămină. „Ţesă
torul u declară însă acum în mod public că preferă să moară 
de foame împreună cu familia sa decît să se reîntoarcă la o 
asemenea infamie. 

Scris de K. Marx 
la 30 septembrie 1 862 

Publicat în „Die Presse• nr. 273 
din 4 octombrie 1 862 

* - epitropi. - Nota trad. 
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Cu privire la evenimentele din America de Nord 

Scurta campanie din Maryland 340 a hotărît soarta răz
boiului civil din America, indiferent cum ar mai oscila mai 
mult sau mai puţin timp şansele războiului intre părţile 
beligerante. Am mai arătat în coloanele acestui ziar că lupta 
pentru stăpînirea statelor sclavagiste de granită este lupta 
pentru dominaţia asupra Uniunii * şi că în această luptă, 
pe care Confederaţia a pornit-o în condiţii atît de favorabile 
cum nu-i va mai fi dat să le aibă vreodată, ea a suferit o 
infrîngere. 

Pe drept cuvînt Maryland era socotit capul. iar Kentucky 
braţul partidului proprietarilor de sclavi din statele de gra
n iţă. Capitala Marylandului, Baltimore. a rămas pînă acum 
„loială"  numai datorită stării de asediu. Nu numai în Sud, 
ci şi în Nord domnea convingerea nestrămutată că apariţia 
confederaţilor în Maryland va constitui semnalul pentru o 
răscoală en masse ** a poporului împotriva „sateliţilor lui 
Lincoln ". Era nevoie aici nu numai de un succes militar, ci 
şi de o demonstraţie morală care să-i electrizeze pe adepţii 
Sudului din toate statele de graniţă şi cu o forţă irezistibilă 
să-i antreneze în vîltoarea evenimentelor. 

O dată cu Marylandul cădea Washingtonul, era ame
ninţată Philadelphia şi periclitat New Yorkul. Invazia conco
mitentă în Kentucky 347, care, datorită populaţiei sale, pozi
ţiei sale geografice şi resurselor sale economice, este cel mai 
important stat de graniţă. nu era, în sine, decit o simplă 
diversiune. Îmbinată cu succese decisive în Maryland, această 
invazie ar fi dus la înfrîngerea partizanilor Uniunii în 
Tennessee, la învăluirea din flancuri a Missouriului, la pu-

* Vezi volumul de faţă, pag. 352361. - Nota red. 
** - în masă. - Nota trad. 
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nerea la adăpost a Arkansasului şi Texasului, la ameninţarea 
New-Orleansului şi, înainte de toate, la strămutarea războiu
lui în Ohio, statul central al Nordului, a cărui stăpînire 
chezăşuieşte subjugarea Nordului, la fel cum stăpînirea asu
pra Georgiei chezăşuieşte subjugarea Sudului. O armată a 
confederaţilor în Ohio ar fi despărţit statele din vest ale 
Nordului de cele din est şi ar fi dus lupta împotriva inami
cului din propriul centru al acestuia. După eşecul forţelor 
principale ale rebelilor în Maryland, invazia în Kentucky, 
care n-a fost întreprinsă cu destulă energie şi nu s-a bucurat 
nicăieri de sprijinul poporului, se reduce la o acţiune minoră 
de guerillă. Chiar şi cucerirea oraşului Louisville n-ar duce 
acum decît la unirea .,uriaşilor Vestului u 348, a voluntarilor 
din Iowa, Illinois, Indiana şi Ohio, transformîndu-i într-o 
„la vină u aidoma aceleia care în perioada primei campanii 
glorioase din Kentucky s-a prăvălit peste capul Sudului. 

Astfel, campania din Maryland a dovedit că valurile 
secesiunii nu au forţa de şoc necesară pentru a trece Poto
macul şi a ajunge pînă la Ohio. Sudul era nevoit să se limi
teze la defensivă, dar numai ofensiva i -ar fi putut aduce 
succesul. Lipsit de statele de graniţă, strîns între Mississippi 
la vest şi Oceanul Atlantic la est , Sudul nu şi-a cucerit decît 
mormîntul. 

Nu trebuie să uităm nici un moment că, atunci cînd au 
arborat steagul rebeliunii, cei din Sud stăpîneau statele de 
graniţă şi îşi exercitau aici dominaţia politică. Ei au reven
dicat însă teritorii. Dar. o dată cu teritoriile, ei au pierdut 
statele de graniţă. 

Şi, totuşi, cînd a început invazia în Maryland, conjunc
tura era cît se poate de favorabilă : cei din Nord suferiseră 
un şir de înfrîngeri ruşinoase şi fără precedent ; armata fe
derală era demoralizată ; „Stonewall " Jackson era eroul 
zilei ; Lincoln şi guvernul său ajunseseră de rîsul lumii ; 
partidul democrat din Nord se întărise din nou şi dej a se 
sconta alegerea lui „Jefferson Davis" în postul de preşedinte ; 
Franţa şi Anglia erau gata să proclame sus şi tare legitimi
tatea, recunoscută în forul lor interior, a guvernului proprie
tarilor de sclavi. „E pur si muoveu *· Raţiunea învinge, totuşi. 
în istoria universală. 

* - „Şi totuşi se învîrtşte• .  - Nota trad. 
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Mai importantă decît campania din Maryland este pro· 
clamaţia lui Lincoln. Figura lui Lincoln este „sui generis" * 
în analele istoriei. Nici o iniţiativă, nici un entuziasm, nici 
o poză, nici o drapare istorică. Lucrul cel mai important, 
el îl înfăptuieşte întotdeauna fără a face mult caz. Spre 
deosebire de alţii care, acţionînd de dragul cîtorva metri 
pătraţi de pămînt, proclamă ,.lupta pentru o idee" ,  Lincoln, 
chiar dacă acţionază în numele unei idei , vorbeşte numai 
despre „metri pătraţi de pămînt" .  Şovăind, împotrivindu-se, 
el cîntă fără prea mare plăcere aria de bravură a rolului său, 
ca şi cum ar vrea să-şi ceară iertare pentru faptul că împre
jurările îl silesc să „fie erou" .  Decretele cele mai epocale cu 
care îl bombardează pe inamic, decrete care vor intra pe 
veci în istorie. îţi fac impresia - şi se străduiesc să facu 
această impresie - unor obişnuite chemări în judecată, aşa 
cum le trimite un avocat avocatului părţii adverse, unor 
chiţibuşuri juridice, unor actiones juris ** întocmite în mod 
tipicar cu nenumărate chichiţe. Acelaşi caracter îl are ultima 
proclamaţie a lui Lincoln, cel mai important document din 
istoria Americii de la întemeierea Uniunii, document prin 
care este ruptă în bucăţi vechea constituţie americană -
manifestul său cu privire la desfiinţarea sclaviei 349• 

Se pot lesne găsi în acţiunile lui Lincoln multe care să 
contravină esteticii, care să nu fie suficient de logice, să 
aibă o formă burlescă şi să fie pline de contradicţii politice, 
aşa cum fac Pindarii englezi ai sclaviei - „Times" ,  . ,Saturday 
Review" şi tutti quanti *** .  Şi, totuşi, în istoria Statelor Unite 
şi în istoria omenirii, Lincoln va ocupa al doilea loc imediat 
următor după Washington ! In zilele noastre, cînd tot ce 
este nesemnificativ îşi dă pe această parte a Oceanului 
Atlantic aere melodramatice, este oare cu totul lipsit de im
portanţă dacă în Lumea nouă tot ce este important apare în 
haine de toate zilele ? 

Lincoln nu este produsul unei revoluţii populare. Jocul 
obişnuit al votului universal, inconştient de măreţia misiunii 
Je care este chemat s-o îndeplinească, l-a săltat pe vîrful 
piramidei sociale pe el, plebeul care din cioplitor de piatră 
a ajuns senator în Illinois. un om fără strălucire intelec
tuală, fără o deosebită tărie de caracter, fără o valoare ex
cepţională - un om de rînd animat doar de bunăvoinţă. Inc. 

* - „unică în felul ei".  - Nota trad. 
** - acţiuni de dare în j udecată. - Nota trad. 

. . - toţi ceilalţi. - Nota trad. 
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niciodată Lumea nouă nu a cucerit o victorie mai mare decît 
acum, cînd a dovedit că, datorită organizării ei politice şi 
sociale, oamenii de rînd animaţi de bunăvoinţă pot îndeplini 
sarcini pentru rezolvarea cărora în Lumea veche ar fi fost 
nevoie de eroi I 

Hegel a observat la vremea sa că de fapt comedia se 
situează mai sus decît tragedia, umorul raţiunii - mai sus 
decit patosul ei sso. Dacă Lincoln nu posedă patosul acţiunii 
istorice, ca om de rînd provenit din popor, el posedă umorul 
acestei acţiuni. Cînd a emis Lincoln proclamaţia sa că de la 
1 ianuarie 1 863 sclavia este desfiinţată pe teritoriul Confe
deraţiei ? Tocmai în momentul cînd, la Congresul de la 
Richmond, Confederaţia, în calitate de stat independent. a 
luat hotărîrea cu privire la „tratativele de paceu .  Tocmai în 
momentul cînd proprietarii de sclavi din statele de graniţă 
considerau că, prin invazia celor din Sud în Kentucky, „the 
peculiar institution" * („instituţia specială u) era tot atit de 
sigură pe cît era de sigură dominaţia lor asupra compatriotu
lui lor preşedintele Abraham Lincoln de la Washington. 

Scris de K. Max 
la 1 octombrie 1 862 

Publicat fa „Die Presse" nr. 281 
din 12 octombrie 1 862 

* - sclavia. - Nota red. 

Se tipăreşte după textul 
apămt în ziar 

Tradus din limba germană 
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Despre panificaţie 

Garibaldi, războiul civil din America, revoluţia din 
Grecia, criza de bumbac, falimentul lui Veillard ss1, - toate 
acestea trec acum la Londra pe ultimul plan în faţa„. pro
blemei plinii, a problemei pîinii în înţelesul propriu al cuvîn
tului. Englezii, care se mîndresc atît de mult cu „ideile lor 
în domeniul fierului şi al aburului", au descoperit deodată 
că fabrică „staff of life" („suportul vieţii") la fel ca vechii 
franci, la fel ca pe vremea năvălirii normanzilor. Singurul 
progres esenţial constă în falsificarea produselor, înlesnită 
de chimia modernă. Un vechi proverb englez spune că orice 
om, chiar şi cel mai bun. trebuie să înghită în viaţa lui „a  
peck of  dirt" („o baniţă de tină" ) .  Aici, desigur, este vorba 
de sensul moral al cuvîntului. John Bull însă nici nu bă
nuieşte că el înghite zi de zi, în sensul fizic cel mai concret, 
un inimaginabil mixtum compositum * format din făină, 
argilă, ptnză de păianjen, black beetles ** şi sudoare ome
nească. Ca bun cunoscător al Bibliei, el ştia, fireşte, că omul 
îşi ciştigă piinea în sudoarea frunţii, dar pentru el era absolut 
inedit faptul că sudoarea omenească trebuie să intre ca un 
ingredient. ca un condiment în aluat. 

Ordinea în care marea industrie pune stăpinire pe dife
ritele domenii ale producţiei, în care găseşte împămîntenite 
munca manuală, meşteşugul şi manufactura, pare la prima 
vedere extrem de capricioasă. Aşa, de pildă, producerea 
griului este o îndeletnicire rurală, iar coacerea pîinii - una 
urbană. Nu era oare de presupus că producţia industrială 
va acapara meşteşugurile practicate la oraşe înaintea celor 
practicate la sate ? Totuşi, lucrurile s-au petrecut invers. Ori 

* - amestec. - Nota trad. 
•* - gîndaci de bucătărie. - Nota trad. 
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încotro ne vom îndrepta privirile vom vedea că producţia 
obiectelor destinate nemijlocit consumului s-a sustras pînă 
acum cu mai multă sau mai puţină încăpăţinare influenţei 
marii industrii, că cerinţele vitale ale oamenilor sînt satis
făcute prin metode meşteşugăreşti străvechi extrem de rudi
mentare şi anevoioase şi că nu Anglia, ci America de Nord 
- şi abia în zilele noastre - a făcut prima o breşă în 
această tradiţie. Yankeul a folosit pentru primă oară maşini 
în ramura croitoriei, cizmăriei etc. ,  ba a introdus chiar ma
şini ca cele din fabrică acasă la el. De altfel, acest fenomen 
se explică foarte simplu. Industria reclamă o producţie în 
masă, o producţie pe scară largă pentru comerţ, şi nu pentru 
consumul personal. şi, prin însăşi forţa lucrurilor, materiile 
prime şi semifabricatele constituie primul domeniu al cuce
ririi ei, iar mărfurile finite destinate consumului nemijlocit, 
ultimul domeniu al cuceririi ei.  

In Anglia pare-se că meşterului brutar i-a bătut ceasul 
şi că a început era fabricanţilor ·de pîine. Dar numai repulsia 
şi scîrba provocate de dezvăluirile d-lui Tremenheere privi
toare la „misterele pîinii " 352 nu ar fi fost suficiente pentru 
o asemenea revoluţie dacă la aceasta nu s-ar fi adăugat 
faptul că capitalul pe care criza americană l-a înlăturat în 
mare măsură din domenii de mult monopolizate de el n-ar 
căuta cu atîta aviditate noi sfere de acţiune. 

Zilerii din brutăriile londoneze au asaltat parlamentul 
cu memorii în care se plîngeau de situaţia lor mizeră. Minis
terul de interne l-a delegat atunci pe d-l Tremenheere ca 
raportor şi oarecum ca anchetator al situaţiei care făcea 
obiectul acestor memorii. Raportul d-lui Tremenheere a dat 
semnalul de alarmă. 

Raportul d-lui Tremenheere se compune din două părţi 
principale. In prima parte, el descrie mizeria muncitorilor 
din brutării, în cea de-a doua dezvăluie misterele dezgustă
toare ale însuşi procesului de panificaţie. 

Prima parte a raportului îi prezintă pe zilerii din bru
tării ca pe nişte „sclavi albi ai civilizaţiei" .  Ziua lor de 
muncă obişnuită începe pe la orele 1 1  seara şi ţine pînă la 
orele 3 sau 4 după amiază. Spre sfirşitul săptăminii, ziua 
de muncă se măreşte. In majoritatea brutăriilor londoneze, 
ea durează fără întrerupere de joi ora 1 0  seara pînă sîmbătă 
noaptea. Durata medie de viaţă a acestor muncitori, care în 
cea mai mare parte se sting de oftică, este de 42 de ani . 
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In ceea ce priveşte panificaţia propriu-zisă. aceasta are 
loc mai ales în subsoluri neîncăpătoare, prost ventilate sau 
lipsite cu desăvîrşire de ventilaţie. La aceasta se adaugă 
emanaţiile pestilenţiale ale canalelor de scurgere defectuoase, 
aşa că şi „pîinea care fermentează absoarbe gazele nocive, 
care o înconjură din toate părţile u .  Pînza de păianjen, gîn
dacii, şobolanii şi şoarecii „se contopesc cu aluatul u .  

„Cu cel mai mare dezgust - a spus d-l Tremenheere - a m  fost 
nevoit să trag concluzia că aluatul absoarbe aproape întotdeauna su
doarea şi adesea secreţii şi mai pernicioase ale celor care-l frămintă".  

Nici brutăriile de lux nu sînt lipsite de aceste aspecte 
respingătoare, care întrec însă orice închipuire în văgăunile 
unde se prepară pîinea pentru săraci, unde se practică şi 
mai în voie falsificarea piinii. adăugindu-se în aluat argilă 
şi făină de oase. 

D-l Tremenheere propune să se emită legi mai severe 
împotriva falsificării pîinii. El mai propune ca brutăriile să 
fie controlate de guvern, să se reducă ziua de muncă pentru 
„tineri u (adică pentru cei care nu au împlinit vîrsta de 
1 8  ani) de la orele 5 dimineaţa pînă la orele 9 seara etc. 
El consideră însă foarte just că nu parlamentul, ci numai 
marea industrie pot înlătura inconvenientele care rezultă din 
însăşi vechea metodă de panificaţie. 

Şi, într-adevăr, în unele locuri s-a şi introdus maşina 
lui Stevens pentru frămîntat. O altă maşină de acest fel se 
află printre exponatele de la expoziţia industrială. Dar ambele 
maşini mai lasă încă pe seama muncii manuale o bună parte 
din procesul de panificaţie. D-rul Dauglish, în schimb. a 
revoluţionat întregul sistem de panificaţie. Din clipa în care 
făina părăseşte hambarul şi pînă dnd pîinea intră în cuptor, 
ea nu trece prin nici o mînă omenească. D-rul Dauglish în
lătură complet drojdia, realizînd procesul de fermentare prin 
folosirea acidului carbonic, şi reduce întregul proces de 
panificaţie. inclusiv coptul, de la 8 ore la 30 de minute. 
Munca de noapte este eliminată cu totul. Folosirea bioxidu
lui de carbon exclude orice posibilitate ca în aluat să se 
adauge produse falsificante. O mare economie se realizează 
datorită modului diferit de fermentaţie, şi mai ales dacă ma
şina d-rului Dauglish este completată cu o invenţie din Ame
rica prin care bobul de grîu este decorticat fără ca să se 
distrugă, ca pînă acum, trei sferturi din membrana care con
ţine g.luten şi care constituie, după părerea chimistului fran-
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cez Mege Mouries, partea cea mai nutritivă a bobului de 
griu. D-rul Dauglish a făcut socoteala că, prin noul său 
procedeu de panificaţie, Anglia ar economisi anual făină în 
valoare de 8 OOO OOO I .st. O altă economie se realizează şi la 
consumul de cărbune. Cheltuielile pentru cărbuni, inclusiv 
maşina cu aburi, se reduc de la 1 şiling la 3 pence de fiecare 
cuptor. Bioxidul de carbon preparat din cel mai bun acid 
sulfuric costă aproximativ 9 pence de fiecare sac de făină, 
în timp ce drojdia îi costă acum pe brutari mai bine de 
1 şiling. 

Nu de mult, la Dockhead Bermondsey, un cartier din 
Londra, s-a deschis o brutărie care a lucrat după metoda 
perfectionată a d-rului Dauglish, dar. din cauza poziţiei ne
avantajoase a localului, a fost repede închisă. In prezent, 
asemenea brutării sînt în functiune la Portsmouth, Dublin, 
Leeds, Bath, Coventry şi, după cum se spune, ele merg bine. 
Manufactura deschisă de curînd la Islington (o suburbie a 
Londrei) sub supravegherea directă a d-rului Dauglish este 
destinată mai curînd să-i invete pe muncitori procesul de 
panificaţie dedt să servească pentru vînzarea pîinii. Pregă
tiri pentru introducerea pe scară largă a maşinilor în pro
cesul de panificaţie se fac la brutăria municipală din Paris. 

Extinderea generală a metodei d-rului Dauglish va 
transforma majoritatea actualilor meşteri-brutari englezi în 
simpli agenţi ai dtorva mari fabricanţi de pîine. Pe viitor ei 
se vor ocupa cu vînzarea cu amănuntul, şi nu cu fabricarea 
propriu-zisă a pîinii, ceea ce, de altfel, pentru majoritatea 
meşterilor-brutari nu va însemna o metamorfoză prea dure
roasă, dat fiind că. de fapt, de pe acum ei sînt nişte simpli 
agenţi ai marilor morari. Victoria producţiei mecanizate a 
pîinii va marca un moment de cotitură în istoria marii in
dustrii, momentul cînd aceasta va lua cu asalt ungherele în 
care productia meşteşugărească medievală s-a baricadat cu 
atîta încăpătînare. 

Scris de K. Marx 
e la sfîrşitul lunii octombrie 1 862 

Publicat în „Die Presse• nr. 29 
din 30 octombrie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Despre situaţia din America de Nord 

Londra, 4 noiembrie 1862 

Generalul Bragg, care comandă în Kentucky trupele ce
lor din Sud - celelalte forţe armate ale Sudului aflate acolo 
sînt mai degrabă detaşamente de franctirori -, a lansat, cu 
prilejul invaziei lui în acest stat de graniţă, o proclamaţie 
care pune într-o lumină vie ultimele combinaţii de şah ale 
Confederaţiei. Proclamaţia adresată de Bragg statelor din 
nord-vest prezintă succesul său în Kentucky ca un fapt îm
plinit şi  întrevede, evident, eventualitatea unei înaintări vic
torioase în Ohio, statul central al Nordului. In primul rînd, 
Bragg declară că Confederaţia este gata să garanteze libera 
navigaţie pe Mississippi şi Ohio. Această garantare are un 
sens numai în măsura în care proprietarii de sclavi stăpînesc 
statele de graniţă. La Richmond s-a pornit, prin urmare, de 
la premisa că invaziile simultane ale lui Lee în Maryland şi 
ale lui Bragg în Kentucky vor asigura dintr-o lovitură stăpî
nirea asupra statelor de graniţă. Bragg caută apoi să dove
dească justeţea cauzei Sudului, pentru că în lupta sa nu 
urmăreşte decît independenţa, dar că în rest este dornic de 
pace ; tîlcul propriu-zis, caracteristic al proclamaţiei se des
prinde din propunerea făcută statelor din nord-vest de a 
încheia o pace separată, din chemarea adresată lor de a se 
separa de Uniune şi de a adera la Confederaţie, dat fiind că 
interesele economice ale Nord-vestului şi Sudului ar coincide 
în aceeaşi măsură in care interesele Nord-vestului şi cele 
ale Nord-estului se ciocnesc. După cum se vede, Sudul nici 
n-a apucat să intre în stăpînirea statelor de graniţă, şi a şi 
început să divulge în mod oficial scopul pe care-l urmărea 
- restabilirea Uniunii fără statele Noii Anglii. 

Dar aşa cum a eşuat invazia in Maryland, aşa a eşuat 
şi cea în Kentucky : prima - in bătălia de la Antietam
Creek, a doua - în bătălia de la Perryville, lîngă Louisville. 
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Ca şi acolo, confederaţii se aflau aici în ofensivă şi au atacat 
avangarda armatei lui Buell. Victoria federaliştilor se dato
reşte comandantului avangărzii, generalul McCook, care a 
ţinut piept forţelor inamice, mult superioare din punct d" 
vedere numeric, pînă cînd Buell a putut să-şi arunce în 
luptă principalele sale forţe. Nu încape nici o îndoială că 
înfrîngerea de la Perryville va avea ca urmare evacuarea 
Kentucky-ului de către confederaţi. Cel mai mare detaşa
ment de franctirori, format din cei mai fanatici adepţi ai sis
temului sclavagist aflaţi în Kentucky şi condus de generalul 
Morgan, a fost zdrobit cam în acelaşi timp la Frankfort (între 
Louisville şi Lexington) . In sfîrşit. trebuie să adăugăm vic
toria hotărîtoare repurtată de Rosecrans la Corinth, care si
leşte armata invadatoare învinsă de sub comanda generalului 
Bragg să se retragă în mare grabă. 

Astfel, campania de mare anvergură şi bine concepută 
din punct de vedere militar, întreprinsă de confederaţi în
tr-un moment de conjunctură favorabilă, pentru a recuceri 
statele sclavagiste de graniţă pe care le pierduseră, pare-se, 
a eşuat complet. Abstracţie făcînd de rezultatele militare 
nemijlocite, aceste lupte contribuie şi într-alt fel la înlătu
rarea dificultăţii principale. Importanţa pe care statele scla
vagiste propriu-zise o acordă statelor de graniţă se explică, 
fireşte, prin existenţa elementului sclavagist în acestea din 
urmă, acelaşi element care impune guvernului Uniunii com
promisuri diplomatice şi constituţionale în lupta ei împotriva 
sclaviei. Or, acest element este distrus în practică de însuşi 
mersul războiului civil pe arena lui principală - statele de 
graniţă. O mare parte din proprietarii de sclavi emigrează 
în permanenţă cu „black chattel u ( , .vitele lor negreu)  spre 
Sud, pentru a-şi pune la adăpost avutul. După fiecare înfrîn
gere a confederaţilor, aceste emigrări sînt mai frecvente. 

Unul dintre prietenii mei, un ofiţer german * care a 
luptat sub steagul înstelat cînd în Missouri, cînd în Arkansas, 
cînd în Kentucky şi Tennessee, îmi scrie că această emigrare 
aminteşte perfect de exodul din Irlanda în anii 1 847-1 848. 
În afară de aceasta, elementele cele mai active din rîndul 
proprietarilor de sclavi, pe de o parte, tineretul, pe de altă 
parte, conducătorii politici şi militari părăsesc ei înşişi masa 
clasei lor şi fie că organizează în propriul lor stat detaşa
mente de franctirori care sînt nimicite ca atare, sau părăsesc 

• - Joseph Weydemeyer. - Nota red. 
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locurile natale şi intră fie în armata Confederaţiei, fie în 
aparatul administrativ al acesteia. De aici rezultă : pe de o 
parte, scăderea masivă a contingentului de sclavi în statele 
de graniţă, unde au fost în permanenţă expuşi unor „encroach
ments " („asalturi") ale muncii libere care-i concura, şi pe 
de altă parte exodul părţii mai active a proprietarilor de 
sclavi şi al suitei lor de albi. 1n felul acesta rămîne numai o 
pătură de proprietari de sclavi „moderaţi " ,  care în curînd 
vor căuta cu aviditate să pună mina pe arginţii care le sînt 
oferiţi de \Vashington pentru răscumpărarea „black chattel "
urilor lor, a căror valoare scade oricum de îndată ce piaţa 
din Sud este închisă pentru vînzarea acestora. Astfel. răz
boiul însuşi aduce rezolvarea problemei în măsura în care el 
transformă efectiv relaţiile sociale în statele de graniţă. 

Pentru Sud, anotimpul cel mai favorabil pentru ducerea 
războiului a trecut acum ; pentru Nord, el începe tocmai, 
deoarece fluviile din ţară devin iarăşi navigabile, aşa că 
poate fi din nou aplicată tactica combinării războiului terestru 
cu cel naval, care s-a dovedit a fi atît de eficace. Nordul a 
folosit în modul cel mai eficient răgazul pe care l-a avut. 
Cele zece cuirasate pentru fluviile din vest vor fi gata în 
curînd ; la acestea se mai adaugă un număr de două ori pe 
atîta de mare de semicuirasate pentru apele puţin adînci. 1n 
est, multe cuirasate noi au şi părăsit şantierul naval, în timp 
ce altele mai sînt în curs de construire . Toate vor fi gata 
pînă Ia 1 ianuarie 1863. Ericson, inventatorul şi construc
torul vasului „Monitor " ,  conduce lucrările de construire a 
altor nouă vase de acelaşi tip . Patru dintre ele „plutesc" deja. 

Armatele de pe Potomac, din Tennessee şi Virginia. pre
cum şi din diferite puncte din sud, Norfolk, New Bern, Port 
Royal, Pensacola şi New Orleans, primesc zilnic noi întăriri. 
Prima recrutare de 300 OOO de oameni, anunţată de Lincoln 
în iulie, s-a efectuat în întregime şi o parte dintre ei se şi 
găsesc pe teatrul de acţiuni militare. Cea de-a doua recru
tare de 300 OOO de oameni pe un termen de nouă luni se 
efectuează treptat. In unele state, conscripţia a fost înlocuită 
cu înrolarea de bunăvoie şi n-a întimpinat nicăieri greutăţi 
serioase. Ignoranţa şi ura au încercat să prezinte conscripţia 
ca pe un eveniment nemaipomenit în istoria Statelor Unite. 
Nimic mai greşit. In timpul războiului de independenţă şi al 
celui de-al doilea război cu Anglia ( 1 812-1 815) a fost re
crutat un mare număr de trupe ; acelaşi lucru s-a întîmplat 

39 - Mrx-Engels - Opere, voi. 15 
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şi în timpul diferitelor războaie mărunte cu indienii, fără 
ca aceasta să fi întimpinat o opoziţie serioasă. 

Trebuie semnalat faptul ciudat că în cursul acestui an 
numărul persoanelor emigrate din Europa în Statele Unite 
este de aproximativ 1 00 OOO şi că jumătate din ei sînt irlan
dezi şi englezi. La congresul lui „Association for the advance
ment of science " * care a avut loc recent în Anglia, la 
Cambridge, economistul Merivale s-a văzut nevoit să amin
tească compatrioţilor săi un fapt pe care . ,Times" ,  „Saturday 
Review" ,  „Morning Post" ,  „Morning Herald" ,  ca să nu mai 
vorbim de dii minorum gentium ** ,  l-au dat cu desăvîrşire 
uitării, sau pe care ar vrea să-l şteargă din amintirea engle
zilor, şi anume faptul că majoritatea populaţiei excedentare 
din Anglia îşi găseşte în Statele Unite o nouă patrie. 

Scris de K. Marx 
la 4 noiembrie 1862 

Publicat în „Die Presse• nr. 309 
din 10 noiembrie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 

* - „Asociaţia pentru progresul ştiinţei" .  - Nota trad. 
** textual - zeii mai mici ; în sens figurat în cazul de faţă - per

SOlle mai puţin imortante. - Nota trad. 
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Karl Marx 

Simptome de dezagregare · 
a Confederaţiei din sud 

589 

Presa engleză este mai „sudică" decît Sudul. In timp ce 
ea vede în Nord totul în negru, iar în ţara , .nigger"-ilor -
totul în alb, în înseşi statele sclavagiste nimeni nu se leagănă 
în iluzia „victoriilor triumfale"  proslăvite de „Times" .  

Toată presa din Sud deplînge înfrîngerea de la Corinth 
şi îi acuză de „incapacitate şi prezumţiozitate" pe generalii 
Price şi Van Dorn 353• „Mobile Advertiser" pomeneşte de un 
regiment - Regimentul 42 din Alabama - care, intrînd n 
luptă vineri cu un efectiv de 530 de oameni, sîmbătă număra 
300 de oameni şi duminică seara - numai 10 oameni. Ceilalţi 
au fost ucişi. luaţi prizonieri, au fost răniţi sau au dispărut 
pe drum. Limbajul ziarelor din Virginia este identic. 

„Este limpede - scrie „Richmond Whig" - că scopul nemijlocit al 
campaniei noastre 'Pe Mississippi nu a fost atins• ,  „Ne temem - declară 
„Richmond Enquirer• - că această bătălie va avea o influentă cit se 
poate de nefastă asupra campaniei noastre din vest• .  

Faptul că Bragg a evacuat Kentucky-ul şi înfrîngerea 
confederaţilor la Nashville (Tennessee) 354 ne dovedesc că 
acest presentiment s-a adeverit. 

Din aceeaşi sursă, ziarele din Virginia, Georgia şi Ala
bama, deţinem informaţii interesante în legătură cu conflictul 
care s-a iscat între guvernul central de la Richmond şi 
diferite guverne ale statelor sclavagiste. Conflictul a fost 
provocat de ultima lege cu privire la înrolarea în armată, 
în care Congresul a extins obligativitatea serviciului militar 
mult peste limita vîrstei obişnuite. In Georgia a fost înrolat 
pe baza acestei legi un oarecare Levingood, iar la refuzul lui 
de a se prezenta, agentul Confederaţiei J. P. Bruce l-a 
arestat. Levingood a făcut apel la tribunalul suprem al co-

39* 
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mitatului Elbert (Georgia) , care a dispus punerea imediată în 
libertate a arestatului. In foarte ampla motivare a deciziei 
sale, tribunalul spune printre altele : 

„In preambulul constituţiei Confederaţiei se specifică clar şi răs
picat că fiecare stat este suveran şi independent. Ce sens ar mai avea 
să vorbim de suveranitatea şi independenţa Georgiei dacă fiecare miliţian 
poate fi scos cu forţa de sub controlul comandantului său suprem 1 Dacă 
Congresul de la Richmond poate să emită o lege cu privire la înrolarea 
în armată care prevede unele excepţii, ce-l opreşte atunci să emită o 
lege cu privire la înrolarea în armată fără nici o excepţie, potrivit că
reia ar urma să fie înrolaţi în armată guvernatorul, corpul legislativ, ma
gistratura, punîndu-se capăt întregii administraţii de stat 1... Din aceste 
motive şi dintr-o serie de ·alte motive, tribunalul dispune şi hotărăşte că 
legea Congresului cu privire la înrolarea în armată este nulă şi neave
nită şi că nu are nici o valabilitate legală„. • 

Statul Georgia a interzis astfel înrolarea în armată pe 
teritoriul său, iar guvernul Confederaţiei nu a cutezat să 
anuleze această interdicţie. 

Fricţiuni asemănătoare au loc în Virginia între „statul 
separatist u şi „uniunea statelor separatisteu .  Motivul disen
siunilor îl constituie refuzul guvernului de a acorda agenţi
lor d-lui Jefferson Davis dreptul de a-i mobiliza pe miliţienii 
din Virginia şi de a-i înrola în armata Confederaţiei. Cu 
acest prilej a avut loc un violent schimb de scrisori intre 
ministrul de război şi generalul J. B. Floyd, individul faimos 
care, în calitatea sa de ministru de război al Uniunii în 
timpul preşedinţiei lui Buchanan, a pregătit desprinderea 
statelor din sud şi, în acelaşi timp, „a desprins" din vistieria 
statului o parte considerabilă care a ajuns în propriul său 
geamantan. Acest şef al secesioniştilor, cunoscut în Nord 
sub porecla de „Floyd, the thiefu („Floyd hoţul") ,  îşi arogă 
acum rolul de apărător al drepturilor Virginiei împotriva 
Confederaţiei. In legătură cu corespondenţa dintre Floyd şi 
ministrul de război, , .Richmond Examineru remarcă printre 
altele : 

„Această corespondenţă ilustrează în mod pregnant rezistenţa şi os
tilitatea pe care statul lostru• (Virginia) „şi armata lui le înUmpină din 
partea acelora care abuzează de puterea Confederaţiei la Richmond. Vir
ginia este împovărată cu nesfîrşite impozite. Dar totul are o limită şi 
statul nu va mai tolera mult timp nedreptăţile„. Virginia .a furnizat aproape 
toate armele, toată muniţia şi echipamentul militar, datorită cărora au 
fost cîştigate bătăliile de la Bethel şi Manassas. Virginia a pus la dispo
ziţia Confederaţiei din propriile sale depozite de arme şi arsenale 
13 OOO de puşti şi muschete, 233 de piese de artilerie şi o minunată fa
brică de ame. Toţi bărbaţii din Virginia apţi pentru serviciul militar se 
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află, fără nici o excepţie, în serviciul Confederaţiei. Virginia a fost ne
voită să gonească cu propriile ei forţe pe inamic de la graniţa ei de 
vest, de aceea cum să nu te revolte faptul că creaturile din guvenul 
Confederaţiei îndrăznesc acum să-şi bată joc de acest stat ?" 

In Texas, trimiterea, în repetate rînduri, spre est a popu
laţiei adulte de sex bărbătesc a trezit, de asemenea, opoziţie 
faţă de Confederaţie. La 30 septembrie, d-l Oldham, repre
zentantul Texasului, a prezentat în Congresul de la Richmond 
următorul protest : 

„Pentru expediţia aventurieră din Subley au fost trimişi la moarte 
pe şesurile aride ale New Mexicoului 3 500 de soldaţi din trupele de 
elită ale Texasului. Şi care a fost rezultatul ? Duşmanul şi-a concentrat 
forţele la graniţele noastre, pe care le va trece la iană. Aţi scos din 
Texas cele mai bune trupe şi le-aţi dus la est de Mississippi, le-aţi tîrît 
în Virginia, le-aţi folosit în punctele cele mai periculoase, unde au fost 
decimate. Trei sferturi din efectivul fiecărui regiment din Texas zace în 
mormînt sau a fost concediat din armată din cauză de boală. Dacă acest 
guvern va continua să tot apeleze în acelaşi fel la bărbaţii apţi de luptă 
din Texas pentru a completa efectivul acelor regimente, atunci Texasul 
va fi ruinat, iremediabil ruinat. Este nejust ş i  nechibzuit. Mndatarii 
mei trebuie să-şi apere familiile, pr>prietatea şi patria. In numele lor 
protestez împotriva faptului că bărbaţii de la vest de Mississippi sînt 
duşi spre est, lăsîndu-se astfel patria descoperită în faţa invaziilor duş
manului din nord, est, vest şi sud". 

Din cele relatate mai sus, luate chiar din ziarele din 
Sud, se desprind două concluzii. Eforturile desperate ale 
guvernului Confederaţiei de a completa rtndurile armatei au 
întrecut măsura. Resursele militare seacă. In al doilea rînd, 
şi aceasta este hotărîtor. doctrina despre „state rights" („su
veranitatea statelor separatiste u) , cu ajutorul căreia uzurpa
torii din Richmond vor să dea secesiunii un colorit consti
tuţional, a şi început să se întoarcă împotriva lor înşişi. 
D-l Jefferson Davis n-a prea reuşit „să facă din Sud o 
naţiune", cum trfmbiţa admiratorul său englez Gladstone 855• 

Scris de K. Marx 
la 7 noiembrie 1862 

Publicat în „Die Presse• nr. 3 1 3  
lin 1 4  noiembrie 1862 

Se tipăreşte după textul 
publicat în ziar 

Tradus din limba germana 
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Karl Marx 

Rezultatul alegerilor din statele din Nord 

Alegerile constituie de fapt o înfrîngere pentru gu
vernul de la Washington 356, Vechii lideri ai partidului de
mocrat au folosit cu abilitate nemulţumirea provocată de 
greşelile făcute în domeniul financiar şi de gafele comise 
în domeniul militar, şi nu încape nici o îndoială că statul 
New York. care se află oficial în mîinile Seymourilor, Wood
ilor şi Bennettilor, poate deveni centrul unor intrigi peri
culoase. Pe de altă parte însă nu trebuie exagerată impor
tanta practică a acestei reacţii. Actuala Cameră republi
cană a reprezentanţilor continuă să-şi ţină şedinţele, şi 
succesorii ei. aleşi acum, îi vor lua locul abia în decem
brie 1 863. Prin urmare. alegerile, în măsura în care privesc 
Congresul de la Washington, sînt deocamdată o simplă de
monstraţie. Alegeri de guvernatori au avut loc doar în sta
tul New York. Partidul republican se află. aşadar, în con
tinuare tn fruntea diferitor state. Victoriile în alegeri 
repurtate de republicani în Massachusetts, Iowa, Illinois şi 
Michigan au compensat într-o oarecare măsură pierderile 
suferite în New York. Pennsylvania, Ohio şi Indiana. 

Făcînd o analiză mai minuţioasă a succeselor repurtate 
de partidul „democrat" ,  ajungem la un rezultat cu totul 
diferit de cel trîmbitat în ziarele engleze. Oraşul New York. 
cu numeroasele lui elemente provenind din drojdia societăţii 
irlandeze. oraş care pînă în ultimul timp a participat activ 
la comerţul cu sclavi şi care este sediul pieţei financiare 
americane şi reşedinţa deţinătorilor de ipoteci asupra plan
taţiilor din Sud, a fost dintotdeauna net „democrat",  la fel 
cum Liverpoolul este şi astăzi toryst. Şi de astă dată, dis
trictele rurale ale statului New York au votat, ca de la 1 856 
încoace, cu republicanii. dar fără entuziasmul din 1 860. De 
altfel. mare parte dintre bărbaţii cu drept de vot se află pe 
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front. Totalizînd districtele urbane şi cele rurale, vedem că 
majoritatea obţinută de democraţi în statul New York este 
de numai 8 000-10 OOO de voturi. 

ln Pennsylvania, care a oscilat mult timp între whigi 357 
şi democraţi. iar · apoi între democraţi şi republicani. ma
joritatea democrată constă numai din 3 500 de voturi. în 
Indiana ea este şi mai redusă, iar în Ohio, unde întru
neşte 8 OOO de voturi. liderii democraţilor, simpatizanţi no
torii ai Sudului. ca de pildă faimosul Vallandigham, şi-au 
pierdut totuşi locurile în Congres. Pentru irlandezi. negrii 
sînt nişte concurenţi periculoşi. Destoinicii fermieri din 
Indiana şi Ohio îi urăsc în primul rînd pe proprietarii de 
sclavi şi în al doilea rînd pe negri. In ochii lor, negrii re
prezintă simbolul sclaviei şi al înjosirii clasei muncitoare, 
iar presa democraţilor îi ameninţă zi de zi că teritoriile sta
telor lor vor fi inundate de „niggersu *. La aceasta se adăuga 
şi nemulţumirea provocată de felul lamentabil de ducere a ac
ţiunilor militare în Virginia, manifestată îndeosebi în statele 
care au furnizat cele mai multe contingente de voluntari. 

Dar nu acesta este esenţialul. ln timpul alegerii lui Lin
coln ( 1 860) nu exista nici războiul civil şi nici problema 
eliberării negrilor nu era încă la ordinea zilei. Partidul re
publican, pe atunci complet separat de partidul aboliţionişti
lor, nu urmărea în 1 860 prin votul lui în alegeri alt scop decît 
să-şi exprime protestul împotriva extinderii sclaviei în te
ritorii, dar proclama, totodată, neamestecul în ceea ce pri
veşte această instituţie în statele unde sclavia exista dej a în 
mod legal. Dacă Lincoln şi-ar fi ales ca lozincă de luptă eli
berarea sclavilor, el ar fi căzut atunci, fără doar şi poate, în 
alegeri. O asemenea idee era respinsă cu hotărîre. 

Cu totul altfel s-au prezentat lucrurile la alegerile care 
au avut loc recent. Republicanii au făcut cauză comună cu 
aboliţioniştii. Ei s -au pronunţat cu îndrăzneală pentru eli
berarea imediată a sclavilor, fie de dragul acestora, fie ca 
mijloc pentru a pune capăt rebeliunii. Ţinînd seama de 
această împrejurare, este deopotrivă de uimitor faptul că 
în Michigan, Illinois, Massachusetts, Iowa şi Delaware gu
vernul a întrunit majoritatea voturilor, iar în statele New 
York. Ohio şi Pennsylvania, deşi a rămas în minoritate, a 
întrunit un număr considerabil de voturi. Inainte de război, 
un asemenea rezultat ar fi fost imposibil chiar şi n Massa-

* - negri. - Nota trad. 
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chusetts. Nu este nevoie decît de o atitudine fermă din par
tea guvernului şi a Congresului . care urmează să se întru 
nească luna viitoare. pentru ca aboliţioniştii. care acum se 
identifică cu republicanii. să obţină pretutindeni o prepon
derenţă, atît morală cît şi numerică. Tendinţele intervenţio
niste ale lui Ludovic Bonaparte 3 5 8  întăresc poziţia lor „ex
ternă " .  Singurul pericol îl constituie menţinerea în posturile 
lor a unor generali de teapa lui McClellan, care. abstracţie 
făcînd de incapacitatea lor. s înt proslavery men • notorii .  

Scris d e  K. Marx 
la 1 8  noiembrie 1862 

Publicat în „Die Presse" nr. 321 
din 23 noiembrie 1862 

Se tipăreşte dupa tXtul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* - apărători ai sclaviei. - Nota lrad. 
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Destituirea lui McClellan 

Destituirea lui McClellan ! - iată răspunsul lui Lincoln 
la victoria în alegeri a democraţilor. 

Ziarele democraţilor declaraseră cu toată certitudinea c: 
alegerea lui Seymour ca guvernator al statului New York 
va atrage imediat după sine anularea proclamaţiei in care 
Lincoln declară că de la 1 ianuarie 1 863 sclavia a fost des
fiinţată pe teritoriul secesionist. Dar nici n-a apucat bine să 
se usuce cerneala tipografică de pe profeţiile lor. că iubitul 
lor general - iubit pentru că „o înfringere zdrobitoare îi 
inspira tot atîta teamă ca şi o victorie decisivă" - a fost 
destituit din postul de comandant şi nevoit să se retragă în 
viaţa particulară. 

Cititorii îşi amintesc că. la această proclamaţie a lui 
Lincoln, McClellan a răspuns cu o contraproclarnatie, cu un 
ordin de zi către armata sa. în care. deşi îi interzicea orice 
luare de atitudine împotriva măsurii preşedintelui. strecura. 
totodată. cuvintele fatale : „Este de datoria cetăţenilor să 
folosească urna electorală pentru a îndrepta greşelile gu
vernului . sau pentru a judeca acţiunile acestuia" . McClellan. 
comandantul principalei armate a Statelor Unite, a făcut deci 
apel la alegerile iminente împotriva preşedintelui. El a arun
cat în balanţă autoritatea care i-o conferă poziţia sa înaltă. 
Abstracţie făcînd de un pronunciamento în stil spaniol. el 
nu-şi putea manifesta mai flagrant ostilitatea sa faţă de 
politica preşedintelui. De aceea. după victoria în alegeri a 
democraţilor, lui Lincoln nu i-a rămas decît alternativa � 
să se coboare el însuşi la rolul de unealtă a prosclavagistu
lui partid al compromisului. sau sa-1 răpească acestuia 
punctul de sprij in din armată. îndepărtîndu-1 pe McClellan. 



696 Karl Marx 

Destituirea în acest moment a lui McClellan constituie, 
prin urmare, o demonstraţie politică. Ea devenise, de altfel, 
inevitabilă. Halleck, Commander in chief * , într-un raport 
adresat ministrului de război l-a acuzat pe McClellan de ne
supunere directă. Scurt timp după înfrîngerea confedera
ţilor în Maryland, la 6 octombrie, Halleck a ordonat să se 
treacă Potomacul tocmai pentru că nivelul scăzut al apei -
atît al Potomacului cît şi al afluenţilor lui - crea în acel 
moment condiţii favorabile pentru întreprinderea unor ac
ţiuni militare. In pofida acestui ordin, McClellan a rămas pe 
loc, pretextînd că armata sa nu poate pomi la drum din 
lipsă de provizii. In raportul sus-menţionat, Halleck dovedeşte 
că era vorba de un simplu subterfugiu, deoarece armata de 
la est se bucura, în ceea ce priveşte proviziile, de privilegii 
mari în comparaţie cu armata de la vest şi că putea fi apro
vizionată cu cele necesare tot atît de bine la sud ca şi la 
nord de Potomac. Acest raport al lui Halleck era însoţit de 
un al doilea raport, în care comisia instituită pentru a cerceta 
împrejurările în care arsenalul Harpers Ferry 351 a fost pre
dat confederaţilor îl acuză pe McClellan că pentru despresu
rarea arsenalului ar fi concentrat cu o încetineală inexpli
cabilă trupele unioniste aflate în apropierea acestui arsenal, 
dispunînd ca ele să parcurgă numai 6 mile engleze pe zi 
( aproximativ 1 112 mile germane) . Ambele rapoarte - rapor
tul lui Halleck şi raportul comisiei - se aflau în mina preşe
dintelui înainte de victoria în alegeri a democraţilor. 

Despre McClellan în calitatea lui de comandant de oşti 
s-a vorbit de atîtea ori în paginile ziarului nostru **, încît 
este suficient să amintim aici că el încerca să substituie 
rezolvarea tactică printr-o învăluire strategică şi era neobo
sit în căutarea unor înalte considerente de artă militară 
care să-l împiedice fie să folosească victoriile, fie să pre
intîmpine înfrîngerile. Scurta campanie din Maryland l-a 
înconjurat cu un nimb fals. In legătură cu aceasta trebuie 
menţionat că el a primit directivele generale cu privire la 
ofensivă� de la generalul Halleck, care a întocmit şi planul 
primei campanii .din Kentucky, şi că victoria de pe cîmpul 
de luptă a unioniştilor s-a datorat exclusiv vitejiei comandau-

* - comandantul suprem. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 498-501 ,  527-531, 549-552 ş i  

5559. - Nota red. 
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ţilor subalterni. îndeosebi generalului Reno, căzut în luptă, 
şi generalului Hooker, care nu s-a restabilit încă complet 
de pe urma rănilor primite. Napoleon a scris cîndva fratelui 
său Joseph că pericolul pe cîmpul de luptă este pretutindeni 
acelaşi şi că el se abate fără greş asupra capului tău tocmai 
cînd încerci să-l eviţi. Se pare că McClellan s-a pătruns de 
această axiomă, dar fără a trage concluzia practică pe care 
Napoleon voia s-o sugereze fratelui său. In tot cursul carierei 
sale militare, McClellan nu s-a aflat niciodată pe cîmpul 
de luptă, nu s-a avîntat niciodată în foc - o particularitate 
pe care generalul Kearny o subliniază într-o scrisoare publi
cată de fratele său după ce Kearny a căzut într-una din bă
tăliile din faţa Washingtonului. comandate de Pope. 

McClellan s-a priceput să-şi ascundă mediocritatea sub 
masca seriozităţii reţinute, a limbajului laconic şi a rezervei 
pline de demnitate. Inseşi lipsurile sale i-au asigurat încre
derea de nezdruncinat a partidului democrat din Nord, ca şi 
„aprecierea loială" a secesioniştilor. El şi-a ciştigat numeroşi 
adepţi printre ofiţerii superiori din armata sa datorită fap
tului că a creat un stat-major de proporţii încă nemaipo
menite în analele istoriei militare. Rivalitatea unei părţi 
a ofiţerilor mai vechi din fosta armată unională, care îşi fă
cuseră studiile la Academia din West Point, faţă de proaspe
ţii „generali civili " şi simpatia lor ascunsă faţă de „camarazii" 
din tabăra duşmană şi-au găsit un sprijin în Mclellan. In 
ceea ce-i priveşte pe soldaţi, aceştia cunoşteau ealităţile 
sale militare numai din auzite, dar îi atribuiau lui toate me
ritele intendenţei şi elogiau amabilitatea lui reţinută. Dintre 
toate calităţile indispensabile pentru un comandant de oşti. 
McClellan poseda una singură - priceperea de a-şi asigura 
popularitatea în rîndurile armatei. 

Urmaşul lui McClellan. Bunside, este prea puţin cunos
cut pentru ca să putem face o apreciere asupra lui. El face 
parte din partidul republican. In schimb, Hooker, căruia i s-a 
predat comanda supremă a corpului de armată aflat sub 
comanda directă a lui McClellan, este incontestabil unul 
dintre cei mai destoinici luptători ai Uniunii. Lui „Fighting 
Joe" („Joe luptătorul "),  cum este poreclit în armată, i se 
datoresc în cea mai mare parte victoriile repurtate în Ma
ryland. El este boliţionist. 
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Aceleaşi ziare americane care ne-au adus ştirea despre 
destituirea lui McClellan comunică şi declaraţiile lui Lln
:oln, din care rezultă că el este ferm hotărît să nu se abată 
nici cu o iotă de la proclamaţia sa. 

„Lincoln - remarcă, pe bună dreptate, „Moming Star" - a dovedit 
lumii întregi că este un om domol, dar de caracter, care acţionează cu o 
extraordinară prudenţă, în schimb însă nu dă niciodată îndărăt. Fiecare 
pas pe care l-a făcut in activitatea sa prezidenţială a fost just şi, odată 
adoptat, l-a înfăptuit în mod neabătut. Ponind de la hotărîrea de a li
chida sclavia în teritorii, el a ajuns, în cele din urmă, la scopul final al 
tuturor «mişcărilor antisclavagiste», la extirparea acestei monstruozităţi 
de pe întreg pămintul Uniunii, .şi chiar .acum îi revine marele merit de a 
fi absolvit Uniunea de orice răspundere pentru faptul că sclavia continuă 
să existe". 

Scris de K. Marx 
la 24 noiembrie 1 862 

Publicat în „Die Presse• nr. 327 
din 29 noiembrie 1 862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Neutralitatea engleză. 
Despre situaţia din statele din Sud 

Londra, 29 noiembrie 1862 

Nici nu s-au terminat încă tratativele dintre guvernul 
englez şi guvernul de la Washington în legătură cu vasul 
corsar „Alabama" 360, şi au şi început alte tratative în legă
tură cu echiparea unor noi vase de război ale confederaţilor 
în porturile engleze. Profesorul Francis W. Newman. unul 
dintre teoreticienii radicalismului englez, publică astăzi în 
„Morning Staru o scrisoare în care se spune printre altele : 

„După ce consulul american de la Liverpool s-a înredinţat la un ju
rist englez că echiparea vasului «Alabama» constituie un act ilegal, el a 
trimis o notă >ficială lordului John Russell. Atunci au fost cnsultaţi ju
riştii coroanei, care, de asemenea, au declarat că echiparea vasului 
«Alabama» este un act ilegal ; cercetările s-au tărăgănat însă atît de mult, 
îndt corsarul a folsit prilejul ca să dea bir cu fugiţii. ln momntul de 
faţă, o flotă formată din vase mai mult sau mai puţin cuirasate stă gata 
pregătită la Liverpool pntru a străpunge cu forţa blocada americană. In 
afară de aceasta, un convoi de vase-corsar este pe punctul de a uma 
vasul «Alabama» pe căile necinstite pe care s-a angajat. Oare guvernul 
nostru va închide ş i  de astă dată ochii şi-i va lăsa să plece nestingheriţi 
pe aceşti succesori ai «Alabamei» ? Mă tem că da. In discursul pe care 
l-a rostit la Newcastle, d-l GJadstone a spus că este informat că pre
şedintele rebelilor, căruia i-a ridicat osanale, va dispune în curînd de Q 
flotă proprie. Făcea oare aluzie la flota construită de prietenii acestuia 
din Liverpool ? .. . Lordul Palmerston şi Russell, ca şi toryi de altfel, nu
tresc împotriva republicanismului o ură care trece peste orice conside
rente şi ezitări, în timp ce d-l Gladstone, poate viitorul prim-ministru, 
declară deschis că este admiratorul uzurpatorilor sperjuri, care s-au 
legat să eternizeze şi să răspîndească sclavia" .  

Dintre ziarele americane care ne-au parvenit azi, „Rich
mond Examineru ,  organul confederaţilor, este, fără îndoială, 
cel mai interesant. El cuprinde un amplu articol cu privire 
la situaţia :reată, din care redau mai jos, în rezumat. 
esenţialul : 
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„Creşterea bruscă şi extraordinară a forţelor maritime inamice 
oferă o perspectivă sumbră. Acest gen de armă a luat asemenea pro
porţii, incit în multe privinţe ni se pare mai periculoasă decît forţele te
restre ale inamicului. Yankeii dispun acum de o flotă de război care 
numără cu 200 de vase mai mult ca înainte de izbucnirea războiului. 
S-au făcut mari pregătiri pentru acţiunile navale care urmează să fie intre
prinse în timpul iernii viitoare şi, în afară de vasele gata pregătite p entru 
luptă, se mai află în curs de construcţie încă aproximativ 50 de cuirasate. 
Avem toate motivele să credem că flota yankeilor care va ataca la iană 
ţărmurile noastre este absolut superioară predecesoarelor ei în ceea ce 
priveşte armamentul şi construcţia vaselor. Scopurile iminentelor expediţii 
sînt de cea mai mare importanţă. Este vorba de cucerirea ultimelor noastre 
porturi maritime, de desăvîrşirea blocadei, în sfîrşit, de crearea unor baze 
de unde să poată invada districtele din Sud, pentru ca de acolo să traducă 
în viaţă, la începutul anului viitor, legea cu privire la eliberarea negrilor. Ar 
fi o nerozie să negăm avantajele care ar decurge pentru inamicul nostru din 
cucerire: ultimelor noastre porturi maritime, sau să trecem cu uşurinţă peste 
o asemenea nenorocire, mîngîindu-ne cu gîndul că şi în acest caz îl mai 
putem zdrobi pe inamic pe cîmpul de luptă din interior. De îndată ce el va 
fi stăpîn pe oraşele Charleston, Savannah şi  Mobile, blocada va fi atît 
de riguroasă cum nu ne-o putem închipui, în pofida tuturor suferinţelor 
noastre de pînă acum. Ar trebui să renunţăm la gîndul de a construi o 
flotă pe această parte a Oceanului Atlantic şi să ne supunem din nou 
umilinţei de a preda inamicului vasele noastre, sau de a le distruge cu 
propriile noastre mîini. Intinsa noastră reţea de căi ferate din statele pro
ducătoare de bumbac ar fi în mai mare sau mai mică măsură străpunsă 
şi  am face prea tîrziu constatarea că războiul terestru, în care s-au ps 
speranţe atît de mari, ar trebui continuat în împrejurări care ar face 
imQosibilă întreţinerea, aprov1z10narea şi concentrarea unor armate 
mal.. Aceste urmări nefaste ale cuceririi porturilor noastre maritime 
pălesc, totuşi, în faţa unei primejdii cu m_ult mai mari, şi anume în faţa 
primejdiei celei mai mari a acestui război - ocuparea unor puncte de 
pe teritoriul statelor producătoare de bumbac, de unde inamicul şi-ar 
putea pune în aplicare planul său de eliberare a sclavilor. Se depun, de
sigur, mari eforturi pentru a se asigura reuşita acestei măsuri, care le 
stă atît la inimă aboliţioniştilor, şi pentru a exclude posibilitatea ca spiritul 
de revanşă înmagazinat de d-l Lincoln pînă la 1 ianuarie să nu se re
ducă la explozia inofensivă a unei petarde. Eforturile inamicului sînt în
dreptate acum împotriva punctelor celor mai vulnerabile ale poziţiilor 
noastre ; ei vor să otrăvească însăşi inima Sudului ... Prezicerea unor vii
toare nenorociri sună neplăcut în urechile masei, care crede orbeşte în 
guvern şi ia fanfaronada drept patriotism... Nu susţinem că Charleston, 
Savannah şi Mobile nu sînt pregătite pentru aprare. ln sud există, fi
reşte, o droaie de autorităţi în materie de probleme militare care con
sideră că aceste porturi sînt mai inexpugnabile decît Gibraltarul ; dar 
militarii şi megafoanele lor au îmbrobodit prea adesea poporul nostu cu 
asigurări mincinoase... Am mai auzit asemenea tirade şi în legătură cu 
New Orleansul. Potrivit celor relatate, lucrările de fortificaţie ale acestui 
oraş întreceau pe cele construite la Tir împotriva lui Alexandru. Cu toate 
acestea, populaţia New Orleansului s-a trzit într-o bună dimineată cu 
steagul inamic fluturînd în port... Capacitatea de apărare a porturilor 
11oastre este un secret al cercurilor oficiale. Dar senele care s-au vădit 
în ultimul timp nu sînt consolatoare. Acum cîteva săptămîni, Galveston 
a căzut aproape fără luptă în mina inamicului. Ziarelor locale li s-a in-
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tezis să scrie despre mijloacele de 1apărare ale acestui oraş. De altfel, 
nici un strigăt de ajutor nu a ajuns pînă la urechea insensibilă a guver
nului. Poporul nu s-a agitat. I s-a cerut în numele patriotismului său să 
rămînă impasibil, să aibă încredere în conducători şi să se supună legilor 
providenţei. Rezultatul a fost că inamicul a mai pus mina pe un trofeu. 
„.Metoda de a acoperi toate problemele militare cu un văl misterios a 
dăunat mult Sudului. Poate că a redus la tăcere critica şi a camuflat 
greşelile guvernului. Dar nu l-a indus în eroare pe inamic. Se pare că 
el este întotdeauna perfect informat asupra felului în care se prezintă 
lucrările noastre de fortificaţie, în timp ce poporul nostru află despre 
slăbiciunile lor abia atunci cînd ele cad în mina yankeilor" .  

Scris d e  K. Marx 
l a  29 noiembrie 1862 

Publicat în „Die Presse' nr. 332 
din 4 decembrie 1862 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Scrisoare adresată redacţiei ziarului 
„Berliner Reform" 

Către redacţia ziarului „Berliner Reiorm" 

Cele relatate în nr. 83 al ziarului dv. 361 cu privire la pe
rioada şederii mele la Berlin în 1 861 au „un singur cusuru ,  
şi anume de a fi o pură născocire. Aceasta pentru a pune 
lucrurile la punct. 

Londra, 1 3  aprilie 1 863 

>ublicată în „Berliner Reform" nr. 89 
din 17 aprilie 1 863 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Scrisoarea adresată de K. Marx redacţiei ziarului 
„Berliner Reform" 
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Karl Marx 

Apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra cu privire la Polonia 862 

Octmbrie 1 863 

Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra, 
de comun acord cu un reprezentant al guvernului naţional 
polonez 863, a însărcinat subsemnatul comitet să organizeze o 
colectă pentru Polonia printre muncitorii germani din Anglia, 
Germania, Elveţia şi Statele Unite. Dacă din punct de vedere 
material sprijinul dat pe această cale polonezilor nu este prea 
însemnat, în schimb, din punct de vedere moral el are o mare 
importanţă. 

Problema poloneză este problema germană. Fără o Po
lonie independentă nu poate exista nici o Germanie indepen
dentă şi unită, nu poate fi eliberată Germania de sub suzera
nitatea Rusiei, care datează din timpul primei împărţiri a 
Poloniei 864• Aristocraţia germană l-a recunoscut tacit încă 
de mult pe ţar, în secret, drept suveranul suprem al ţării. Bur
ghezia germană priveşte mută, cu apatie şi indiferenţă, cum 
este masacrat poporul erou, singurul care mai apără Germania 
de o invazie moscovită. O parte a burgheziei îşi dă seama de 
primejdie, dar este gata să sacrifice interesele întregii Ger
manii de dragul intereselor diferitelor state germane, a căror 
existenţă este condiţionată de fărîmiţarea Germaniei şi de 
menţinerea hegemoniei ruseşti. O altă parte a burgheziei 
priveşte autocraţia din est, ca şi regimul bonapartist din vest, 
ca piloane necesare ale ordinii. ln sfîrşit, o a treia parte este 
în aşa măsură preocupată de goana după bani, încît a pierdut 
orice urmă de înţelegere a marilor evenimente istorice şi de 
sesizare a conexiunii dintre ele. Prin demonstraţia ei zgomo
toasă în favoarea Poloniei sas, burghezia germană din 1 831  şi 
1 832 a silit cel puţin Bundestagul să treacă la măsuri ener
gice. In zilele noastre, cei mai fervenţi adversari ai Poloniei 
şi, prin urmare, cele mai utile unelte ale Rusiei sînt corifeii 
liberali ai aşa-numitei Uniuni naţionale 866• Oricine poate să 
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aprecieze în ce măsură aceste sentimente rusofile liberale 
au vreo legătură cu vîrfurile prusiene. 

ln acest moment funest, datoria clasei muncitoare din 
Germania faţă de Polonia, faţă de străinătate şi faţă de pro
pria ei onoare este de a protesta cu vehemenţă împotriva 
trădării săvîrşite de Germania faţă de Polonia, care este, în 
acelaşi timp, şi o trădare faţă de ea însăşi şi faţă de Europa. 
Restaurarea Poloniei - iată ce trebuie înscris cu litere de 
foc pe steagul clasei muncitoare germane după ce liberalis
mul burghez a şters această lozincă glorioasă de pe steagul 
lui. Clasa muncitoare din Anglia şi-a cîştigat o glorie ne
pieritoare în istorie prin faptul că a zădărnicit, cu ajutorul 
unor mitinguri de masă entuziaste, repetatele încercări ale 
claselor dominante de a organiza o intervenţie în favoarea 
proprietarilor de sclavi americani, cu toate că continuarea 
războiului civil din America a impus unui milion de mun
citori englezi cele mai grele suferinţe şi privaţiuni. 

Dacă măsurile poliţieneşti nu permit clasei muncitoare 
din Germania să organizeze demonstraţii de asemenea pro
porţii în apărarea Poloniei, ele nu o silesc nicidecum să fie 
înfierată, din cauza impasibilităţii şi mutismului ei, în ochii 
întregii lumi ca complice a trădării. 

Subsemnatul comitet roagă să se trimită sumele sub
scrise d-lui Bolleter, proprietarul sediului Asociaţiei din 
Nassau Street nr. 2, Soho, Londra. Aceşti bani vor fi folosîţi 
sub controlul Asociaţiei, care va da socoteala în mod public 
cum i-a mînuit de îndată ce scopul urmărit de această co
lectă va permite acest lucru. 

Bolleter, Berger, Eccarius, Kriiger, 
Lessner, Limburg, Linden, Matzrath, 
Tatschky, Toups, Wolff 

Scris de K. Marx 
pe la sfirşitul lunii octombrie 1 863 

Publicat sub formă de manifest 
la Londra în noiembrie 1 863 

Se tipăreşte după textul 
manifestului 
Tradus din limba germană 



607 

Friedrich Engels 

Efectivul armatelor din Schleswig 

Către redactorul ziarului „Manchester Guardian" 

Stimate domn, 

Circulă cele mai absurde zvonun m legătură cu efec
tivul relativ al armatelor care iau parte la războiul dintre 
Prusia, Austria şi Danemarca 367• Părerea generală este că 
efectivul trupelor germane depăşeşte pe cel al armatei 
daneze, raportul fiind de un danez la cel puţin trei germani. 
Pentru a arăta cit de puţin corespund aceste presupuneri 
realităţii, mi-am propus să prezint un tabel amănunţit asu
pra efectivului fiecărei armate, cel puţin în ceea ce priveşte 
infanteria, căci în momentul de faţă ar fi foarte greu de ob
ţinut informaţii precise în legătură cu cavaleria şi artileria. 

înainte de începerea ostilităţilor, în Schleswig se aflau 
următoarele trupe daneze : 

D ivizia întîi ,  comandant general-locotenentul Gerlach : 

brigada 1 ,  regimentele de infanterie 2 ş i  22 . . . . . . . . . . . . .  . 
brigada a 2-a, regimentele de infanterie 3 ş i  18 . . . . . . . . . . 
brigada a 3-a, regimentele de infanterie 17 şi 19 . . . . . . . . 

Divizia a doua, general-maiorul Du P lat : 

brigada a 4-a , regimentele de infanterie 4 ş i  6 
brigada a 5-a , regimentele de infanterie 7 şi 1 2  
brigada a 6-a, regimentele d e  infanterie 5 ş i  1 0  

D ivizia a tre i a ,  general-maiorul Steinm ann : 

b r igada a 7-a, regimentele de infanterie 1 ş� 11 . . . . . . . . .  . 
brigada a 8-a , regimentele de infanterie 9 ş1 20 . . . . . . . . . . 
brigada a 9-a, regimentele de infanterie 1 6  şi 21 . . . . . . . . 

Total batal ioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

sau, socotind 800 d e  oameni de batalion (efectivul 
complet f i ind de 870 de soldaţi şi ofiţeri ) , aproximat iv 

Cavaleri a ,  t� 1/2 regimente a cite  560 de oameni . . . . . . 
Artileria, aproximat iv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

28 800 
2 500 
l OOO 

Batalioane 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
!1 

36 

de oameni 
li ., 

Total trupe daneze 34 300 de oame n i  
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Aceste date nu cuprind cîteva batalioane de linie şi 
de rezervă care au fost trimise în Schleswig în primele zile 
ale lunii februarie, în privinţa cărora n-au putut fi culese date. 

Austriecii au trimis pe teatrul de război Corpul 6, for
mat din următoarele trupe : 

Brigada generalului Gondrecourt : Ba talioane 

Regimentul de infanterie Regele Prusiei , . . . , , , , , . . . , . , . , , 3 
„ „ „ Baronul Martini . . . . . . . . . . . . . , . , 3 

Batalionu l de vînători nr. 1 8  . . . . . . . , . . . .  , , , . . . , , , . . . , . , , 1 

Brigada generalului Nostitz : 

Regimentul de infanterie Regele Belgiei . . . . , . . . , . , , , . , . , , 3 
„ „ „ Marele Duce de Hessen . . . . . . . . 3 

Batalionul de vinători nr. 9 . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . , . . . , , 1 

Brigada generalului Thomas : 

Regimentul de infanterie Contele Coronini . .  , . . . . . . . . . , , , , 3 
„ „ „ Prinţul Holstein , , , . , . , , , . , , , , , , 3 

Un batalion de vînători, numărul nu e indicat , . , , , , , , . .  , , , , 1 

Brigada generalului Dormus : 

Două regimente de infanterie şi un batalion de vînători, 
numărul şi numele nu sint indicate . . . . . . . . . , . .  , , , . , . , . , . . . 7 

Total batalioane 

sau , socotind 800 de oameni de batalion (o cifră cam 
exagerată pentru actuala organizare a armatei austri-

28 

ece) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . . , 22 400 de oameni 
Cavaleria, aproximativ . . . .  , . , , , , . . . .  , , , , , , , . , . , , , , 2 OOO „ 
Artileria, aproximativ . . . . . . . . , , . . . . . . . . .  , . , , . . . . . 2 600 „ 

" 
" 

Total, aproximativ , , , , , , , , , . , , , . 27 OOO de oameni 

Prusienii au trimis următoarele unităţi : 
1 .  Corpul de armată combinat al prinţului Frederic Carol:  

Divizia a şasea : Batalioane 
brigada a 1 1-a, regimentele 20 şi 60 • , • • • , • • • „ ,  . . . , . . 6 
brigada a 12-a, regimentele 24 şi 64 • • • •  , , • , • , • •  , • , , , , , • 6 
în afară de acestea, Regimentul 35 infanterie uşoară 3 

Divizia a treisprezecea : Batalioane 

brigada a 25-a, regimentele 13 şi 53 • • • , , , • , • • •  , • , , , , , , • 6 
brigada a 26-a, regimentele 15 şi 55 • • •  , • , • , • , • , • , • , • • • , 6 
batalionul 7 vînători • • •  , • •  , • • • • • • • , • • • • • • • • • • • •  , • • • • •  , • • 1 
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2 .  Divizia de gardă a generalului Milbe:  Batalioane 
brigada 1 ,  regimentele de infanterie de gardă 3 şi 4 . . . . . . • . 6 
b�ig

_
ada . 1  2-a, reg�mentele de grenadieri de gardă 3 şi 4 . . . .  , . 6 

V1nator11 de garda • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

sau, socotind 800 de oameni de batalion . . . . . . . . . . . . 32 800 de oameni 
Cavaleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 OOO „ 
Artileria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 „ 

38 800 " 

Austriecii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 OOO „ 
Întreaga armată aliată . . . . . . . . 65 800 de oameni 

Aşadar, la un danez revin mai puţin de doi soldaţi ai 
armatelor aliate. Dacă ţinem seama de efectivul trupelor de 
apărare daneze la Daneiverk, Dippel şi Fredericia, această 
superioritate numerică este tocmai suficientă pentru a asi· 
gura succesul. După cum vedem, este vorba de aproape 
exact acelaşi raport de forţe care în 1 8 1 5  a asigurat supe
rioritatea lui Wellington şi Blicher asupra lui Napoleon. 

Scris de F. Engels 
în prima j umătate a lunii februarie 1864 

Publicat in „Manchester Guardian• 
din 16 februarie 1864 

F. E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Forţele armate ale Angliei împotriva Germaniei 

Manchester, 27 iunie 1 8o4 

Se întîmplă un lucru de necrezut : Anglia ameninţă 
Germania cu război 368• După cum comunică „United Service 
Gazette " ,  s -a  şi dat ordin depozitului de echipament militar 
din Pimlico (Londra) şi arsenalului din Woolwich să aibă 
gata pregătite pentru imediată folosinţă echipamentul şi ar
mamentul necesar pentru 30 OOO de oameni, şi ne putem aş
tepta ca peste cîteva zile să auzim că flota din Canalul 
Mînecii a plecat spre Sund sau spre Belt *. 

Despre forţele armate de care dispune Anglia în momen
tul de faţă ne informează „Army and Navy Gazette" .  In nu
mărul ei din 25 iunie se spune : 

„Forţele maritime disponibile care pot ridica imediat ancora sînt 
următoarele : 

' E dgar »,  vas d e  l'mn 
' \Varrior » ,  cuirasat . . . . . . .  . 
„ Black Prince », cuirasat 
• Prince Consort »,  cuirasat 
" Hector » ,  cuirasat . . . . . . . . . . 
1Defence », cuirasat . . . . . . . . .  . 
• Aurora » ,  fregată de lemn 
• Galatea », fregată de lemn . .  
„Wolverene » ,  corvetă de lemn 
' Research »,  cuirasat . . . . . . . . 
« Enterprise »,  cuirasat . . . . . . .  . 
' Geyser », vapor cu zbaturi de 

lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Assurance », vas de lemn . . .  . 
„Salamis », vap or cu zbaturi 

de lemn . .  , . . . . . . . . . . . .  . 
1Trinculo », canonieră de lemn 

Capac itatea Numărul în cai putere tunurilor 
600 

1 250 
1 250 
1 OOO 

800 
600 
400 
800 

400 
200 
160 

280 
200 

250 
60 

71 
40 
41 
35 
28 
1 6  
35 
26 
21 

'� 
4 

6 
4 
2 
2 

Tonajul  Echipajul 
3 094 
6 1 09 
6 109 
4 045 
4 089 
3 720 
2 558 
3 227 
1 703 
1 253 

993 

1 054 
681 

268 

810 
705 
705 
605 
530 
457 
515 
515 
275 
135 
121 

175 
90 

65 
24 

* - strîmtorile Beltul Mare şi Beltul Mic. - Nota trad. 
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De asemenea, spre a avea nave speciale cu pescaj mai mic pentru 
apele puţin adînci şi  pentru căile navigabile înguste ale Mării B altice şi 
ale ţărmurilor daneze, amiralitatea a dispus să fie gata pentru a porni în 
larg următoarele nave : 

uCordelia » ,  eorvetr1 de lemn 
«Fawn 1> ,  corvetă d e  lemn 
« Racer »,  corvetă de lemn . . . .  

Iar în curînd vor fi gata 

«Ach illes 1> , cuirasat . . . . . . . . . . 
u R oyal Sovereign » ,  cuirasat cu 

turele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uCaledonia > ,  cuirasat . . . . . . . .  
• Ocean 1>, cuirasat . . . . . . . . . . . . 

f a p n c itntea iu c a i  pu tere 

1 5 0  
1 00 
1 5 0  

următoarele 

Capacitatea 
în c u i  pu tei c 

1 250 

800 
1 OOO 
1 OOO 

N u n 1rtrul 
t unuril ol' 

1 1  
1 7  
1 1  

nave în 

N u mă1 u l  
tunurilor 

30 
5 

35 
35 

1 o n aj u l  : c h i p aj u l  

.)i9 1 30 
751 175 
579 130 

curs de constructie : 

T o n a j u l  

G 1 2 1  
3 9G3 '• 1 25 
, 0 't7 

Ecl.ip·1j ul  

705 

500 
G05 
605 

La acestea se adaugă numeroasele nave de rezervi şi, în sfîrş1t, 
vasele pentru apărarea coastelor, printre care 15 canomere cu o capa
citate de 60 CP şi prevăzute fiecare cu cite două tunuri grele" . 

Acestea din urmă, este de părere „Army and Navy Ga
zette" ,  s-ar ţine scai de inamic ca muscoiul de cal ; de ele 
nu va fi chip să scape. (Ca şi cum prusienii nu ar avea in 
Marea Baltică vreo 22 de muscoi de acest fel I )  

Acestea sînt datele p e  care le-am cules despre flotă în 
„Army and Navy Gazette " .  Anul trecut ne-am urcat pe bordul 
mai multor vase din flota de cuirasate şi, în afară de aceasta, 
am urmărit cu atenţie tot istoricul lor, precum şi cursele lor 
experimentale. A reieşit că nici unul dintre aceste cuirasate 
nu poate rezista pe vreme de furtună în largul mării ; iarna 
trecută, în Marea Irlandei cuirasatul „Prince Consort" era 
cît pe-aci să se scufunde în timpul unei furtuni căreia îi 
rezistă cu uşurinţă orice vas de lemn. Prin urmare, aceste 
nave pot fi folosite numai pentru anumite acţiuni bine pre
cizate ( lupte navale sau atacuri împotriva fortificaţiilor de 
pe coastă) , după care trebuie să se reîntoarcă de fiecare 
dată în port. Pentru blocade etc. nu sînt potrivite. De obicei, 
cuirasa lor este formată din plăci de fier de 412 ţoli grosime, 
de diferite calităţi ,  aplicate după diferite metode ; dar toate, 
chiar şi navele construite numai din fier, au o căptuşeală 
de lemn groasă de două picioare. Nici una dintre aceste 
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cuirasate nu rezistă obuzelor de oţel Whitworth de 70 de 
livre teşite, iar majoritatea lor - nici bombelor de oţel 
Whitworth de 70 de livre de formatul ghiulelelor sferice. In 
Prusia se toarnă în prezent tunuri cu ţeavă ghintuită cu un 
calibru identic cu cel al vechilor tunuri de 48 de livre şi  în
trucîtva asemănătoare tunului Whitworth, amintit mai sus. 
Obuzele de oţel cilindrice teşite (fără vîrf conic) trase de ase
menea tunuri vor străpunge aceste cuirase chiar dacă partea 
lor posterioară este găunoasă şi umplută cu o încărcătură de 
Pxplozive. Aceste obuze explozive nu au nevoie de nici un 
focos (după cum au dovedit experienţele lui Whitworth) cînd 
sint trase asupra unor cuirasate ; străpungerea cuirasei 
produce o temperatură atît de ridicată, încît obuzele devin 
incandescente şi aprind praful de puşcă din interior. 

Cuirasatele sînt înzestrate în general cu tunuri de bord 
de 68 de livre cu ţeava lisă (cu un calibru de 8 ţoli) şi cu tu
nuri Armstrong de 1 10 livre (cu un calibru de 7 ţoli) ca tu
nuri cu pivot amplasate la proră şi la pupă. Unele dintre aceste 
nave aveau pe bord şi tunuri Armstrong de 40 şi de 70 de 
livre, dar este foarte posibil ca ele să fie înlocuite cu tunuri 
de 68 de livre. Merită toată consideraţia vechiul tun de 68 de 
livre, solid şi, în pofida calibrului său, uşor de mînuit ; cel 
puţin pînă la o distanţă de 2 OOO de paşi, efectul lui este consi 
derabil şi fără îndoială că este cel mai bun tun din flota 
engleză. Dimpotrivă, pe tunurile Armstrong cu încărcarea pe 
la culată te poţi baza mai puţin decît pe oricare altul pentru 
că ghinturile din ţevi, din cauza fixării defectuoase a înve
lişului de plumb al obuzului, se umplu repede cu plumb şi 
mai ales pentru că închizătorul camerei nu face nici două 
parale. El constă dintr-o bucată pătrată de fier introdusă de 
sus, care ajunge ceva mai jos de peretele ţevii şi care este 
prinsă pe la spate cu şuruburi. Dar, av1nd în vedere că la un 
calibru de 7 ţoli obuzul cîntăreşte 1 10 livre, iar închizătorul 
numai 135 de livre, se înţelege că, după cîteva lovituri, 
scrumul prafului de puşcă îl împiedică pe acesta din urmă 
să se mai închidă perfect, astfel incit de îndată ce gazele 
produse de explozie îl învăluie de j os, el este împroşcat în 
afară. Acest lucru se întîmplă cu regularitate şi de aceea, 
în pofida preciziei tirului lor, aceste tunuri Armstrong nu 
sînt apreciate în flota militară. 

Pe „Royal Sovereign" vor fi amplasate în cele patru 
cupole sau turele ale sale cinci tunuri foarte grele a căror 
construcţie nu se cunoaşte încă. Cuirasa lui nu este căptuşită 
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cu lemn. Dacă această navă va fi bună la ceva în largul 
mării, rămîne de văzut. 

Navele mai mici, şi mai cu seamă cele din lemn, sînt 
prevăzute în cea mai mare parte cu tunuri de bord de 
32 de livre cu ţeavă lisă şi cu o lungime de 9 picioare şi  
6 ţoli şi de 10  picioare - tunuri foarte bune care suportă 
bine încărcături pînă la 1/s din greutatea ghiulelei, ceea ce 
nu este cazul cu tunurile de 68 de livre, şi, de aceea, pentru 
calibrul lor, au o tragere foarte precisă. Dar şi pe bordul 
navelor mari se găsesc citeva tunuri uşoare pentru bombe 
de 8 ţoli. Tunurile cu pivot central sînt fie tunuri de 8 ţoli 
cu ţeava lisă, de construcţie mai uşoară sau mai grea, fie 
tunuri Armstrong, care se încarcă cu obuze alungite de 40, 
70 sau 1 10 livre. 

Pescajul cuirasatelor mari este de cel puţin 25 de pi
cioare, aşa că din acest punct de vedere nu există mc1 o 
deosebire între ele şi vasele de linie şi fregatele foarte grele. 
De aceea ele sînt improprii pentru apele mici şi puţin adînci, 
cu excepţia golfurilor înguste sau a gurilor fluviilor cu ape 
adînci, unde pot fi folosite împotriva bateriilor şi forturilor 
de pe coastă. Aici, ele sînt de temut dacă apărarea are 
tunuri prea uşoare şi obuze care nu sînt din otel. Este pro
blematic dacă tunurile prusiene de 24 de livre cu ţeava 
ghintuită ar fi în stare să le străpungă cuirasa cu obuze de 
oţel. rn orice caz, tunul de 48 de livre cu ţeava ghintuită o 
poate face dacă trage cu obuze teşite din oţel, dacă tunul 
suportă o încărcătură care reprezintă 1/e pînă la q, din 
greutatea obuzului şi dacă proiectilul este tras de la o dis
tanţă de 600800 de paşi. Tunurile de 7 sau 8 ţoli cu ţeava 
ghintuită, pe care noi le putem executa cu atîta uşurinţă 
din oţelul de la uzinele „Krupp u ,  dacă ar fi amplasate în 
puncte adecvate, chiar în număr mic, în scurt timp ar putea 
face inofensive pentru ţărmul nostru cuirasatele grele engleze, 
cu condiţia ca obuzele să fie din oţel şi de formă cilindrică, 
fără virf conic sau rotunjit, pentru ca şi în cazul că ar 
cădea oblic să atingă cuirasa de fier cu marginea ascuţită. 
Whitworth a străpuns cuirasa cu asemenea obuze chiar la 
un unghi de înclinare de peste 50°. De asemenea, atunci cînd 
este vorba de tunuri de calibru mare, este preferabil să se 
renunţe la orice experienţe cu încărcarea pe la culată ; 
peste un anumit calibru ele sînt, desigur, dăunătoare ; iar 
pentru experienţe de lungă durată nu mai avem timp. 
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Atît despre flotă ; să ascultăm ce ne comunică „Army 
and Navy Gazette" despre forţele terestre disponibile : 

„Cavaleria. Regimntele 4, 5, 6, dragoni de gardă ; regimentele 1 şi 2 
(dragoni) ; regimentele 3, 4, 8 (husari) ; regimentul 9 (ulani) ; regimentele 
10, 1 1 ,  12, 13, 14, 15, 16 (husari). Fiecare din ele numărînd 650 de oameni 
inclusiv ofiţerii, în total 10 700 de oameni. 

Artileria. 10 baterii călăreţe (cu cite 6 tunuri) , 26 de b aterii de cîmp 
{mobile) , de asemenea cu cite 6 tunuri, şi  25 de baterii de cetate. ln 
total 216 tunuri de dmp şi 13 700 de oameni. 

Trupele de geniu. 20 de companii şi 2 companii de transport, în 
total 2 700 de oameni. 

Infanteria. Batalioanele 1 din regimentele 2, 3, 5, 6, 8, 10, 1 1 ,  13, 14,  24, 
26,29,31 ,32,37,41 ,45,49,53,58,59,60,61 ,64,69,73,74,75,83,84,85,86,87 ; batalioanele 2 
din Tegimentele 1 , 1 2  şi 60. La acestea se mai adaugă batalioanele 1 ale re· 
9imentelor 21 ,  39 şi 62, în total 39 de batalioane, care se află în drum, 
venind din America. Scăzînd companiile-depozit, mai rămîn de fiecare 
b atalion aproximativ 780 de oameni gata de marş sau, în total, 30 OOO de 
oameni instruiţi. La aceştia se mai adaugă şi rezervele întregii armate, 
în total vreo 1 8  OOO de oameni pentru o primă completare, şi, în sfîrşit, 
trupele de gardă (1  300 de oavalerişti şi 6 OOO de infanterişti) . 

In total : cavalerie - 1 2  OO ; artilerie - 1 3  700 ; trupe de geniu -
2 700 ; infanterie - 54 OOO de oameni, laolaltă 82 OOO de oameni. Dar, 
pentru a stabili efectivul forţelor de luptă care se pot pune imediat în 
mişcare, trebuie, în primul rînd, să scădem rezervele de 18 OOO de oamem, 
apoi Î11Că 25°/o care reprezintă trupele necombatante şi trupele indispen· 
sabile în interiorul ţării. Rămîn deci vreo 48 OOO de oameni bine instruiţi 
şi cu experienţă de luptă, gata să pornească oriunde şi să facă orice în 
cazul că vor fi sprijiniţi cum se cuvine de organele auxiliare şi  admi
nistrative. Aproape j umătate din acest număr ar forma o primă rezervă 
pentru recruţi, Nu cunoaştem efectivul exact al miliţiei care a participat 
la manevrele din acest an, care tocmai s·au încheiat, dar se zice că 
el este mai mare decît cel din 1863, cînd la trecerea în revistă s-au pre
zentat 102 OOO de oameni. In sfîrşit, voluntarii numără aproximativ 
160 00 de oameni" .  

Acestea sînt datele pe care le-am extras din „Army and 
Navy Gazette" .  Pentru moment considerăm că această statis
tică va fi suficientă, deoarece avem oricum de gînd să pre
zentăm cititorilor dv. o situaţie exactă cu privire la forţele 
terestre engleze. De un lucru pot fi sigure trupele dv. ger
mane : dacă vor trebui să dea piept cu englezii, vor avea 
de-a face cu adversari complet diferiţi de danezi, care, ce -i 
drept, sînt vitej i, dar prost instruiţi şi greoi. 

Scris de F. Engels 
la 27 iunie 1 864 
Publicat în 
„Allgemeine Milităr-Zeitung" nr. 27 
din 6 iulie 1864 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Kinglake despre bătălia de la Alma 369 

Cartea lui Kinglake despre războiul Crimeii370 a făcut, pe 
bună dreptate, senzaţie atît în Anglia cit şi dincolo de gra
niţele ei. Ea conţine o seamă de materiale noi şi valoroase, 
lucru explicabil dacă ne gîndim că autorul a avut la dispo
ziţie documentele statului major englez, o serie de însemnări 
ale unor ofiţeri superiori englezi şi numeroase memorii ale 
unor generali ruşi, scrise special pentru el 371• Cu toate 
acestea. felul în care sînt descrise evenimentele militare nu 
face din această carte o operă istorică, ci mai curînd un ro
man, un roman al cărui erou este comandantul suprem al ar
matei engleze, lordul Raglan. şi al cărui scop final este 
proslăvirea pînă la absurd a armatei engleze. 

Cartea lui Kinglake va avea, probabil, un putenic ră
sunet în Germania. ln timp ce reduce la minimum contri
buţia francezilor la victoria de la Alma 372, ea îi tratează pe 
ruşi cu o aparentă imparţialitate respectuoasă, citează 
izvoare cunoscute aparţinînd celor trei naţiuni beligerante şi 
este lipsită de acea fanfaronadă specific franceză, tot atît de 
dezgustătoare pe cit este de ridicolă şi pe care o întîlnim 
la Thiers şi compania. Nu este mai puţin adevărat că şi prie
tenilor noştri englezi le place să se laude, şi chiar dacă îşi 
plasează lăudăroşenia cu mai multă abilitate decît francezii, 
exagerările lor nu sînt cu nimic mai prejos decît ale acestora 
din urmă. Iată de ce este interesant să smulgem învelişul 
beletristic de pe descrierea bătăliei de pe Alma, singurul 
eveniment militar relatat n cele două volume apărute pînă 
acum, şi să separăm materialul istoric cu adevărat nou de 
înfloriturile, frazeologia şi născocirile în care abundă cartea 
d-lui Kinglake. 
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Bătălia de la Alma prezintă însă şi un deosebit interes 
tactic, lucru care pînă acum nu a fost suficient apreciat. 1n 
această bătălie se ciocnesc din nou, pentru prima oară de la 
Waterloo, două principii tactice diferite : unul adoptat cu 
precădere de către toate armatele din Europa, celălalt res
pins de toate în afară de una singur. - armata engleză. La 
Alma, linia engleză a înaintat împotriva coloanelor ruseşti 
şi le-a dat peste cap fără eforturi deosebite. Oricum ar fi, 
este o dovadă că vechea linie nu şi-a pierdut întru totul 
eficacitatea, aşa cum afirmâ manualele de tactică de pe con
tinent, şi că în orice caz chestiunea merită să fie cercetată 
mai îndeaproape. 

I 

Datele lui Kinglake cu privire la forţele armate ale păr
ţilor beligerante sînt cu totul aproximative. Pentru englezi, 
el dispune de date oficiale, care-i permit să stabileasc. 
numărul combatanţilor la 25 404 infanterişti şi artilerişti, peste 
1 OOO de cavalerişti şi 60 de tunuri. Aceste cifre pot fi con
siderate autentice. Numărul francezilor îl rotunjeşte la 
30 OOO de oameni cu 68 de tunuri, la care mai trebuie adău
gaţi încă 7 OOO de turci . 1n total, forţele aliaţilor se ridică la 
63 500 de oameni cu 128 de tunuri, ceea ce, în linii mari , se 
prea poate să fie destul de exact. Dificultăţile d-lui Kinglake 
încep cînd este vorba de ruşi. Este adevărat că în „Expediţia 
din Crimeea" a lui Anicikov (traducerea germană, Berlin, 
Mittler 1 857, partea întîi)3i3 se dă o listă cu denumirile şi 
numerele regimentelor, batalioanelor, escadroanelor şi bate
riilor bazată, de bună seamă, pe izvoare oficiale şi necon
testată pînă acum în nici unul din punctele esenţiale. Potrivit 
acestor date, ruşii aveau la Alma 42 de batalioane, 1 6  esca
droane, 1 1  sotnii de cazaci şi 96 de tunuri în 1 01/2 baterii, în 
total 35 OOO de oameni. Aceasta nu-l satisface însă pe d-l 
Kinglake. El face alte calcule, continuînd să se refere. totuşi. 
la Anicikov ca la izvorul său, şi ajunge la cu totul alte rezul
tate, fără să considere însă necesar să aducă dovezi în spri
j inul datelor sale, care nu mai coincid cu cele ale lui Ani
cikov. In general este caracteristic pentru întreaga carte că 
citează mereu nume acolo unde se descriu fapte notorii şi 
niciodată atunci cînd se fac afirmaţii noi şi hazardate. 
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Cele două situaţii diferă foarte puţin în ceea ce pri
veşte infanteria. Anicikov indică 40 de batalioane de linie, 
1 batalion de puşcaşi şi 12 batalion de infanterie marină. 
Kinglake transformă această jumătate de batalion în 2 bata
lioane, citindu-l pe Hodasevici (maior din Regimentul de 
infanterie Tarutino) , care pretinde că le-ar fi văzut374, Acest 
punct nu este însă esenţial, deoarece însuşi Kinglake recu
noaşte că ruşii nu prea dădeau importanţă acestor trupe. ln 
afară de aceasta, Kinglake transformă cele două companii de 
genişti, amintite de Anicikov, într-un batalion întreg şi le 
enumeră pretutindeni ca făcind parte din rîndurile infanteriei. 

In ceea ce priveşte cavaleria, exagerările lui Kinglake 
apar mult mai pregnant. De-a lungul întregii descrieri a bătă
liei se subliniază cu fiecare prilej că ruşii aveau pe cîmpul 
de luptă „3 400 de lănci u, iar pe fiecare plan al bătăliei figu
rează o coloană enormă în spatele flancului drept al ruşilor, 
cu menţiunea că în locul acela se afla cavaleria rusă cu un 
efectiv de 3 OOO de oameni. Ni se atrage mereu atenţia asu
pra ciudatei inactivităţi a acestor 3 OOO de oameni, ca şi 
asupra pericolului pe care-l prezenta imediata lor apropiere 
pentru englezi, care nu aveau decît puţin peste 1 OOO de 
cavalerişti. Kinglake evită cu tot dinadinsul să ne informeze 
că peste o treime din această cavalerie era alcătuită din 
cazaci, despre care oricine ştie că sînt incapabili să lupte în 
formaţie compactă împotriva cavaleriei regulate. Dată fiind 
totala necunoaştere a problemelor militare, care răzbate din 
întreaga carte, la baza acestei erori grosolane stă mai curînd 
ignoranţa decît o rea-voinţă. 

In ceea ce priveşte artileria, lui Kinglake ii lipseşte 
orice discemămînt. După cum am mai arătat, Anicikov indică 
în total 96 de tunuri, repartizate în 10 baterii de cîmp, uşoare 
şi grele, amănunţit descrise, la care se adaugă 4 tunuri de 
bord cu atelaj . El arată cu precizie locul unde se afla fie
care dintre aceste baterii în timpul bătăliei. La Kinglake figu
rează toate aceste baterii (cu unele mici abateri in ceea ce 
priveşte numerele lor) şi în plus încă alte trei. Bateria a 
5-a a brigăzii a 17-a, menţionată şi de Anicikov, la Kinglake 
figurează de două ori in cadrul dispozitivului iniţial : o dată 
la flancul sting (pag. 231) şi a doua oară la rezervele princi
pale (pag. 235) I La fel şi bateria a 3-a din aceeaşi brigadă 
a 17-a, care, după Anicikov, nici nu se afla acolo, apare la 
Kinglake de două ori : o dată la flancul stîng şi a doua oară 
la centru ca „baterie de poziţieu I Pe istoricul nostru nu-l 

41 - Ma:-ngels - Opere, voi. 15 
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interesează cîtuşi de puţin că, după binecunoscuta organi
zare a artileriei ruse din perioada războiului Crimeii (vezi 
Haxthausen. „Studii despre Rusia "375) , în fiecare brigadă de 
artilerie exista numai o singură baterie grea de 1 2  tunuri şi 
că ulterior, cînd s-a adoptat sistemul bateriilor formate din 
8 tunuri, se putea vorbi de o primă şi o a doua baterie grea, 
dar niciodată de o a treia. Unica lui preocupare este de a 
exagera pe cit posibil faptele eroice ale englezilor la Alma, 
şi în acest scop are nevoie de cit mai multe tunuri ruseşti. 
De aceea, ori de cite ori găseşte menţionată în relatările 
ruseşti (care, cu excepţia celei a lui Anicikov, sînt mai mult 
sau mai puţin inutilizabile cînd e vorba de asemenea amă
nunte) o baterie pe care Anicikov nu o aminteşte, consideră 
că Anicikov a omis-o şi o adaugă cu seninătate la bateriile 
enumerate de acesta. Dacă găseşte în izvoare diferite una şi 
aceeaşi baterie figurînd în două locuri diferite de pe cîmpul 
de bătălie, Kinglake. la fel de senin, o trece de două ori, spe
cificind, cel mult. că o dată este vorba de o baterie uşoară, 
iar a doua oară de una grea . 

In pofida acestor trucuri, lui Kinglake nu-i ies decit 
1 3112 baterii a 8 tunuri .  în total 1 08 piese de artilerie, şi, 
deoarece trece cu vederea faptul că, după Anicikov, cele 
3 baterii ale brigăzii a 1 6-a mai păstrau vechea organizare cu 
cite 12 tunuri (de aici rezultă cit de superficial lucrează 
Kinglake) , ajunge, în comparaţie cu Anicikov, la un plus de 
numai 12 tunuri. După cum vedem, Kinglake trebuie să facă 
eforturi extraordinare pentru a împînzi înălţimile de lingă 
Alma cu tunuri ruseşti. Il salvează însă fortificaţia de cimp, 
numită bombastic de englezi „marea redută" .  La Anicikov 
găsim o simplă menţiune : 

,,În dreapta drumului era instalată, într-o poziţie favorabilă, bateria 
1 a aceleiaşi brigăzi (a 16-a) , protejată de un parapet", 

Kinglake descrie foarte exact această construcţie lipsită 
de importanţă, dar nu poate de fel să-şi închipuie că îndă
rătul ei se aflau tunuri obişnuite de 1 2  livre, ci susţine că ar 
fi fost tunuri grele aduse de la Sevastopol. Este adevărat că 
Hodasevici afirmă că acolo ar fi fost instalate tunurile bate
riei a 2-a din brigada a 16-a (el confundă bateria 1 cu a 
2-a) ,  totuşi calibrul tunului şi al obuzierului, care se mai 
află şi acum la Woolwich, dovedesc că aceste piese de arti
lerie nu aparţineau artileriei de cimp regulate (pag. 233) . 
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Kinglake merge şi mai departe. La pag. 229, el spune clar şi 
răspicat : 

„Erau tunuri de 32 de livre şi obuziere de 24 de livre•. 

In 1 849, in timpul răscoalei din Palatinat, unii comandanţi 
ai corpurilor de voluntari explicau retragerea continuă a uni
tăţilor lor prin aceea că s-a tras asupra lor cu „ghiulele 
incendiare de 24 de livreu .  Autorul acestui articol nu şi-a 
închipuit, desigur, niciodată că obuzierele din care s-au tras 
aceste ghiulele îngrozitoare vor fi cucerite de d-l Kinglake 
la Alma. Cit despre aceste ghiulele de 24 de livre.„ * 

II 

„.tunuri, aflate la o depărtare de 1 500 de paşi de Can
robert, a cărui divizie era neutralizată de tunurile ruseşti, 
în timp ce propria sa artilerie încerca să ajungă la el pe un 
drum ocolit, mai lung cu cel puţin o jumătate de milă ger
mană** ; în sfirşit, prinţul Napoleon, care se împotmolise în 
vale la o distanţă de 1 200 de paşi de Canrobert şi şovăia să 
traverseze rîul. O asemenea dispersare a trupelor sale pe un 
front de 6 OOO de paşi şi mai ales situaţia primejdioasă a lui 
Bosquet l-au speriat n asemenea măsură pe mareşalul Saint
Arnaud, Incit a recurs la o soluţie desperată, şi anume de a 
împinge înainte întreaga sa rezervă. Brigada lui Lourmel a 
fost trimisă pe urmele lui Bouat, în timp ce brigada lui 
d'Aurelle a fost trimisă ca întărire prinţului Napoleon. 
lndreptînd astfel cele două rezerve ale sale tocmai spre cele 
două defileuri, care şi aşa erau înţesate cu trupe, Saint-Arnaud 
a desăvîrşit împrăştierea forţelor sale armate. Dacă toate 
acestea nu ar fi relatate în raportul oficial francez („Atlas 
istoric cu privire la războiul din Orientu376) , cu greu li s-ar 
putea da crezare. 

Care era situaţia de partea ruşilor şi ce anume i-a sal
vat pe francezi din această ituaţie primejdioasă ? 

Flancul stîng al ruşilor era comandat de Kiriakov. El 
putea opune în prima linie lui Canrobert şi prinţului Napo
leon 4 batalioane de rezervă (regimentele Brest şi Bialystok) , 
trupe mediocre ; in linia a doua - 4 batalioane ale Regimen-

41* 

* Următoarele două pagini din manuscris lipsesc. - Nota red. 
** O milă germană (geografică) = 7,420 km. - Nota trad. 
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tului Tarutino, iar ca rezervă - 4 batalioane ale Regimentu
lui Moscova şi batalionul al 2-lea din Regimentul Minsk, 
care cu 4 tunuri (bateria a 4-a a brigăzii a 17-a de artilerie) 
fusese detaşat mai departe spre stînga pentru supravegherea 
ţărmului mării. Cele 4 batalioane ale Regimentului Borodino, 
care se aflau de asemenea sub comanda lui, erau dispuse mai 
departe spre est, în imediata apropiere a şoselei care duce 
spre Sevastopol şi luptau aproape numai împotriva englezilor, 
dacă, în genere, rolul lor nu se limita la exercitarea unui 
simplu schimb de focuri. In total, francezilor li se opuneau, 
aşadar, 13 batalioane cu 8 tunuri. 

Cînd pe platoul de la sud de Alma şi-a făcut apariţia 
coloana învăluitoare a lui Bosquet, prinţul Menşikov în 
persoană a trecut la flancul sting, urmat de restul de trei bata
lioane ale Regimentului Minsk, o baterie pedestră şi două 
baterii călăreţe, precum şi 6 escadroane de husari, toate din 
rezerva principală. Pînă atunci bătălia se limitase la schimburi 
de focuri de infanterie şi la canonadă ; trupele ruseşti, în cea 
mai mare parte, se retrăseseră puţin, în timp ce cele franceze 
- Napoleon şi Canrobert - încă nu apăruseră pe platou, 
sau erau atît de departe (Bosquet, Bouat, Lourmel) , incit pen
tru moment nu puteau intra în luptă. Deoarece trupele prin
ţului Napoleon se împotmoliseră în aşa măsură în defileu 
incit nu reuşiseră încă să iasă din el, ruşilor nu le rămînea 
alt obiectiv de atac decît divizia lui Canrobert, adăpostită în 
spatele platoului. Impotriva acesteia, Menşikov a format o 
coloană-monstru din cele 8 batalioane ale regimentelor Minsk 
şi Moscova - cite două batalioane de front şi patru bata
lioane în adîncime, toate în coloane de atac cu aliniere spre 
centru. Rechemat la centrul său, el i-a predat lui Kiriakov 
această masă greoaie cu ordinul să atace imediat. De îndată 
ce coloana s-a apropiat de francezi la distanta unui foc de 
armă, aceştia 

„nu au mai putut suorta spaima care apasă inima unui soldat de 
pe cntinent la apropierea unei mari coloane de infanterie" (pag. 40) . 

Ei s-au retras puţin în spatele versantului. Dar în aceeaşi 
clipă au apărut, dintr-o ripă de pe dreapta, cele două baterii 
ale lui Canrobert împreună u bateriile lui Bosquet ; puse 
de îndată în poziţie de tragere, ele au deschis împotriva 
flancului stîng al infanteriei ruseşti un foc atît de eficace, 
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incit aceasta s-a grăbit să se adăpostească. Infanteria franceză 
nu a urmărit-o. 

Cele patru batalioane de rezervă ale lui Kiriakov „s-au 
topitu , după expresia lui Hodasevici, sub acţiunea focului 
puşcaşilor şi a tirului de artilerie ; cele patru batalioane ale 
Regimentului Tarutino au suferit, de asemenea, pierderi grele. 
Cele opt batalioane ale coloanei-monstru nu mai erau, desi
gur, in stare să reia curlnd atacul. Infanteria franceză a lui 
d'Aurelle şi Canrobert s-a desfăşurat acum pe platou sub 
acoperirea artileriei proprii, iar Bosquet a sosit şi el în apro
pierea ei ; trupele printului Napoleon (al cărui Regiment 2 
zuavi se alăturase între timp lui Canrobert) au început, n 
sfîrşit, să urce panta. Superioritatea forţelor franceze devenise 
covîrşitoare ; batalioanele ruseşti concentrate pe !nălţimea 
telegrafului se topeau văzînd cu ochii sub focul încrucişat al 
artileriei franceze. In cele din urmă, flancul drept al ruşilor 
„a început să execute o accentuată mişcare de retragere ",  
după cum spune însuşi Kiriakov. In aceste condiţii, el a 
început retragerea, „nefiind urmărit de inamic " (manuscrisul 
memoriilor lui Kiriakov) . 

La autorii francezi, atacul general al trupelor franceze 
care a urmat culminează cu un pretins asalt al turnului 
telegrafului, cu care prilej s-a ajuns la o luptă corp la corp, 
şi astfel întreaga operaţie capătă un sfirşit melodramatic 
spectaculos. Ruşii nu ştiu nimic despre această luptă şi, de 
aceea, Kiriakov neagă cu totul că ea ar fi avut loc. Nu este 
totuşi exclus ca acest turn să fi fost ocupat de puşcaşi, 
astfel incit a trebuit să fie luat cu asalt, după cum nu este 
exclus ca pe acolo să se fi aflat şi alţi puşcaşi ruşi care 
trebuiau izgoniţi. Numai că pentru asta nu era. desigur, nece
sar asaltul, mai bine zis erosul unei divizii întregi ; în orice 
caz, întreaga poveste este mult exagerată în „Atlasul istoric".  

Cu aceasta bătălia a luat sfîrşit şi Saint-Arnaud a res
pins cererea lui Raglan de a-l urmări pe inamic, „deoarece 
trupele îşi lăsaseră raniţele pe celălalt mal al rîului" 
(pag. 492) . 

Actele de eroism pe care ni le-au povestit după bătălie 
Saint-Arnaud şi mai tîrziu Bazancourt 377 pălesc, desigur, vizi
bil după această descriere. Intreaga armată franceză, care, 
împreună cu turcii, număra 37 OOO de oameni şi 68 de tunuri, 
avea.„* 

* Pagina următoare din manuscris lipseşte. - Nota red. 
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III 

Englezii au atacat flancul stîng al aliaţilor. Prima lor 
linie de luptă cuprindea Divizia Evans şi Divizia uşoară 
Brown ; a doua linie de luptă era formată din Diviziile Egland 
şi Ducele de Cambridge. Divizia Cathcart, din care fusese 
detaşat un batalion, şi brigada de cavalerie urmau ca rezervă 
la stinga, în spatele flancului stîng, care era descoperit. 
Fiecare divizie era formată din 6 batalioane întocmite în două 
brigăzi. Frontul de atac al englezilor, care făcea joncţiunea 
lingă satul Burliuk cu flancul stîng al prinţului Napoleon, era 
de aproape 3 600 de paşi, astfel incit fiecăruia din cele 
12 batalioane ale liniei de luptă îi revenea o porţiune de 
300 de paşi. 

Ajungind pe versantul uşor înclinat care coboară spre 
Alma, coloanele au nimerit sub focul bateriilor ruseşti am
plasate în faţă şi, potrivit regulamentului englez, prima linie 
de luptă s-a desfăşurat imediat. Din cauza întinderii foarte 
reduse a frontului, flancul drept al diviziei uşoare a fost 
acoperit de flancul stîng al Diviziei Evans ; în felul acesta, 
un batalion întreg (din Regimentul 7) a fost scos din linia 
de luptă. Artileria a ocupat o poziţie în faţa frontului. In 
linia a doua, Divizia Cambridge s-a desfăşurat la rîndul ei şi, 
deoarece batalioanele ei (garda şi scoţienii) aveau un efectiv 
mai mare, ea a format singură, aproape în 1ntregime, o a 
doua linie ; Divizia England a rămas în coloane în afara 
sferei de acţiune a artileriei, la fel ca rezervele. Ruşii au 
deschis focul la ora 1 şi jumătate. Atîta timp cit s-a desfă
şurat atacul francez, englezii s-au culcat la pămînt, pentru 
ca pierderile de pe urma focului inamic să fie mai mici. 
Puşcaşii, care luptau în tufişurile şi în viile din vale, îi sileau 
treptat pe ruşi să se retragă ; în cursul retragerii, aceştia au 
dat foc satului Burliuk, scurtînd prin aceasta şi mai mult 
frontul de atac al englezilor. 

Englezii aveau în faţa lor tot restul armatei ruse, adică 
251/2 batalioane (după Anicikov) , sau 27 de batalioane (după 
Kinglake) , şi 64 de tunuri. Forţele lor de atac se cifrau la 
29 de batalioane si 60 de tunuri, efectivul batalioanelor lor 
fiind mai mare decit acela al batalioanelor ruseşti. Ruşii 
aveau în prima linie de luptă cele două regimente Susdal (la 
extremitatea flancului drept) şi Regimentul Kazan (sau marele 
duce Mihail Nikolaevici, în centru dreapta) , urmate de Regi
mentul Borodino. In linia a doua se afla Regimentul Vladi-
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mir, în rezerva specială Regimentul Uglici, iar ca rezervă 
principală rămînea disponibil Regimentul Volînia, fiecare 
regiment fiind format din cite 4 batalioane ; la acestea se 
adăuga un batalion de trăgători şi puşcaşii din infanteria 
marină. 

Pe la ora 3, atacul francezilor atinsese un asemenea 
stadiu, incit coloanele lui Bosquet şi Canrobert ajunseseră pe 
platou, iar coloanele prinţului Napoleon în vale ; rezervele, 
după cum am văzut, intraseră şi ele în acţiune. Atunci 
Raglan a dat ordin englezilor să înainteze. Prima linie s-a 
ridicat şi a pornit, în formaţia în care se afla, la vale. Drumul 
prin vii şi tufişuri a dezorganizat curînd dispozitivul unită
ţilor chiar şi acolo unde acestea se fracţionau, cum prevede 
regula din Anglia în asemenea împrejurări, pe plutoane în 
coloană dublă. Divizia Evans a împins două batalioane şi o 
baterie spre dreapta pentru a învălui satul incendiat, iar cu 
restul forţelor a înaintat prin stînga satului, de-a lungul 
şoselei care duce spre Sevastopol. Aici englezii au nimerit 
curînd sub focul apropiat al celor două baterii ruseşti am
plasate pentru apărarea şoselei. In pofida focului celor 1 8  tu
nuri engleze îndreptate împotriva lor, bateriile au reuşit să 
oprească Divizia Evans. Infanteria rusească aflată în faţa 
diviziei era alcătuită din cele 4 batalioane ale Regimentului 
Borodino şi din batalionul 6 puşcaşi ; despre felul cum s-au 
comportat nu aflăm nimic. 

Divizia uşoară a înaintat mai departe spre stînga. In 
faţa ei se aflau cele 4 batalioane ale Regimentului Kazan, 
situate la dreapta şi la stînga bateriei 1 a brigăzii 1 6  de 
artilerie, dispuse înapoia unui parapet. In linia a doua se 
aflau cele 4 - batalioane ale Regimentului Vladimir, toate 
dispuse în coloane şi, potrivit datelor lui Kinglake, chiar în 
coloane de cîte două batalioane. Englezii au traversat rîul 
cum au putut prin nenumărate vaduri ; pe malul sudic au 
descoperit, apărată de un povîrniş abrupt înalt de 8-10 
picioare, o hermă naturală lată de 15  paşi, îndărătul căreia 
şi-au putut reface rîndurile. De cealaltă parte a povîrnişului, 
terenul era deschis şi se înălţa uşor în direcţia pe care se 
afla bateria, la o depărtare de aproximativ 300 de paşi. En
glezii au întîmpinat aici rezistenţă numai în unele locuri, 
din partea unor puşcaşi ; propriii lor cercetaşi, puţini la nu
măr, se îndepărtaseră mult spre stînga, lăsînd descoperit 
întregul front. Ei nu şi-au trimis puşcaşii înainte şi nici nu 
s-au regrupat ; Brown însuşi a renunţat la cercetare şi a dat 
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ordin să se înainteze „bizuindu-se pe curajul trupelor"  
(pag. 315) .  în timp ce  comandantul brigăzii din flancul stîng 
a reţinut două batalioane pentru a putea întimpina eventuale 
atacuri în flanc ale cavaleriei ruseşti, celelalte patru bata
lioane împreună cu un batalion al Diviziei Evans care li s-a 
alăturat (din Regimentul 95) au pornit, pe jumătate in for
maţie de linie, pe jumătate tn grupuri dezordonate, împotriva 
bateriei. 

De îndată ce englezii au ajuns in vîrful povirnişului, cele 
două coloane ale Regimentului Kazan au pornit împotriva 
lor. Şi aici autorul nostru tncepe unul din ditirambele sale 
despre calităţile inegalabile ale trupelor engleze. 

„Cu acest prilej sa putut vedea că şi  acum, după aproape patru
zeci de ani de pace, soldaţii noştri posedă acea însuşire nepreţuită de 
a nu resimţi, asemenea soldaţilor din alte ţări, spnima produsă de 
înaintarea unei coloane de infanterie„. şi  în maniera lor specific enqle
zească ei au început să tragă pe jumătate amuzaţi, pe jumătate enervaţi, 
[n mulţimea compactă care inainta solemn împotriva lor. Coloana nu 
dădea nici un fel de semne de nelinişte, dar făcea impresia unei unităti 
muştruluite, poate, peste măsură, comandată fără pricepere sau fără 
femitate. In orice caz, comandanţii ei nu au reuşit să producă o impresie 
de forţi asupra grupurilor de tineri (lads) englezi, care înaintau veseli 
împotriva coloanei, împroşdnd-o cu o ploaie de gloanţe. N�a durat mult 
şi coloana s-a oprit, s-a întors înapoi şi a dispărut îndrătul unui colnic" 
(pag. 32). 

Nu vrem să ne oprim asupra acestei fanfaronade, ci să 
remarcăm doar că, în condiţiile serviciului militar de 12 ani 
din Anglia şi ale frecventelor reangajări pe alţi 9 ani, aceşti 
„tineri • şi aceste „trupe tinere" ,  cum li place lui Kinglake 
să le numească şi pe care le-am văzut destul de des (Regi
mentul 33 - care a participat la această luptă - u puţin 
înainte de a fi trimis în Crimeea) , aveau pe atunci tn medie 
cel puţin 27 de ani . Se cuvine, de asemenea, să arătăm că 
de la războiul Crimeii şi răscoala din Indiile orientale, unde 
aceste regimente admirabile au fost nimicite, fiecare ofiţer 
englez caută zadarnic să aibă iarăşi sub comanda sa ase
menea „tineri H maturi. Fapt este că, după o slabă încercare 
de atac la baionetă, această coloană (cea răsăriteană, aflată 
la flancul drept al ruşilor) a fost, pare-se, nevoită să se 
retragă în faţa focului liniei , aşa dezordonată cum era. Cealaltă 
coloană a tnaintat lmpotriva Regimentului 7 şi, rămtnînd în 
picioare, a trecut repede la un schimb de focuri, pe care 
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l-a susţinut vreme îndelungată, fără să se desfăşoare, ceea 
ce i-a -Iicinuit, desigur, pierderi enorme. 

Cele trei batalioane engleze aflate la centru au înaintat 
spre baterie, al cărei foc, pare-se destul de slab, n-a fost în 
stare să oprească atacul. Cînd ele au ajuns destul de aproape 
pentru a se putea arunca la atac asupra tunurilor, bateria a 
tras o salvă, a aşezat tunurile pe afeturi şi s-a retras în 
mare .grabă. Un obuzier de 7 livre a fost găsit în adăpost, iar 
un al doilea, de 32 de livre, la care erau înhămaţi numai trei 
cai, a fost capturat şi adus de căpitanul Bell din Regimen
tul 23. Englezii au ocupat meterezul exterior al parapetului şi 
s-au grupat atît la flancul drept cit şi la cel stîng. Atunci, 
Regimentul Vladimir s-a apropiat şi mai mult, dar, în l)c 
să atace cu baioneta masa aflată în dezordine, s-a lăsat, la 
rîndul lui, tentat să deschidă focul şi s-a oprit pe loc. Sub 
focul frontului mult mai larg al englezilor, coloana com
pactă ar fi avut, fără îndoială, aceeaşi soartă ca şi Regi
mentul Kazan dacă în clipa aceea în rîndurile englezilor nu 
ar fi răsunat de două ori semnalul de retragere, repetat de 
alte două ori pe întreaga linie. Trupele au început să se 
retragă, mai întîi din citeva puncte, iar apoi de pretutindeni, 
pe alocuri în ordine, pe alocuri într-o dezordine totală. Cele 
4 batalioane angajate în această luptă au pierdut în total 
46 de ofiţeri şi 8 1 9  soldaţi. 

A doua linie de luptă (Cambridge) a urmat foarte încet 
pe cea dintîi, astfel incit în timpul întregii bătălii a reuşit 
doar să treacă rîul şi să se adăpostească apoi îndărătul ber
mei amintite mai sus. Abia în acest moment a pornit înainte. 
Batalionul din mijlocul brigăzii din dreapta, format din puş
caşii de gardă scoţieni, a înaintat primul, dar flancul său 
stîng a fost dat peste cap de fugarii din divizia uşoară care 
se retrăgeau, iar flancul drept n-a putut rezista focului 
Regimentului Vladimir, incit şi acest batalion, neprimind 
întăriri la timp, s-a retras în dezordine. Toate acestea s-au 
întimplat exact în momentul cînd atacul francezilor a început 
să slăbească şi împotriva lui Canrobert s-a format o coloană 
din opt batalioane. 

Acest moment, foarte dificil pentru aliaţi, este considerat 
de d-l Kinglake ca fiind cel mai potrivit pentru a ne uimi u 
o minune care nu-i cu nimic mai prejos de minunile 
din „O mie şi una de nopţi " şi care-i conferă lordului Ragln 
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o aureolă neaşteptată. Am fi trecut peste acE�astă împreju
rare dacă ea nu ar fi exercitat într-adevăr o anumită in
fluenţă asupra desfăşurării bătăliei şi nu ar fi dobîndi t o 
oarecare importanţă prin faptul că Kinglake vorbeşte de astă 
dată ca un martor ocular, ce-i drept, prea puţin competent. 

Cînd armata engleză a început să se pregătească ca să 
treacă rîul, Raglan şi statul său maj or au traversat în galop 
Alma în punctul de contact al frontului englez cu cel fran
cez şi au urcat o ripă de pe malul opus fără a întîmpina vreo 
altă împotrivire decît cîteva împuşcături răzleţe. Curînd au 
ajuns pe o creastă rotunjită, de pe care Raglan a putut să 
cuprindă cu privirea, din flanc, întregul dispozitiv al armatei 
ruseşti din faţa englezilor şi chiar să descopere rezervele ei. 
Oricît de ciudat ar putea să pară faptul că generalul unei 
armate atacatoare se postează fără nici o acoperire pe o 
colină situată în flancul inamicului, totuşi, dat fiind că nu
meroşi martori atestă întîmplarea,  ea nu poate fi pusă la 
îndoială. Kinglake însă, care nu se mulţumeşte să-şi plaseze 
eroul chiar în faţa sau în prelungirea flancului inamic, mută 
colina cu pricina în spatele frontului inamic, între acesta şi 
rezervele ruseşti, şi pretinde că simpla apariţie a lordului 
Raglan a paralizat întreaga armată rusească. Descrierea 
acestor evenimente în carte este tot atît de melodramatică 
ca şi prezentarea lor în planul bătăliei, în care o stea roşie 
marchează locul de unde lordul Raglan, la o distanţă de 
1 200 de paşi de flancul drept al englezilor, în mijlocul coloa
nelor verzi ruseşti, copleşite de respectul pentru cel ce, „ase
menea lui Jupiter tonansu ,  conduce bătălia. 

Această colină, despre care nu ni se poate cere să indi
căm aici precis unde era situată, dar care nu se află în nici 
un caz acolo unde a plasat-o Kinglake, oferea, fără îndoială, 
o poziţie favorabilă pentru artilerie, şi Raglan a cerut de 
îndată să fie aduse tunurile şi infanteria. După cîtva timp, 
aproape concomitent cu capturarea bateriei de către englezi, 
au sosit două tunuri. După cite se afirmă, unul din aceste 
tunuri ar fi împrăştiat rezerva principală a ruşilor (care, 
după Kinglake, se afla la o distanţă de numai 1 1 00 de paşi ! ) ,  
celălalt şi-ar f i  îndreptat focul asupra flancului bateriei care 
apăra podul de pe şoseaua spre Sevastopol. După cîteva lo
vituri, bateria, bombardată de multă vreme frontal de arti
leria inamicului, superioară din punct de vedere numeric 
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( 18 tunuri) , a părăsit poziţia, şi astfel a rămas deschis dru
mul pentru înaintarea Diviziei Evans. Aceasta presa încet 
infanteria rusă, care lupta aici mai mult răzleţită ; împreună 
cu Divizia England, a cărei artilerie se alăturase artileriei ei, 
Divizia Evans şi-a instalat tunurile pe creasta primei coline. 

Intre timp, mai departe spre stînga, Divizia Cambridge 
dădea o luptă decisivă. Din cele trei batalioane de gardă 
ale flancului ei drept, cel din mij loc, al puşcaşilor scoţieni, 
a pornit prea devreme la atac, fiind nevoit să se retragă în 
dezordine. în acest moment, din dreapta, grenadierii ,de 
gardă în formaţie în linie, iar din stînga batalionul de gardă 
Coldstream au pornit la atac împotriva parapetului ocupat 
din nou de Regimentul Vladimir. Intre ei se crease un inter
val cit frontul unui batalion pe care ar fi trebuit să-l ocupe 
puşcaşii scoţieni, dar care a fost numai într-o oarecare mă
sură umplut de resturile acestui batalion şi ale diviziei 
uşoare, între timp regrupate mai în spate. In schimb, în 
stînga batalionului Coldstream veneau, într-o ordine desă
vîrşită, cele trei batalioane de scoţieni ale lui Colin Camp
bell, tot în formaţie în linie, eşalonate faţă de flancul drept. 

1n faţa grenadierilor de gardă se aflau cele două bata
lioane din flancul stîng al Regimentului Kazan care fuseseră 
respinse de focul Regimentului 7 şi cele două batalioane din 
flancul stîng al Regimentului Vladimir care atacau acum la 
joncţiunea dintre grenadieri şi batalionul Coldstream. Gre· 
nadierii au rezistat, au retras puţin flancul stîng şi prin 
focul lor au silit această coloană să se oprească numaidecît. 
ln scurt timp, coloana a fost, fireşte, în aşa măsură măcinată 
de focul liniei, incit nici măcar prinţul Gorceakov, care co· 
manda flancul drept al ruşilor, n-a mai putut să-i ordone 
un atac la baionetă. In urma unei uşoare schimbări de front 
a grenadierilor englezi, coloana a ajuns sub focul întregii 
lor linii, a şovăit şi s-a retras de îndată ce englezii au înain· 
lat. Intre timp, celelalte două batalioane ale Regimentului 
Vladimir au avut un schimb de focuri cu batalionul Cold· 
stream, pînă cînd a sosit şi brigada scoţiană pe aceeaşi 
înălţime. Cele patru batalioane ale Regimentului Susdal dis
puse la extremitatea flancului drept al ruşilor au început să 
se apropie de punctul decisiv al luptei, parapetul bateriei, 
dar în cursul acestui marş de flanc s-au trezit pe neaşteptate 
sub focul liniilor scoţiene şi s-au retras fără a opune vreo 
împotrivire serioasă. 
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După ce printul Gorceakov, care căzuse de pe calul său 
lovit de un glonte, a părăsit cîmpul de luptă, flancul drept 
.l ruşilor era acum comandat de generalul Kvizinski, co
mandantul Diviziei a 16-a. Formaţia în linie a englezilor era 
pentru el ceva atît de nou, înctt îi lipsea orice posibilitate de 
apreciere a forţelor inamicului. In memoriile sale, din care 
s-a inspirat Kinglake, el mărturiseşte că i-a văzut pe englezi 
inaintind în trei linii, una mai lungă decît cealaltă (probabil 
cele trei eşaloane scoţiene) , şi că această superioritate nu
merică l-a silit, după ce atacurile celor 4 batalioane ale Regi
mentului Vladimir au fost respinse, să se retragă. Cele 4 ba
talioane ale Regimentului Uglici au tnaintat numai atît cit 
era necesar pentru a-i opri pe fugari. Artileria şi cavaleria 
nici n-au mai fost folosite, şi ruşii au început să se retragă 
fără ca englezii, care voiau să-şi cruţe cavaleria, să-i urmă
rească. Divizia Cambridge a pierdut mai puţin de 500 de 
oameni. 

Aşadar, în momentul hotărîtor aici au luptat cele şase 
batalioane ale Diviziei Cambridge, sprijinite de resturile di
viziei uşoare, în total 1 1  batalioane (cele două batalioane din 
flancul stîng al diviziei uşoare n-au înaintat nici mai tîrziu) 
împotriva celor 12  batalioane ruseşti ale Regimentelor Kazan, 
Vladimir şi Susdal, sau 16 batalioane, dacă adăugăm şi cele 
4 batalioane ale Regimentului Uglici, deşi participarea lor 
activă la luptă este cu totul problematică. După o luptă 
foarte scurtă, trupele ruseşti au fost respinse pe toată linia. 

Autorul susţine chiar că întreaga bătălie a infanteriei 
n formaţie de luptă nu a durat mai mult de 35 de minute ; 
în orice caz, pe la orele 4 rezultatul bătăliei a fost definitiv 
hotărît. Cum se explică aceste succese rapide împotriva unei 
infanterii cel puţin egale, dacă nu mai numeroase, care ocupa 
şi o putenică poziţie de apărare ? 

:pmandamentul englez nu a fost, desigur, fără greş. Ab
stracţe făctnd de faptul că Evans nu a făcut nici cea mai 
mici încercare de a ataca flancul stîng al inamicului, ci s-a 
limitat la o slabă luptă frontală, este limpede pentru oricine 
e. ducele de Cambridge, n calitatea sa de comandant al 
lin1el a doua, nu a făcut tot ce trebuia. Cînd prima linie a 
eslat parapetul bateriei, linia a doua nu era acolo pentru 
a o sprijini ; ea a venit abia după ce prima linie a fost re;-
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pinsă şi a trebuit să reia acţiunile de la început. Dar ori de 
cite ori un comandant englez s-a apropiat de inamic, dacă 
nu avea contraordine precise, el l-a atacat pe cit posibil îm
preună cu unităţile vecine ; acest lucru a imprimat celor 
două atacuri principale forţa care a asigurat succesul. 

Cît priveşte comandamentul rus, el a dat dovadă de o 
mare nesiguranţă. Este adevărat că Menşikov a avut ghi
nionul ca, în timpul scurtei perioade decisive, să fie departe 
de punctul principal al bătăliei. Dar nici Gorceakov, nici 
Kvizinski nu au luat, după cum au recunoscut ei înşişi, nici 
un fel de măsuri pentru a respinge cu energie atacul. Primul 
atac, întreprins de cele 4 batalioane ale Regimentului Kazan 
împotriva a cinci batalioane engleze, a eşuat ; al doilea atac, 
întreprins, de asemenea, de 4 batalioane (ale Regimentului 
Vladimir) , a eşuat şi el ; despre vreun atac serios al celor 
4 batalioane ale Regimentului Uglici nu avem nici un fel de 
informaţii, iar despre cele 4 batalioane ale Regimentului 
Susdal ştim doar că au permis inamicului să le ia prin sur
prindere sub focul său în timp ce executau un marş de flanc. 
Cit despre Regimentul Volinia, care făcea parte din rezerva 
principală, se pare că nici nu a intrat în acţiune. Artileria 
a amuţit repede, iar cavaleria a fost cu totul inactivă. Să fi 
fost teama de răspundere sau ordinul de a nu expune prea 
mult armata, fapt este că şi împotriva flancului englezilor, 
ruşii au acţionat fără energie şi hotărîre, singurele care pot 
asigura şi părţii mai slabe victoria. 

A existat, desigur, şi o altă cauză care a înlesnit engle
zilor să obţină victoria. Ruşii au luptat în coloane adînci şi 
compacte, iar englezii în linie. Ruşii au suferit pierderi 
enorme din pricina focului artileriei inamicului, în timp ce 
englezii au avut foarte puţine pierderi chiar şi în urma tra
gerilor cu şrapnele. Cînd masele de infanterie s-au apropiat, 
numai un atac la baiontă vijelios şi irezistibil ar fi putut 
salva coloana de focul ucigător al liniilor inamicului ; or, 
am văzut că pretutindeni atacul s-a poticnit, degenerînd în
tr-un schimb de focuri. Şi atunci ? Să te desfăşori sub focul 
inamicului ? Nimeni nu poate spune la ce poate duce aceasta. 
Să rămîi în coloane, o puşcă contra patu puşti ale inamicu
lui - înseamnă pieirea sigură a coloanei. Tocmai acest 
lucru s-a

· 
întîmplat de fiecare dată în bătălia de la Alma. 

Ba mai mult. Coloanele, de îndată ce au nimerit sub focul 
inamicului, n-au mai fost niciodată în stare să treacă din 
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nou la un atac hotărît ; linia care susţinea focul a fost de 
fiecare dată în stare s-o facă. Ambii adversari, atît ruşii cit 
şi englezii, n-au excelat, după cum se ştie, în formaţie 
desfăşurată. De aceea rezultatul bătăliei l -au hotărît exclu
siv masele ; dacă nu vrem să pretindem, ca şi Kinglake, că 
englezii sînt un fel de semizei, trebuie să recunoaştem că 
atît în ofensivă cit şi în apărare, pe un teren mai mult sau 
mai puţin deschis, linia prezintă serioase avantaje în com
paraţie cu coloana. 

întreaga istorie militară modernă a englezilor„. * 

Scris de F. Engels în iunie 1663 Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba gemană 

* Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota red. 
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Nu de mult, într-o amplă recenzie la lucrarea de m1c1 
proporţii a lui Petrie şi James 379, „Allgemeine Milităr
Zeitung" a descris organizarea armatei engleze şi, ulterior, 
într-un alt articol a arătat ce loc ocupa această armată în 
statul englez. Acum rămîne să cercetăm evoluţia istorică a 
acestei armate în ultimii 70 de ani, starea ei actuală, mate
rialul ei uman, regulamentul interior, pregătirea tactică şi 
formele specifice de luptă. Acesta şi este scopul lucrării 
de faţă. 

Pentru oricine se ocupă de problemele militare, armata 
engleză prezintă un interes cu totul deosebit. Ea este singura 
armată din lume care se cramponează cu atîta îndărătnicie 
de vechea tactică liniară, incit, pînă acum cel puţin, nu a 
folosit niciodată coloanele în condiţiile luptei prin foc a 
infanteriei ( cu excepţia luptelor în defileu) . Ea execută în 
formaţie de linie nu numai tragerile, ci şi atacul la baionetă. 
Cu toate acestea - sau, poate, tocmai de aceea -, ea este 
fără doar şi poate armata care a suferit cele mai puţine în
frîngeri. In orice caz merită să ne oprim mai mult asupra 
procedeelor de ducere a luptei folosite de această armată 
mai cu seamă acum, cînd, spre uimirea întregii lumi, ceea 
ce părea imposibil a devenit posibil : Anglia ne ameninţă 
pe noi, germanii, cu război. 

I 

Vom începe, fireşte, cu infanteria. Robur peditum * con
stituie forţa principală şi mîndria armatei engleze. De pe 
vremea lui William Napier, n întreaga Anglie a devenit o 

* - infantera de elită. - Nota trad, 



636 Friedrich Engels 

dogmă că focul concentrat al unei linii engleze este superior 
focului oricărei alte trupe şi că baioneta engleză este invin
cibilă. lntr-adevăr, englezii, ca, de altfel, şi alte popoare, îşi 
datorează victoriile în primul rînd infanteriei. 

Infanteria engleză are 3 regimente de gardă cu 7 bata
lioane, 1 09 regimente de linie, dintre care primele 25 de re
gimente au cite 2 batalioane, regimentul 60 (vînători) -
4 batalioane, iar celelalte au fiecare numai cite un batalion. 
La acestea se adaugă brigada de vînători cu 4 batalioane. în 
total 141 de batalioane. Intr-un regiment de linie, numărul 
batalioanelor - unul sau două - este determinat numai de 
necesitate i de îndată ce împrejurările vor permite, bata
lioanele 2 din primele 25 de regimente vor fi, desigur, des
fiinţate din nou. Avansarea în grad a ofiţerilor are loc şi în 
regimente, ceea ce creează, adesea, mari greutăţi dacă se 
întîmplă ca, de pildă, cum este în prezent cazul cu Regi 
mentul 1 3, ca un batalion să fie în Jamaica şi altul în Noua 
Zeelandă. 

Trupe de rezervă şi de elită sînt considerate, în primul 
rînd, trupele de gardă şi cele 8 regimente de scoţieni, care 
şi-au justificat întotdeauna faima. Infanterie uşoară sînt con
siderate cele 9 regimente aşa-numite „uşoare" şi cele 5 regi
mente de „ trăgători " ,  însă ele nu se deosebesc prea mult 
de trupele de linie şi numai cele 8 batalioane de vînători 
reprezintă adevărata infanterie uşoară. Regimentele cu nu
merele 10 1  pînă la 1 09, odinioară regimentele din Europa 
ale Companiei lndiilor orientale, servesc numai în India. 

ln afară de aceste 141  de batalioane ale infanteriei en
gleze, în interiorul ţării mai există diferite unităţi militare, 
asupra cărora vom reveni mai tîrziu. i ar în colonii urmă
toarele unităţi : 
În America de Nord : - 1 batalion şi 2 companii . . . . 
În Indiile occidentale : - 4 batalioane de negri şi mulatri 
În insula Sf. E lena : - 1  batalion englez . . • • . . . . . .  
În insula Malta : - artilerie de cetate formată din 

localnici . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
La Capu l Bunei Speranţe : - vînători călări, din care 

6/8 �ot?ntoţi, .1/8
• 

europeni ,  în cea mai mare parte ger-
mani ş1 elveţ1en1 . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .  

În Ceylon : - 3 batalioane de vînători indigeni . . . .  

ln total . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . .  

1 350 de oameni 
3 700 " 

560 " 

640 " 

900 " 
1 400 " 

" 

8 610 oameni 

ln sfîrşit, în India - o armată formată din indigeni, 
1 51 de batalioane cu un efectiv de 1 1 0 OOO de oameni. Cu 
puţine excepţii, aceste trupe se află sub comanda ofiţerilor 
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englezi şi întreaga lor organizare se aseamănă foarte mult 
cu aceea a trupelor engleze de linie. Numai armata din India 
a mai păstrat încă din timpul Companiei lndiilor orientale 
unele elemente caracteristice ; aici, de pildă, nu există tra
ficul cu funcţii 380, cel puţin în mod oficial, deşi neoficial 
acest sistem se practică şi acolo. 

La 5 februarie a.c., infanteria engleză avea 58 de bata
lioane în India, 3 în China, 2 în insula Mauriciu (Isle-de
France) , 4 la Capul Bunei Speranţe, 12 în Canada şi în cele
lalte posesiuni din America de Nord, l în Bermude, 2 în 
lndiile occidentale, 10 în Noua Zeelandă (din cauza răz
boiului cu indigenii 381) , 5 la Gibraltar, 4 în Insulele Ionice, 
5 la Malta, 42 în Anglia şi în drum spre patrie. Dintre aces
tea din urmă, 6 se aflau la Londra, 9 în tabăra de la Al
dershot 382, 10 la Portsmouth, Plymouth şi Dover, l la Jersey, 
2 în raioanele din interiorul Angliei, 2 în Scoţia, 10 în 
Irlanda, 2 în drum spre patrie. Aici se vede sprij inul puternic 
pe care flota îl acordă armatei ; fără ajutorul şi fără mij loa
cele de transport rapide pe care le pune la dispoziţie, aceste 
garnizoane slabe nu ar fi nici pe departe suficiente. Dar acolo 
unde flota nu poate acorda decît un sprijin neînsemnat, cum 
este, de pildă, în India şi Canada, găsim garnizoane tot atît 
de puternice ca cele aflate în poziţiile strategice din Marea 
Mediterană, care trebuie să fie pregătite pentru ciocnirile cu 
trupele europene. 

lnainte exista regula ca trupele de gardă să fie trimise 
peste hotare numai în caz de război ; în prezent însă, 
2 batalioane de gardă se află în Canada. 

Efectivul infanteriei active este acum de 133 500 de oa
meni, adică în medie 884 de oameni în fiecare batalion, îm
părţit în 10 companii, fiecare companie avînd un căpitan, un 
locotenent şi un stegar (ensign, la noi corespunzător gradu
lui de sublocotenent) . ln afară de aceasta, cu excepţia unită
ţilor de gardă, fiecare batalion mai are 2 companii de rezervă 
pentru instruirea recruţilor ; 6 pînă la 8 din aceste companii 
se unesc într-un batalion de rezervă-instrucţie ; există 23 de 
asemenea batalioane cu un număr de aproximativ 18 OOO de 
oameni. Toate aceste unităţi de rezervă-instrucţie se află în 
nglia şi sînt dispuse îndeosebi pe coastă sau în apropierea 
coastei. Aşadar, infanteria engleză numără ceva mai mult 
de 1 50 OOO de oameni. 
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II 
Ofiţerii se recrutează din rindul tuturor păturilor culte 

ale naţiunii. Candidaţilor nu li se cer multe cunoştinţe teore
tice ; la examenele pe care aceştia trebuie să le treacă, exi
genţele sînt atît de reduse, incit i-ar face pe sublocotenenţii 
prusieni să ridă. Se caută, totuşi, să se atragă în armată cit 
nai mulţi tineri de la şcoala militară din Sandhurst 83 ; cei 
care obţin calificative foarte bune la examen sint făcuţi 
sublocotenenţi fără să fie nevoie să-şi cumpere gradul. Pe 
Cunoaşterea limbilor străine nu se pune mare preţ şi, pe 
deasupra, candidaţii au libertatea deplină să aleagă intre mai 
multe limbi europene şi indiene ; in ceea ce priveşte cunoş
tinţele din domeniul matematicii, exigenţele nu sint de loc 
mari ; în schimb, la lucrările scrise pe teme practice se 
acordă mai multă atenţie exprimării într-o limbă engleză 
corectă, clară şi simplă decit la noi, unde aproape fiecare 
armată scrie într-o limbă germană a ei proprie şi nu întot
deauna într-o limbă germană pe înţelesul tuturor. Faptul că 
nu se ţine seama de convingerile politice este de la sine 
înţeles într-o ţară în care ambele partide principale au un 
număr aproape egal de reprezentanţi în rîndurile aristocra
ţiei ; aproape toţi membrii celei mai renumite familii de mi
litari din Anglia, familia Napier, au fost şi sint radicali. In 
general se pune accentul nu atît pe cunoştinţe cit pe curaj , 
şi, fiindcă ofiţerul englez poate fi sigur că va fi trimis în 
orice parte a lumii şi foarte curind aruncat în luptă, ne 
putem imagina că armata engleză este mult mai puţin decit 
alte armate o instituţie pentru căpătuirea unor oameni care 
nu au aproape nici una din calităţile fizice şi morale nece
sare unui soldat. Dar tocmai aceste calităţi constituie prin
cipala chezăşie a existenţei unui bun corp ofiţeresc ; căci, 
în pofida tuturor regulilor frumoase menţionate mai sus, 
nicăieri nu există mai mult nepotism şi favoritism decit 
n armata engleză. Fără relaţii influente nimeni nu poate 
ajunge în corpul ofiţeresc, iar fără bani nimeni nu este 
avansat dacă nu are norocul ca superiorul său să fie ucis 
în luptă. Ce-i drept, există şi aici excepţii lăudabile ; un 
oarecare fiu de cizmar din Glasgow a murit anul trecut ca 
feldmareşal lord Clyde, după ce a recucerit India pierdută ; 
iar bietul Colin Campbell, care era ofiţer încă din 1807, de 
pe vremea expediţiei de la Buenos Aires, a ajuns colonel 
abia în 1854, cind a plecat în Crimeea. Şi, fără o rudă înde-
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părtată care era comandant de regiment, el n-ar fi ajuns 
niciodată ofiţer. 

Ofiţerii englezi alcătuiesc, mai cu seamă în Anglia, un 
cerc extrem de izolat. Ei au chiar, ca şi în Prusia, un dialect 
propriu sau, mai degrabă, un accent propriu şi vin foarte 
puţin în Contact cu locuitorii oraşului în care se află gani
zoanele lor. La această izolare contribuie şi faptul că ofiţerii 
necăsătoriţi locuiesc în cazarmă (adică într-o clădire sepa
rată din curtea cazărmii) şi trebuie să mănince la popotă. 
Intr-o ţară în care armata se află sub jurisdicţia tribunalului 
civil tn toate abaterile fără caracter strict militar, această 
convieţuire n cazarmă este o necesitate. Tinerii ofiţeri sînt 
aspru sancţionaţi pentru extravaganţele săvîrşite în oraş. din 
cauza cărora pot intra în conflict cu autorităţile civile, dar, 
în schimb, în cazărmi domneşte o libertate destul de mare. 
Tinerii domni pot fi vizitaţi de tot felul de femei, chefuiesc, 
joacă jocuri de noroc şi îşi fac cele mai grosolane farse. 
Dacă printre ei se nimereşte vreun ipocrit, cu atît mai rău 
pentru el. Acum cîţiva ani, aceste practica! jokes *, de care 
se face exces în unele regimente, au provocat procese scan
daloase la tribunalul militar, şi de atunci împotriva lor s-au 
luat măsuri severe ; în realitate însă, aceste farse sint, în 
general, gustate, numai că trebuie să se evite scandalul. 
Pentru popotă. guvenul alocă anual suma de 25 I.st. de 
companie ; aceasta trebuie gospodărită bine, dar cu econo
mie, pentru ca ofiţerii cu venituri mai mici să nu trebuiască 
să facă cheltuieli care să depăşească posibilităţile lor. Există, 
totuşi, destule prilejuri pentru a cheltui bani, aşa incit aici, 
ca şi tn oricare altă parte, tinerii ofiţeri care împrumută 
bani pe bază de poliţe şi chitanţe sînt victime ale cămă
tarilor. 

Comportarea ofiţerului englez poartă amprenta acestei 
vieţi. Faţă de civili - deşi în afara serviciului merge aproape 
întotdeauna îmbrăcat civil -, ofiţerul păstrează de cele mai 
multe ori o rezervă aristocratică. O atitudine insolentă şi 
arogantă faţă de civili se intîlneşte numai ca o excepţie 
mai ales în oraşe cu ganizoane, cum este Portsmouthul, sau 
în şcolile de tragere unde stnt mulţi ofiţeri laolaltă şi unde 
ei sînt aceia care dau tonul. In genere un ofiţer trebuie să 
dea dovadă că este „ofiţer şi qentleman" ; el  poate să fie 
deferlt în orice moment unui tribunal militar, să fie scos din 
cadrele armatei şi chiar degradat „deoarece a avut o con-

* - glume proaste. - Nota trad. 
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portare nedemnă de un ofiţer şi de un gentleman" ; la 
aceste măsuri se recurge irevocabil ori de cite ori un ofiţer 
a provocat un scandal prin comportarea sa în public, afară 
doar de cazul cind îşi dă demisia înainte de a se lua măsuri 
împotriva lui. Muşamalizarea scandalurilor, atît de frecventă 
în Germania, în Anglia este imposibilă, iar de pe urma acestui 
lucru moralul armatei nu are decit de cîştigat. 

Oricit de neobişnuit ni se pare nouă, germanilor, faptul 
că ofiţerii au dreptul de a se îmbrăca civil în afara servi
ciului are totuşi părţile sale foarte bune, şi că aceasta nu are 
nicidecum o influenţă nefavorabilă asupra spiritului militar 
al ofiţerilor o dovedeşte cu prisosinţă Anglia. De altfel, tre
buie relevat că în garnizoane mari  ca Chatham, Ports
mouth ş.a., unde obligaţiile serviciului militar sînt foarte 
mari, ofiţerii merg mai rar îmbrăcaţi civil. 

ln armata engleză, duelul a dispărut cu desăvîrşire. Ulti
mul duel între doi ofiţeri a avut loc acum 20 de ani, între 
doi cumnaţi, un maior şi un locotenent ; maiorul a fost 
omorît, iar locotenentul achitat de curtea cu juri din cauză 
că fusese obiectul unei provocări nemaipomenite. Părerile 
despre onoare încetăţenite în rîndurile ofiţerilor englezi -
cu participarea plină de zel a lui Wellington în persoană 
- se bazează pe principiul că acela care insultă fără motiv 
pe cineva se dezonorează pe sine, nu pe cel pe care l-a in
sultat, şi că el se poate reabilita numai reparînd, în măsura 
în care-i stă în putinţă, nedreptatea făcută. Prin urmare, acela 
care insultă primul pe un camarad se face vinovat de o 
comportare nedemnă de un gentleman dacă nu prezintă 
scuze, sau dacă insulta a fost în general de aşa natură incit 
nu mai poate fi reparată ; tribunalul militar rezolvă fără în
tîrziere cazul. In anumite cercuri, şi mai ales în armata pru
siană, aceste concepţii pot să pară destul de stranii, ele sînt 
însă mult mai sănătoase decit concepţiile acelora care exa
gerează importanţa duelului, făcind din el un point 
d'honneur *. Că sentimentul onoarei militare nu are mm1c 
de suferit o dovedesc înşişi ofiţerii englezi, care în această 
privinţă pot rezista oricărei comparaţii. 

Avansările în grad se fac în regiment, în general, după 
vechime şi, totodată, prin cumpărarea gradului respectiv. Ast
fel, de îndată ce un post rămîne vacant, ofiţerul cu cea mai 
mare vechime în gradul imediat inferior are dreptul să hotă
rască dacă îl cumpără sau nu ; dacă acesta refuză să-l cum-

* - chestiune de onoare. - Nota !rad. 
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pere, ceea ce se poate întîmpla numai din lipsă de bani, 
atunci vine la rînd următorul ca vechime ş.a.m.d. Acest sis
tem de cumpărare a gradelor este, fără doar şi poate, unul 
dintre cele mai mari neajunsuri ale armatei engleze, este 
un sistem pe care nu l-ar accepta niciodată ofiţerii din alte 
armate. El continuă să fie absurd şi detestabil, chiar dacă 
se admit toate circumstanţele atenuante invocate de englezi 
în sprijinul lui, şi anume că în felul acesta tinerii ofiţeri au 
posibilitatea să avanseze mai repede, că este o tradiţie care 
cu greu ar putea fi desfiinţată etc. Pentru armata engleză 
este o ruşine că n-a renunţat la acest sistem şi pentru corpul 
ofiţeresc este, indiscutabil, în cel mai înalt grad dăunător 
faptul că ofiţeri capabili sînt condamnaţi să vegeteze în 
grade inferioare fiindcă posedă numai solda, dar nici un 
capital. 

Preţul unui brevet de sublocotenent în infanteria de 
linie este de 450 I.st. (3 OOO de taleri) ; dacă un sublocotenent 
vrea să avanseze la gradul de locotenent, trebuie să plă
tească încă 250 I.st. ( 1 700 de taleri) ; pentru brevetul de că
pitan, încă 1 100 I.st. (7  030 de taleri) ; pentru cel de maior, 
încă 1 400 I.st. (9  030 de taleri) ; pentru brevetul de locote
nent-colonel, încă 1 300 I.st. (8 700 de taleri) . Aşadar, în 
total, acest brevet costă 4 540 I.st., sau peste 30 OOO de ta
leri, sumă pe care posesorul brevetului o primeşte înapoi de 
la cel care-i ia locul de îndată ce el este avansat la gradul 
de colonel. In regimentele de gardă şi în cele de cavalerie, 
preţurile sînt şi mai ridicate ; în regimentele de artilerie şi 
în cele de geniu, funcţiile nu se vînd. Dacă moare un ofiţer, 
întregul capital investit se pierde şi ofiţerul imediat următor 
ca vechime îi ia locul fără să trebuiască să cumpere gradul 
respectiv. Incepînd cu gradul de colonel, gradele nu se mai 
cumpără ; orice locotenent-colonel care a funcţionat în acest 
grad timp de trei ani în serviciul activ devine de drept 
colonel. Este interzis, sub ameninţarea cu scoaterea din 
cadrele armatei, să se plătească pentru un grad de ofiţer 
mai mult decît este stabilit, în practică însă aceasta se în
tîmplă mai întotdeauna. 

Dat fiind că la examenul de sublocotenent nu se cer în 
general nici un fel de cunoştinţe militare, înainte de avan
sarea la gradul de locotenent şi de căpitan se dă încă un 
examen special, la care se cer exclusiv cunoştinţe privind 
serviciul practic, regulamentele, legislaţia militară şi exer
ciţii de luptă. Cunoştinţe teoretice privind tactica nu se cer. 
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Ofiţerii din unităţile de gardă au grade mult mai mari ; 
sublocotenentul corespunde locotenentului din armata de li
nie, locotenentul - căpitanului, căpitanul - locotenent
colonelului. Acest fapt generează mari nemulţumiri în tru
pele de linie. 

Subofiţerii slnt avansaţi la gradul de ofiţeri numai în 
cazuri excepţionale. în fiecare batalion, principala muncă de 
zi cu zi este efectuată de trei ofiţeri : adjutantul, ofiţerul cu 
intendenţa şi casierul. De aceea aceste funcţii sînt încredin
ţate adesea unor subofiţeri vechi, de nădejde, care apoi nu 
sînt niciodată avansaţi la un grad mai mare decît cel de 
locotenent, pe care-l primesc gratuit. Altminteri, înaintarea 
la gradul de ofiţer se face în cazuri rare şi numai pentru 
merite deosebite pe cîmpul de luptă. Caracterul armatei en
gleze bazate pe recrutare, care presupune un mare amestec 
de elemente declasate şi grosolane, ceea ce determină un 
anumit ton tn rîndurile ei şi reclamă un anumit fel de dis
ciplină, face din capul locului necesar ca ofiţerii, spre deose
bire de soldaţi, să aparţină claselor de sus ale societăţii. 
De aceea, în Anglia, distanţa dintre ofiţer şi soldat este mai 
mare decît în alte ţări. De aceea şi înaintarea pe scara 
ierarhiei militare a gradelor inferioare este aici foarte difi
cilă şi va fi întotdeauna numai o rară excepţie atîta timp 
cit va dăinui, pe de o parte, sistemul de cumpărare a gra
delor şi, pe de altă parte, sistemul de recrutare. Cazuri cînd 
tineri culţi intră în armată ca voluntari pentru a avansa la 
gradul de ofiţer, atît de frecvente în Prusia şi Franţa, nu 
se pot lntilni în Anglia ; caracterul armatei este de aşa na
tură, incit s-ar putea crede că tînărul îmbrăţişează meseria 
de soldat din motive pe care preferă să le treacă sub tăcere. 
Este clar că în Anglia corpul ofiţeresc este alcătuit aproape 
exclusiv din oameni educaţi ca gentlemeni şi că masa de 
soldaţi are mai mult respect faţă de ofiţeri, care sînt de la 
bun început „superiorii lor fireşti" , cum se spune acolo. 

ln conformitate cu aceasta, şi tonul care predomină între 
ofiţeri şi soldaţi este rece şi oficial. Cele două categorii sînt 
legate intre ele numai prin relaţiile de comandă şi supunere. 
Nu lntîlneşti nici familiarisme sau glume, nici izbucniri de 
mlnie. Ofiţerii adresează foarte rar cuvinte de laudă sau de 
dojană direct soldaţilor, şi atunci folosesc întotdeauna acelaşi 
ton calm şi oficial. Acest lucru este valabil, fireşte, numai 
în ceea ce priveşte relaţiile de serviciu ln cadrul instruc
ţiei etc. ; n cadru neoficial însă, ofiţerii englezi pot să în-
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jure de mama focului ... , şi ordonanţele lor ar putea povesti 
multe n această privinţă. 

Una dintre particularităţile armatei engleze o constituie 
faptul că un ofiţer poate avea două grade : unul inferior în 
regimentul său şi unul superior în armată. Acest al doilea 
grad, dacă este conferit pentru tot timpul şi fără nici o con
diţie restrictivă, se numeşte „grad u brevet" („Brevet
Rang•}. Astfel, un căpitan poate fi în armată „maior cu bre
vet" sau „locotenent-colonel cu brevet". Au fost chiar cazuri 
( îndeosebi cu comandanţi ai trupelor neregulate din India) 
cînd in regimentul respectiv aveau gradul de locotenenţi, iar 
în armată gradul de maior. Un astfel de căpitan şi „maior cu 
brevet" stă în regimentul său pe post de căpitan, iar în 
serviciul de garnizoană sau de tabără este socotit ofiţer de 
stat-major. Acest grad mai înalt poate fi conferit, de aseme
nea, numai pentru o anumită perioadă, sau într-o anumită 
colonie, sau numai pentru un anumit teatru de acţiuni mili
tare. Astfel, în ultimii 10 ani, un număr de colonei au fost 
promovaţi pe perioada războiului Crimeii sau pentru perioaaa 
cît au stat în Orientul Apropiat la gradul de „general de 
brigadă" sau de „general-maior" ; acelaşi lucru s-a întîm
plat şi ln India. Acest sistem constituie un mijloc de a pro
mova în posturi mai lnalte persoane protejate sau deosebit 
de utile, făcîndu-se abstracţie de vechime ; acest fapt atrage 
însă în mod evident după sine multe neajunsuri şi încurcături. 
In Crimeea, englezii nu au reuşit să-i facă pe francezi să 
priceapă că un om poate fi în acelaşi timp căpitan şi maior. 

La avansarea în grad se aplică regula potrivit căreia 
nimeni nu poate ajunge căpitan dacă nu a servit efectiv cel 
puţin doi ani ca sublocotenent şi locotenent şi nimeni nu 
poate deveni maior dacă nu are un stagiu de şase ani ca 
ofiţer. 

Pregătirea militară a ofiţerilor care nu au urmat cursu
rile şcolii de la Sandhurst se face în şcolile de plutoane şi 
de companii, ca şi pregătirea soldaţilor ; abia după examenul 
dat în faţa comandantului de batalion, aceştia sînt scutiţi de 
instrucţie şi promovaţi în serviciu ca ofiţeri. In fiecare n, 
înainte de începerea instrucţiei de primăvară a batalionului, 
toţi ofiţerii inferiori dintr-un batalion se grupează într-un 
pluton sub comanda unui ofiţer de stat-maj or şi cu arma în 
mlnă trebuie să facă instrucţie individuală în pluton şi în 
companie. De obicei lnsă, acest lucru se face numai foarte 
superficial. 
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III 

Completarea efectivului de subofiţeri şi soldaţi se face, 
după cum se ştie, prin recrutare, şi anume exclusiv în Marea 
Britanie şi Irlanda. Numai Regimentul 100 se recrutează în 
Canada. Serviciul de recrutare este subordonat generalului 
adjutant al armatei şi are o dublă activitate. Intîi, fiecare 
regiment şi fiecare batalion-depozit poate face recrutări 
acolo unde se află garnizoanele lor. Al doilea, independent 
de aceasta, există un serviciu de recrutare pe întreaga ţară, 
care cuprinde 9 cercuri de recrutare ( în Anglia - 4, în 
Scoţia - 2, în Irlanda - 3) . Fiecare cerc este subordonat 
unui ofiţer de stat-maj or care-l inspectează (de obicei „co
lonel cu brevetu )  şi la nevoie este împărţit în sectoare mai 
mici subordonate unor locotenenţi sau căpitani. In total, 
pentru acest serviciu se prevăd : 8 ofiţeri de stat-major. 
9 adjutanţi, 9 casieri, 9 medici, 1 1  ofiţeri inferiori recrutori 
( cu jumătate de soldă) , 8 plutonieri, 48 de sergenţi şi un 
număr corespunzător de soldaţi. în afară de aceasta, ca o 
excepţie, unităţile de gardă îşi fac singure recrutările. Fie
care recrut are dreptul să-şi aleagă unitatea în care doreşte 
să servească. Un deziderat pios este ca fiecare unitate să-şi 
completeze efectivul, pe cit posibil, în comitatul al cărui 
nume îl poartă. Străinii sînt acceptaţi numai cu aprobare 
specială, din care cauză adesea ei sînt daţi drept „scoţieni u .  

In  timp de  război mai ales, miliţia este pepiniera pentu 
trupele de linie ; pentru un anumit număr de oameni, sta
bilit de fiecare dată, care trec din miliţie în trupele de linie, 
ofiţerul regimentului de miliţie respectiv primeşte un brevet 
de grad în trupele de linie. In timpul răscoalei din 1857 din 
India s-a mers atît de departe, incit orice ofiţer de stat
major activ sau în retragere care a recrutat 1 OOO de oameni 
a primit brevetul de locotenent-colonel. 

Fiecare recrut sau reangajat primeşte gratuit echipa
mentul complet şi o sumă de bani mai mare sau mai mică 
în funcţie de nevoia de recruţi, dar niciodată mai puţin de 
o liră şi foarte rar mai mult de 1 0  l.st. (67 de taleri) . Această 
sumă diferă adesea de la o armă la alta ; la geniu se plă
teşte cel mai mult, deoarece aici se iau elementele cele mai 
bune. Din- această sumă, o parte se plăteşte în momentul 
atestării, iar restul atunci cind recruţii sînt primiţi în re
giment de către comandant. Această atestare constă în aceea 
că la 24 de ore de la înrolare recrutul este dus în faţa 
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judecătorului de poliţie, unde declară, sub prestare de ju
rămînt, că a intrat în armată de bunăvoie şi că din punct de 
vedere legal nu există nici o piedică pentru intrarea lui în 
serviciul militar. 

Pentru cavalerie, artilerie, geniu, aprovizionare şi pen
tu unităţile de infanterie aflate în India, China, Australia 
şi pe insula Sf. Elena se recrutează oameni între 1 8  şi 25 de 
ani ; pentru celelalte unităţi de artilerie şi infanterie - în
tre 1 7  şi 25 de ani. lnălţimea este stabilită după cum ur
mează : 

Cavalerie : 

Cuirasieri de gardă : . . . .  5 p icioare 1 0  ţoli pînă la 6 picioare 
Regimente de dragoni  gre i :  5 „ 8 „ „ „ 5 1 1  ţoli 
Dragoni mijlocii ş i  ulan i :  5 „ · 7 „ „ 5 " 

9 „ 
Husari : • • . • • . . . . . • • . . . . 5 „ 6 „ „ „ 5 8 • 

Artilerie : 

Servanţi : m inimum . • • • 5 
5 

Conductorii : . . . . . • . • . . . • 5 
Ochitori i :  minimum . . • •  5 

Infanterie : minimum 

Unităţi de gardă:  • . • . • • . .  5 
Trupe de linie : • • • • . . . • 5 

„ 
„ 
„ 

„ 

7 ţoli  dacă sint sub 1 8  ani 
6 
� :: pină la 5 picioare 6 ţoli 
6 

81/1 ţoli  
6 " 

Această limită este însă foarte variabilă ; ori de cite 
ori există un pericol serios de război, guvernul este imediat 
silit să o micşoreze ; chiar simplul fapt că, prin reducerea 
duratei serviciului militar de la 12 la 1 0  ani, într-un viitor 
apropiat se vor elibera foarte mulţi soldaţi a fost suficient 
pentru a determina acum cîteva săptămîni guvernul să re
ducă limita de înălţime pentru infanterie la 5 picioare 5 ţoli. 
ln genere, şi aici, ca şi în alte ţări, limita de înălţime scade 
tot mai mult, deşi în mod logic, prin sistemul de recrutare, 
armata îşi poate asigura soldaţi în medie mai înalţi decît prin 
serviciul militar obligatoriu sau prin conscripţie. Că aceasta 
este situaţia şi în Anglia reiese din cifrele de mai sus, car� 
au ajuns să se apropie de limita de înălţime cerută în Re
nania, dacă din 5 picioare pînă la 5 picioare 6 ţoli se 
scad 21/4 ţoli şi din 5 picioare 7 ţoli pînă la 6 picioare se 
scad 21/z ţoli, ceea ce este destul de exact. 

In afară de limita de înălţime, s-a fixat şi limita peri
metrului toracic : la o înălţime de 5 picioare 6 ţoli pînă la 
5 picioare 8 ţoli, perimetrul toracic trebuie să fie de 33 de 
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ţoli ; la o înălţime de 5 picioare 8 ţoli pînă la 4 picioare 
10 ţoli - 34 de ţoli ; la o înălţime de peste 5 picioare 10 ţoli 

- 35 de ţoli. Conductorii, soldaţii de la trenurile regimen
tare şi trăgătorii trebuie să aibă în mod obligatoriu un pe
rimetru toracic de cel puţin 34 de ţoli. Se primesc, totuşi, şi 
conductori care nu îndeplinesc întocmai aceste condiţii, 
dar care se pricep să umble cu caii. 

Ca toboşari şi gornişti sînt recrutaţi tineri în vîrstă 
de cel puţin 14 ani, cu consimţămîntul părinţilor. Ei nu pri
mesc bani. 

Durata serviciului militar este de 1 0  ani la infanterie, 
12 ani la cavalerie, artilerie, trupele de geniu şi trenurile 
regimentare ; după expirarea acestui termen, cel care şi-a 
făcut stagiul poate fi reangajat, dacă este considerat apt, 
pentru încă 1 1  ani la infanterie şi 9 ani la alte arme. După 
expirarea reangajării, el mai poate rămîne în armată cu un 
preaviz de trei luni. Dacă în momentul expirării termenului 
unitatea respectivă se află peste graniţă, atunci comandantul 
garnizoanei are dreptul să prelungească acest termen pînă 
la doi ani. 

De regulă, orice soldat care se comportă bine are per
misiunea de a se răscumpăra. Suma cerută la răscumpărare 
este în funcţie de timpul cit acesta a servit în armată şi de 
timpul cit urmează să mai servească, de comportare etc. şi 
este la cavalerie de maximum 30 I.st., la infanterie -
20 I.st., pentru soldaţii de culoare din trupele coloniale 
- 12 I.st. 

După 21 de ani de serviciu militar, fiecare soldat are 
dreptul la pensie. Mărimea pensiei depinde de numărul de 
ani serviţi, de comportare şi de infirmităţile căpătate în 
timpul serviciului militar ; pentru soldaţi şi subofiţeri, pen
sia este de cel puţin 8 pence (6 groşi de argint 8 pfenigi) şi 
cel mult 3 şilingi 6 pence ( 1 taler 5 groşi de argint} pe zi. In 
funcţie de împrejurări, se acordă pensie chiar şi la mai 
puţini ani de serviciu militar. 

Sergenţii însărcinaţi cu recrutările şi soldaţii care îi 
însoţesc se opresc, de obicei, n cartierele rău famate ale 
oraşelor mari şi ţin sub observaţie mai u seamă circiumile. 
Adesea ei o pornesc pe străzi cu panglici la chipiuri, tnso
ţiţi de toboşari şi flautişti, atrăgînd astfel multă lume, n 
mijlocul căreia îşi caută prada. Dacă găsesc vînatul căutat, 
îl atrag cit mai repede la cîrciumă, unde depun toată arta 
pentru a-l determina să primească şilingul simbolic care 
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consfinţeşte contractul. Dacă noul candidat la glorie a primit 
acest şiling, el îşi mai poate recăpăta libertatea numai plă
tind în prezenţa judecătorului de poliţie 1 I.st. ca „despă
gubire• (smart-money) . Legea prevede, ce ·i drept, ca la cel 
puţin 24 de ore de la recrutare viitorul erou să declare în 
faţa acestui judecător că el intră în armată de bunăvoie şi 
că îşi menţine hotărîrea. Legea consideră totodată şi pe 
bună dreptate că recrutul este, de regulă, în stare de ebrie
tate cînd primeşte şilingul şi caută să-i  dea posibilitatea, 
în primul rînd, să se dezmeticească. Ar fi însă un prost 
sergent însărcinat cu recrutările acela care ar lăsa să-i scape 
prada attt de uşor. El şi oamenii săi nu-l scapă din ochi pe 
recrut şi, înainte ca acesta să ajungă în faţa judecătorului, 
rachiul şi berea îşi fac din nou efectul cu prisosinţă. Cel 
mai interesant este că o bună parte din cheltuielile chefului 
le plăteşte, de obicei, chiar recrutul, căruia sergentul îi 
avansează cu dărnicie banii în contul sumei pe care acesta 
urmează să o primească. In aceste împrejurări este justă, 
deşi naivă, prevederea categorică de a se folosi pentru ser
viciul de recrutare soldaţi şi toboşari necăsătoriţi şi numai 
în caz extrem sergenţi căsătoriţi, în orice caz însă numai 
oameni sănătoşi şi puternici. Cine nu ştie să bea zdravăn 
nu este bun pentru acest serviciu. 

Cînd vezi cum se fac aceste recrutări, ai impresia că te 
afli în secolul al XIII-lea. In pofida îngrădirilor formale 
pe care legea le-a pus acestei practici, s-a stabilit, totuşi, că 
în ,,armata engleză, alcătuită în întregime din oameni intraţi 
de bunăvoieu,  cei mai mulţi nimeresc nu de bunăvoie ; dacă, 
în general, aceasta este spre binele lor, prezintă de fapt, o 
altă problemă. 

Din ce pături ale populaţiei fac parte cei care intră în 
acest fel în armată este destul de clar. Ca şi armata noastră 
de mercenari din trecut, ea rămîne în mare măsură un re
fugium peccatorum *, în care se adună partea cea mai mare 
şi mai activă a tuturor elementelor aventuriere ale poporului, 
pentru a fi domolite printr-un muştru sever şi o disciplină 
riguroasă. De aceea, sub raport moral şi intelectual, armata 
engleză este cu mult inferioară tuturor armatelor care îşi 
completează efectivul pe bază de recrutări (chiar cu înlo
cuire) sau numai pe baza serviciului militar obligatoriu 
general fără înlocuire. Numai legiunea străină franceză 38' şi 
unităţile franceze formate mai cu seamă din înlocuitori, ca 

* - refugiu pentu păcătşi. - Nota trad. 
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de pildă zuavii, pot fi puse pe aceeaşi treaptă cu ea, deşi 
nu se poate tăgădui faptul că, datorită creşterii privilegiilor 
pentru soldaţii de profesie, întreaga armată franceză se 
apropie tot mai mult, prin caracterul ei, de armata engleză. 
Dar chiar şi rempla�ant-ul * francez este, în ce priveşte ma
nierele, cu mult superior tinerilor grosolani şi neciopliţi 
recrutaţi din drojdia marilor oraşe, care dau tonul în ca
zărmile engleze. în armata franceză, chiar şi un tînăr instruit 
poate să intre ca voluntar, pentru a servi pînă la avansarea 
la gradul de ofiţer, fără ca perioada de încercare ca soldat 
de rînd să i se pară absolut insuportabilă ; în Anglia însă 
numai un nebun poate face un asemenea pas. Pe cit de mîn
dru este englezul de armata lui luată în ansamblul ei, pe 
atît de mult dispreţuieşte el pe soldatul de rînd luat aparte ; 
chiar şi în păturile cele mai de j os ale populaţiei este con
siderat o ruşine faptul de a te lăsa recrutat sau de a avea 
o rudă soldat. De altfel, componenţa recruţilor s-a îmbună
tăţit foarte mult în ultimii zece ani. Se caută să se obţină 
date cit mai complete asupra antecedentelor recruţilor, pen
tru a se pune capăt intrării în rîndurile armatei a unor ele
mente necorespunzătoare. Recrutările masive impuse de 
războiul Crimeii şi de răscoala din India au epuizat curînd 
pătura declasată a populaţiei, din mij locul căreia armata îşi 
completa, de regulă, rîndurile în cursul îndelungatei pe
rioade de pace. A fost necesar nu numai să se reducă limita 
de înălţime (uneori chiar pînă la 5 picioare 3 ţoli pentru in
fanterie) , ci să se îmbunătăţească şi viaţa soldaţilor, să se 
schimbe atmosfera din cazărmi, aşa incit să poată fi recru
taţi şi oameni mai aşezaţi din rîndurile clasei muncitoare. 
La aceasta se mai adaugă şi lipsa de elemente capabile pen
tru numeroasele funcţii noi pentru subofiţeri ( în timpul răz
boiului Crimeii, numărul batalioanelor a fost aproape dublat) . 
In plus, a devenit limpede că acum în Europa războiul nu 
mai putea fi dus după sistemul aplicat de Wellington în Spa
nia, adică jefuind fortăreţele cucerite. Presa a început să se 
intereseze de soldaţi, şi curînd printre ofiţerii superiori a 
ajuns la modă filantropia în rîndurile armatei. S-au depus 
eforturi pentru a face viaţa soldaţilor mai plăcută, pentru a 
se găsi mijloace de amuzament şi posibilităţi ca în timpul 
liber ei să practice diferite îndeletniciri în cazarmă sau în 
tabără, şi astfel să fie ţinuţi departe de circiumă. Astfel au 
luat fiinţă, mai cu seamă în ultimii şapte ani, datorită în-

* - înlocuitorul. - Nota !rad. 
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deosebi mijloacelor strînse pe bază de liste de subscripţii, 
biblioteci, săli de lectură, săli pentru tot felul de jocuri, 
cluburi pentru soldaţi etc. După modelul francez, în tabere 
s-au dat soldaţilor, acolo unde a fost posibil, parcele pe care 
să le cultive, s-au făcut încercări de a se organiza repre
zentaţii teatrale şi conferinţe şi din cind în cind s-au orga
nizat expoziţii cu diverse obiecte de artă confecţionate de 
soldaţi etc. Toate acestea sînt într-un stadiu incipient, dar 
capătă o răspîndire tot mai mare. Este, de altfel, absolut 
necesar. Recruţii înrolaţi în armată în timpul campaniilor 
din Crimeea şi India au fost, fără îndoială, superiori celor 
dinainte, deoarece ambele războaie au fost foarte populare 
în rîndul maselor. Ei au îmbunătăţit considerabil atmosfera 
în armată. La aceasta a contribuit şi contactul cu soldaţii 
francezi în Crimeea. Acum se pune problema de a se men
ţine acest spirit, pentru ca şi în timpul unei perioade mai 
îndelungate de pace în armată să se înroleze recruţi la fel 
de buni şi să nu se ajungă din nou în situaţia de a se conta 
exclusiv pe elementele declasate din rîndul populaţiei, care 
în timp de pace îşi oferă întotdeauna serviciile. 

In pofida acestui fapt, asemenea elemente continuă să 
constituie majoritatea armatei şi în funcţie de ele se sta
bileşte întregul regulament interior. O cazarmă engleză cu 
clădirile aferente şi curtea respectivă este înconjurată din 
toate părţile de ziduri înalte şi are de obicei o singură poartă. 
O clădire separată este destinată ofiţerilor, iar una sau mai 
multe clădiri - soldaţilor. La clădirile destinate soldaţilor, 
partea ale cărei ferestre dau spre stradă este despărţită de 
obicei, la noile construcţii, cu un şanţ adînc, avînd la partea 
dinspre stradă un gard solid de fier. !n oraşele mari, la ca
zărmi, şi mai ales la cazărmile miliţiei, unde sînt instalate arse 
nalele (miliţia se întruneşte numai patru săptămîni pe an) , 
faţada clădirii este prevăzută cu ambrazuri în loc de fe - . 
restre, iar colţurile - cu mici turnuri amenajate pentru tra
gerea din flanc, dovadă că insurecţiile muncitorilor nu sînt 
considerate ca ceva imposibil. In această mare cazarmă
închisoare îşi petrece soldatul toată viaţa, cu excepţia orelor 
libere. Accesul civililor este controlat cu rigurozitate şi în
treaga clădire este feri tă, pe cit posibil, de privirile din 
afară, aşa incit soldatul este ţinut pe cit se poate sub control 
şi izolat de civili. Relaţiile cordiale dintre populaţia civilă 
şi soldaţi, atît de obişnuite în Germania, accesul oricui în 
cazarmă lipsesc aici cu desăvîrşire şi, pentru a nu se lega 
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relaţii mai trainice, garnizoanele se schimbă, de regulă, în 
fiecare an. 

Cele mai răspîndite acte de indisciplină pot fi identi
ficate uşor după caracterul armatei. Acestea sînt : beţia, ab
sentarea fără permisie după ce se sună stingerea, devalizarea 
camarazilor, bătăile, nesupunerea şi insulta adusă superio
rilor. Abaterile mai uşoare sînt pedepsite de comandantul 
batalionului fără dezbateri judiciare. El are dreptul exclusiv 
de a da pedepse, dar el poate împuternici cu acest drept, 
pentru pedepse mergînd pînă la 3 zile, pe comandantul de 
companie. Comandantul de batalion are dreptul să aplice 
următoarele pedepse : 1) arest pînă la l zile, celular sau în 
comun, cu sau fără efectuarea unor munci de pedeapsă. Sol
daţii pedepsiţi astfel au dreptul să facă apel, prin coman
dantul batalionului, la tribunalul militar ; 2) încarcerarea 
(black-hole) pînă la 48 de ore ; 3) arestul în cazarmă pînă 
la o lună, în care timp soldatul respectiv trebuie să execute 
toate serviciile şi pe deasupra şi muncile suplimentare date 
de comandant. In afară de asta, fiecare arest în cazarmă 
atrage după sine şi exerciţii de pedeapsă, cu întregul echi
pament, pînă la 14 zile. Astfel de exerciţii de pedeapsă nu 
trebuie să dureze mai mult de 1 oră fără întrerupere şi pot 
fi repetate de cel mult patru ori pe zi. In cazurile 2) şi 3) , co
mandantul poate admite să se facă apel la un tribunal mi
litar. Detenţiunea celulară sau încarcerarea trebuie să se 
aplice, pe cît posibil, în cazurile de beţie, bătaie sau insultă 
adusă superiorilor şi în cazuri grave pot fi combinate cu 
arestul în cazarmă, în aşa fel ca întreaga perioadă de arest 
să nu depăşească o lună. 

După cum se vede, în Anglia un comandant de batalion 
dispune de suficiente mijloace pentru a ţine în frîu pe 
vlăjganii lui nedisciplinaţi. Dacă aceste mijloace se dovede;c 
a fi insuficiente, atunci intră în acţiune tribunalul milifar, 
unde, în ultimă instanţă, cel care a comis acte de indisci
plină află că-l aşteaptă „pisica cu nouă cozi u. Acesta este 
unul dintre cele mai barbare instrumente de tortură din cite 
există : un bici cu coadă scurtă şi cu nouă cureluşe lungi, 
tari şi noduroase. Condamnatul, dezgolit pînă la brîu, este 
legat de o ramă triunghiulară şi primeşte loviturile, care 
cad cu o putere extraordinară. Chiar prima lovitură sfîşie 
pielea. După cîteva lovituri, biciul şi cel care-l mînuieşte sînt 
schmbaţi, pentru ca delincventul să nu simtă nici o uşurare. 
Medicul este, desigur, întotdeauna prezent. După 50 de ase-
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menea lovituri este întotdeauna necesar un tratament înde
lungat în spital. Şi, totuşi, se întîlnesc adesea oameni care 
suportă cele 50 de lovituri fără să crîcnească, considerîn
du-se o ruşine mai mare să exteriorizezi durerea decît să 
fii bătut. 

Pînă acum 1 2  ani, acest bici era folosit foarte des şi se 
admitea să se aplice pînă la 1 50 de lovituri. Dacă nu mă 
înşel. pe atunci, chiar şi un comandant de regiment putea să 
ordone, după o procedură sumară, administrarea unui anu
mit număr de lovituri. Ulterior, numărul loviturilor a fost li
mitat la 50, iar dreptul de a le ordona a fost acordat exclusiv 
tribunalelor militare. 1n sfîrşit, după războiul Crime ii s-a 
introdus, mai ales la insistenţa prinţului Albert, împărţirea 
soldaţilor în două categorii după model prusian 385 şi s-a 
stabilit că numai soldaţilor care, din cauza delictelor nte
rioare, au fost incluşi în categoria a doua şi care, dat fiind 
faptul că nu au avut o comportare ireproşabilă timp de un 
an, nu au fost trecuţi din nou în prima categorie li se pot 
aplica pedepse corporale în cazul cînd comit o nouă abatere. 
Această diferenţiere dispare însă pe cîmpul de luptă ; aici 
fiecare soldat se află din nou sub puterea biciului. In 1 862, 
în armată au fost supuşi unor pedepse corporale 126 de 
oameni, dintre care 1 14 au primit numărul maxim îngăduit 
de lege, adică 50 de lovituri. 

In general se vede că atît necesitatea cît şi dorinţa de 
a folosi biciul s-au redus considerabil şi, întrucît în armată 
continuă să acţioneze aceleaşi cauze, se poate presupune că 
aşa va fi şi de acum încolo şi că „pisica" va fi socotită 
tot mai mult ca un mijloc de intimidare excepţional şi ex
trem, la care să se recurgă numai în cazurile deosebite in
tervenite pe cîmpul de luptă. S-a văzut chiar că, dacă se 
face apel la sentimentul de onoare al soldaţilor, se obţine 
mai mult decît prin pedepse dezonorante, şi în această pri 
vinţă în armata engleză există părerea unanimă că un soldat 
biciuit nu mai este după aceea bun de nimic. Cu toate 
acestea, în Anglia nu se va ajunge curînd la desfiinţarea 
„pisicii" .  Ştim cu toţii cît de puternice au fost şi mai sînt 
încă prejudecăţile legate de pedepsele corporale chiar şi în 
armatele cu o compoziţie socială cu mult mai bună decît 
cea a armatei engleze ; dar, într-o armată alcătuită pe baza 
sistemului de recrutare, existenţa unui asemenea instrument 
de intimidare poate fi într-o oarecare măsură justificată. 
Englezii au, desigur, perfectă dreptate cînd susţin că, dacă 

43 - Mx-Engels - Opere, voi. 15 
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trebuie să existe o pedeapsă corporală, atunci aceasta tre
buie aplicată numai în cazuri extreme, dar cu toată asprimea. 
Veşnica bătaie cu băţul aplicată într-o formă mai blindă, 
care se mai întîlneşte în unele armate şi, din păcate, şi în 
armata germană şi care poate servi numai la diminuarea 
fricii de această pedeapsă„. * 

Scris la începutul anului 1864 Se tipăreşte după 
manuscris 

Tradus din limba germană 

* id manuscrisul se întrerupe.- Nota 1 red. 
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[Cererea lui K. Marx de a fi reintegrat 
în drepturile de cetăţean prusian 386] 

Şefului politiei regle 
Domniei sale domnului baron von Zedlitz-Neukirch 

Excelenţă, 

55 

Cu respect vă aduc la cunoştinţă ca, m urma amnistiei 
regale, am părăsit Londra, unde am locuit in anul 1 849 ca 
emigrant politic, şi m-am înapoiat în Prusia cu intenţia, pen
tru început, de a locui aici la Berlin. 

Cu onoare rog pe Excelenţa Voastră : 
1 )  pe baza decretului regal de amnistie şi a legii in 

31  decembrie 1 842 (Codul de legi pag. 15-1 8) să se dispună 
repunerea mea în drepturile civile prusiene, ceea ce, conform 
§ 5 al legii amintite, intră tn competenţa Excelenţei Voastre, şi 

2) să mi se elibereze, în conformitate cu § 8 al legii din 
31 decembrie 1 842 cu privire la dreptul de domiciliere al 
persoanelor nou venite (Codul de legi pag. 5) , cuvenita ade
verinţă că am anunţat autorităţilor poliţiei regale sosirea mea 
în această localitate. In legătură cu această din urmă împre
jurare menţionez că, in caz de nevoie, pot dovedi . prin con
tractele încheiate cu redacţia ziarului „New York Tribunen 
din New York în calitate de redactor al acestei gazete, ca şi 
pe alte căi, că dispun de surse de existenţă complet inde
pendente. 
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Pentru început locuiesc la un prieten de al meu, 
d-l F. Lassalle, în Bellevuestrasse 1 3, adresă la care cu res
pect vă rog să dispuneţi să mi se trimită cele două acte 
solicitate. 

Cu deosebită stimă, 
al Excelenţei Voastre prea devotat, 

Berlin, 19 martie 1 861 

2 

Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 

[Petiţia lui K. Marx în legătură cu reintegrarea sa 
în drepturile de cetăţean prusian] 

Şefului poliţiei regale 
Domniei sale domnului baron von Zedlitz 
Excelenţă, 

Ca răspuns la scrisoarea dv. din 21 martie. am onoarea 
să-mi exprim mirarea că scrisoarea mea din 19 martie * nu 
vi s-a părut destul de clară. Cererea mea cuprindea textual 
următoarele : 

„Pe baza decretului regal de amnistie şi a legii din 31  de
cembrie 1 842, să se dispună repunerea mea în drepturile 
civile prusiene".  

Această cerere pare Excelenţei Voastre insuficient de 
clară şi totodată contradictorie, întrucît arătam că,  în confor
mitate cu § 5 al legii lin 31 decembrie 1 842, reintegrarea mea 
în drepturile de cetăţean prusian intră în competenţa Exce
lenţei Voastre. Prin decretul regal le amnistie se acorlt 

* Vezi volumul de faţă, pag. 655-656. - Nota red. 
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tuturor emigranţilor politici care nu au fost condamnaţi de 
un tribunal militar permisiunea de „a se reîntoarce nestin
gheriţi pe teritoriul statului prusian 1 •  Intrucît fac parte din 
această categorie de emigranţi şi sînt născut în Prusia, după 
cum reiese din actul meu de naştere. al cărui extras din re
gistrele de stare civilă ale oraşului Trier (din 7 mai 1 8 1 8) îl 
anexez ca document oficial. şi întrucît am părăsit ţara în 1 849, 
dată pînă la care am locuit la Colonia ca redactor al lui 
„Neue Rheinische Zeitung1 387• nicidecum pentru că aş i 
fost judecat de un tribunal militar. ci doar pentru nişte pro
cese politice de presă, care mi-au fost intentate în calitatea 
mea de redactor al numitei gazete de instanţele judecătoreşti 
ordinare, este limpede că intru în menţionata amnistie. 

In cele de mai sus am răspuns totodată Excelenţei Voas
tre la cele cîteva întrebări pe care i le-aţi pus în adresa dv. 

S-ar putea naşte însă o altă problemă. Decretul regal nu 
se mărgineşte să proclame amnistierea atît a persoanelor con
damnate prin lege cît şi a celor împotriva cărora nu s-a pro
nunţat vreo sentinţă, ci acordă !migranţilor permisiunea de 
„a se reîntoarce nestingheriţi pe teritoriul statului prusian 1 •  
Oare nu înseamnă aceasta că. o dată cu ridicarea sancţiunii 
penale, se redă emigranţilor şi cetăţenia prusiană pe care 
au pierdut-o în urma şederii lor în străinătate timp de 
peste 1 O ani ? 

După interpretarea mea, după interpretarea tuturor ju
riştilor. după părerea unanimă a opiniei publice şi a întregii 
prese, răspunsul nu poate fi decît afirmativ. Două argumente 
irefutabile dovedesc acest lucru. ln primul rînd, decretul de 
amnistie garantează emigranţilor nu numai ridicarea sancţiu . 
nii, ci şi „reîntoarcerea nestingherită pe teritoriul statului 
prusian" .  In al doilea rind, dacă lucrurile nu ar sta aşa, 
întreaga amnistie ar fi absolut iluzorie, existînd doar pe 
hîrtie. De vreme ce toţi emigranţii trăiesc în străinătate din 
1 848 şi 1 849, adică de 12 ani, ar urma implicit că ei au pierdut 
cu toţii cetăţenia prusiană, şi dacă această cetăţenie nu ar i 
redobîndită prin amnistie, pretinsa permisiune de „reîntoar
cere nestingherită" nu ar fi în realitate acordată nimănui. 

Aşadar nu încape nici o îndoială că, în pofida pierderii 
cetăţeniei prusiene ca urmare a unei absenţe de 10 ani, aceste 
drepturi trebuie să fie restabilite prin decretul regal de 
amnistie. 

Totuşi, chiar dacă atît eu cît şi juriştii interpretăm în 
acest sens decretul regal de amnistie, din punct de vedere 
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practic contează numai felul în care îl vor interpreta autori
tăţile, acesta fiind singurul teren sigur pentru intreprinderea 
unor demersuri practice. 

In ce fel intenţionează autorităţile regale să interpre
teze amnistia regală ? 

O vor interpreta oare în sensul că amnistia este amnistie 
şi că reîntoarcerea nestingherită înseamnă o reîntoarcere 
nestingherită ? Sau o vor interpreta în sensul că prin permi
siunea reîntoarcerii nestingherite se pune o piedică în calea 
reîntoarcerii şi că, în pofida decretului. emigranţii urmează 
să rămînă lipsiţi de patrie ? Excelenţa Voastră nu poate să 
nu recunoască, la o cercetare obiectivă a situaţiei. că o ase
menea atitudine sceptică cu greu ar putea fi considerată întru 
totul neîntemeiată. 

In ultimii 12 ani s-au emis atitea decrete, cărora li s-au 
dat atîtea interpretări surprinzătoare, încît pină la urmă 
aproape nici o interpretare nu mai poate să apară absolut 
certă, după cum nici una nu poate să apară absolut imposibilă. 

In felul acesta, numai interpretarea dată de instanţele 
înseşi în legătură cu o anumită persoană reprezintă o bază 
sigură pentru intreprinderea unor demersuri practice. 

Va recunoaşte, prin urmare. Excelenţa Voastră că, în 
pofida faptului că am pierdut, potrivit legii, cetăţenia pru
siană. am redobîndit-o prin amnistia regală ? 

Aceasta este întrebarea cît se poate de simplă şi de 
clară pe care aş vrea şi sînt silit să o pun Excelenţei Voastre. 

Stnt cu atît mai mult silit s-o fac. cu cît nu-mi pot aduce 
soţia şi copiii de la Londra înainte de a se i rezolvat această 
problemă, deoarece, evident. nu mi se poate pretinde să în
treprind o mutare problematică cu întreaga gospodărie şi fa
milie şi abia după aceea să mă expun unei lupte care, dacă 
i2 general mai trebuie dusă, ar i bine, dimpotrivă, să fie 
rezolvată înainte de a traduce în fapt o mutare costisitoare �i 
de a reveni cu soţia şi copiii în patrie. 

întrebarea mea apare cu at mai justificată şi mai fi
rească, cu cît în adresa dv. din 21 martie. însăşi Excelenţa 
Voastră pune întrebarea : pe ce temei îmi formulez preten
ţia „de a nu fi pierdut, în pofida unei absenţe de 10  ani" ,  
cetăţenia prusiană ? 

Din cele expuse mai sus, Excelenţa Voastră va vedea 
acum pe ce temei pretind acest lucru. Faptul că m-am adresat 
Excelenţei Voastre este j ustificat prin sus-menţionatul § 5 
al legii din 31 decembrie 1 842. �ăci de vreme ce, în virtutea 
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acestui paragraf. Excelenţa Voastră este instanţa competentă 
pentru acordarea naturalizării. a fortiori " este şi instanţa 
competentă pentru ca. interpretando *". să lămurească dacă. 
în urma amnistiei, am redobîndit cetăţenia prusiană pe cam 
o pierdusem. Numai în acest sens m-am referit la § 5 al legii 
cu privire la amnistie. In sfîrşit. se cuvine cu atît mai mult 
să mă adresez Excelenţei Voastre. cu cit doresc să mă sta
bilesc chiar la Berlin, iar recunoaşterea cetăţeniei mele pru
siene constituie premisa juridică pentru aprobarea mutării 
în acest oraş. Prin urmare. Excelenţa Voastră, ca şef al p0-
liţiei berlineze. reprezintă tocmai acea instanţă de a cărei 
părere în chestiunea respectivă depinde aprobarea în legă
tură cu stabilirea domiciliului. 

Desigur că Excelenţa Voastră nu poate fi citusi de puţin · 
interesată - după cum nici mie nu mi se poate pretinde -
ca eu să aştept trei-patru luni sau mai mult într-o totală 
nesiguranţă şi lipsit de posibilitatea de a întreprinde demer
surile practice corespunzătoare. pînă cind. o dată cu hotă
rîrea definitivă asupra domiciliului. mi se va face cunoscut 
în ce fel veţi binevoi să interpretaţi decretul regal de amnistie 
şi dacă veţi consimţi sau nu să recunoaşteţi reintegrarea 
mea în drepturile de cetăţean prusian. O asemenea nesigu
ranţă care ar dura timp de mai multe luni de zile mi-ar aduce 
cele mai grave prejudicii în toate acţiunile. aranjamentele şi 
problemele mele economice. Am. fireşte, dreptul să ştiu dacă 
instanţa competentă vrea sau nu să-mi rncunoască cetăţeia. 
inr această instanţă nu poate socoti că este legal şi nici d' 
demnitatea ei să refuze a-mi da un răspuns sau să-l tă
răgăneze. - J)p aceea pun Excelenţei Voastre direct. deschis şi cinstit 
întrebarea : 

recunoaşteţi sau nu, în virtutea decretului regal de am
nistie. reintegrarea mea în drepturile de cetăţean prusian ? 

Aştept la această întrebare un răspuns tot atît de direct, 
deschis şi cinstit. Am cu atît mai mult interesul să primesc cit 
mai grabnic acest răspuns, cu cit. pe de o parte, numai astfel 
voi avea posibilitatea, în cazul unei hotărîri nefavorabile -
desigur. absolut excluse -· să mă adresez încă în cursul 
actualei sesiuni 6amerelor. unde. de altfel. oricum va fi supus 
dezbaterilor un amendament la legea cu privire la amnistie 

* - cu atît mai mult - Nota trad. 
** - interpretînd legea. - Nota trad. 
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ca urmare a dubiilor în ceea ce priveşte interpretarea decre
tului regal de amnistie, pe de altă parte. pentru că nu mai pot 
Tămîne aici decît foarte puţin timp. întrucît chestiuni de 
familie mă recheamă la Londra. Rog, aşadar, respectuos pe 
Excelenţa Voastră să-mi trimită cit mai curînd posibil un 
răspuns deschis şi precis ; numai după aceea voi i în măsură 
·să înaintez în forma cuvenită cererea mea de stabilire în 
.acest oraş. 

Cu deosebită consideraţie am onoarea să semnez 
al Excelenţei Voastre prea devotat 

Berlin, 25 martie 1 861  

3 

Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 

Petiţia lui K. Marx în legătură cu respingerea cererii 
sale de reintegrare în drepturile de cetăţean prusian] 

B erlin, 6 aprilie 1861 

Excelenţei sale şefului poliţiei regale 
Domniei sale domnului baron von Zedlitz. cavaler etc. 

Excelenţă, 

Ca răspuns la adresa dv. din 30 martie primită ieri. am 
onoarea să arăt că faptele privind renunţarea mea, în 1 845, 
la cetăţenia prusiană invocată de Excelenta Voastră nu vă 
sînt, probabil, cunoscute în întregime. căci altminteri nu ar 
fi urmat, desigur. hotărîrea Excelenţei Voastre din 30 martie. 
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Faptele şi temeiurile juridice expuse mai jos vor con
vinge pe Excelenţa Voastră că în prezent nu mi se poate 
contesta calitatea de cetăţean prusian. 

1 .  In 1 844, în timpul şederii mele la Paris, Oberpreziden
tul regal al Provinciei renane a emis împotriva mea un man
dat de arestare în legătură cu apariţia sub redacţia mea a 
revistei „Deutsch-Franzosische Jahrbicher" 388 ; acest mandat 
a fost trimis autorităţilor poliţieneşti de la graniţă spre a 
i executat de îndată ce aş păşi pe teritoriul prusian. Impli
cit m-am pomenit din acel moment în situaţia de emigrant 
politic. 

Dar guvernul regal prusian nu s-a mulţumit numai cu 
atît. In ianuarie 1 845 el a obţinut de la guvernul Guizot ex
pulzarea mea din Franţa. 

Am plecat în Belgia. Dar şi aici guvernul regal prusian 
a continuat să mă urmărească. Sub acelaşi pretext că sînt 
cetăţean prusian, fapt care îndreptăţea guvernul prusian să 
formuleze, prin ambasadele lui  din străinătate, cereri în le
gătură cu persoana mea, el a cerut expulzarea mea şi din 
această ţară. 

Impiedicat de mandatul de arestare să mă întorc în patrie, 
apartenenţa mea la naţionalitatea prusiană nu mai însemna 
pentru mine decit o situaţie de prigonit, decît perspectiva ca, 
la cererea guvernului prusian, să fiu urmărit şi expulzat şi din 
oricare altă ţară. 

m fost nevoit în felul acesta să lipsesc guvernul prusian 
de atunci de posibilitatea de a mă urmări în continuare şi 
de aceea am înaintat, în 1 845, o declaraţie de renunţare la 
cetăţenia prusiană. 

Dar chiar atunci nu aveam cîtuşi de puţin intenţia să 
renunţ la naţionalitatea prusiană. Este un lucru care poate 
fi dovedit formal. Cine renunţă la naţionalitatea sa, o face 
întotdeauna numai cu intenţia de a-şi alege o altă naţionali 
tate. Eu nu am făcut aceasta niciodată. Nu am cerut nicaieri 
naturalizarea, iar cînd guvernul provizoriu din Franţa mi-a 
oierit-o în 1 848, am refuzat-o. 

Prin urmare declaraţia mea de renunţare la cetăţenia 
prusiană din 1 845 nu a fost, aşa cum greşit afirmă Excelenţa 
Voastră, o renunţare „de bună voie" la calitatea mea de 
cetăţean prusian, ci doar un pretext - impus de cea mai 
necruţătoare urmărire - pentru a scăpa de permanentul 
pretext pentru această urmărire. A fost un pretext folosit 
împotriva altui pretext, şi nicidecum o intenţie serioasă d 
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a renunţa la calitatea mea de cetăţean prusian. Luînd cu
noştinţă de cele expuse mai sus. cred că Excelenţa Voastră 
nu mai poate invoca fapt€le care s-au petrecut în 1 845. 

A le invoca ar însemna a justifica perioada celor mai 
crunte persecuţii absolutiste împotriva publiciştilor germani. 
a menţine efectele acestor persecuţii şi a trage foloase de 
pe urma lor. Aceasta ar însemna să mi se refuze naţionalitatea 
prusiană pe baza prigoanei politice din acea vreme, precum 
şi a faptului că am fost nevoit să mă folosesc de un mijloc 
impus de această prigoană pentru a scăpa de o urmărire per
manentă, deşi nu am avut niciodată intenţia să renunţ cu 
adevărat la naţionalitatea prusiană. 

In sfîrşit. în ceea ce priveşte expulzarea mea în 1 849. 
menţionată de Excelenţa Voastră. vreau să remarc în plus 
că, imediat după evenimentele din martie 1 848. m-am întors 
în Prusia şi m-am stabilit la Colonia. unde am obţinut fără 
nici o greutate de la consiliul municipal aprobarea de a fi 
primit în rîndurile cetăţenilor acestui oraş. Este adevărat că 
în 1 849, guvernul Manteuffel a dispus expulzarea mea sub 
pretextul că aş fi străin. Dar această expulzare reprezintă 
un act ilegal dintre cele mai samavolnice ale sus-menţiona
tului guvern şi de aceea poate fi invocat mai puţin decît 
orice ca un precedent valabil. Chiar şi atunci nu m-aş fi 
supus acestui ordin dacă o serie întreagă de procese politice 
de presă nu m-ar fi silit. independent de acea expulzare. să 
plec peste graniţă ca emigrant. 

După aceste explicaţii consider că Excelenţa Voastră nu 
poate invoca aceste fapte. după cum în mod obiectiv este 
imposibil ca ele să servească unor concluzii împovărătoare 
pentru mine. 

2. Acest lucru este însă cu totul imposibil şi ca urmare 
a decretului regal de amnistie. Decretul regal garantează tu
turor emigranţilor politici „reîntoarcerea nestingherită pe 
teritoriul statului prusian" .  prin urmare chiar şi în cazul cînd 
ei au pierdut în acest răstimp, conform legii. calitatea lor de 
cetăţeni prusieni. indiferent cum au pierdut-o, fie în virtutea 
legii ca urmare a unei absenţe de 1 0  ani, fie ca urmare a 
unei declaraţii verbale de renunţare la cetăţenia prusiană 
intervenite în plus. Amnistia nu face distincţie între cele 
două moduri de a pierde cetăţenia prusiană. Ea face tot 
atît de puţin o distincţie intre emigranţii din anii 1 848-1 849 
şi cei dintr-o perioadă mai veche ; ea nu face distincţie între 
cei care au pierdut dreptul de indigenat prusian în urma 
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conflictelor din anul 1 848 şi cei care l-au pierdut datorită 
unor conflicte politice petrecute în anii anteriori. 

Tuturor emigranţilor politici, indiferent de perioada 
din care datează conflictele lor politice şi pierderea, ca ur
mare a acestor conflicte, a dreptilui de indigenat, le este 
garantată „reîntoarcerea nestingherită" ; toţi aceştia redo
bîndesc, conform decretului. drepturile lor anterioare de 
indigenat. 

lntrucît amnistia regală nu face distincţie într� pierderea 
cetăţeniei. în virtutea legii, ca urmare a unei absenţe de 
1 0  ani. şi pierderea ei ca urmare a unei declaraţii personale 
intervenite în plus, este absolut inadmisibilă încercarea de 
a se introduce în decretul regal de amnistie, prin interpretare, 
restricţii şi distincţii, pe care ea însăşi nu le prevede nicăieri. 

Principiul imuabil potrivit căruia amnistia nu trebuie 
niciodată interpretată restrictiv este, desigur, cunoscut Exce
lenţei Voastre. Jurisprudenţa tuturor timpurilor şi a tuturor 
ţărilor a consfinţit cu o unanimitate fără precedent acest 
principiu. De vreme ce el a fost respectat cu sfinţenie de 
toate organele judecătoreşti care s-au aflat în situaţia de a 
aplica şi de a interpreta decrete de amnistie, el trebuie în 
aceeaşi măsură să constituie, acolo unde această interpre
tare revine organelor administrative, şi principiul acestora. 
Orice interpretare restrictivă ar însemna trunchierea uite-

„ rioară a decretului de amnistie şi anularea lui parţială. 
Acest lucru nu poate intra cîtuşi de puţin în intenţia 

Excelenţei Voastre. Dacă renunţ să fac uz de materialul ju
ridic de care dispun în această privinţă, este numai pentru 
că consider suficient să atrag atenţia Excelenţei Voastre asu
pra faptului că orice altă interpretare a decretului regal 
de amnistie care ar diferi de cea pe care eu i-am dat-o ar 
însemna o trunchiere a ei. Excelenţa Voastră va vedea din 
cele de mai sus că, într-adevăr, aşa cum am expus în petiţia 
mea anterioară *, totul se reduce la problema dacă prin de
cretul regal de amnistie emigranţii redobîndesc indigenatul 
prusian, deşi. potrivit legii, ei au pierdut cu toţii această 
calitate ca urmare a unei absenţe nepermise de 1 0  ani. Daci 
se admite acest lucru, şi însăşi Excelenţa Voastră o recu
noaşte în adresa din 30 martie, este absolut indiferent dacă, 
pe lingă pierderea cetăţeniei potrivit legii, pierdere înlătu
rată prin amnistie, a mai intervenit în plus în trecut şi o 
declaraţie a persoanei respective, iar stabilirea unei aseme-

* Vezi volumul de faţă, pag. 656660. - Nota red. 
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nea discriminări ar însemna o trunchiere inadmisibilă a 
amnistiei. 

3. Astfel stau lucrurile nu numai în virtutea textului 
amnistiei şi a spiritului binevoitor în care amnistiile trebuie 
întotdeauna interpretate, dar şi în virtutea naturii juridice a 
cazului de faţă. într-adevăr, de ce ar face decretul regal 
de amnistie o distincţie între pierderea potrivit legii a drep
tului de indigenat. pe care ea îl restabileşte acum. fapt necon
testat nici de Excelenţa Voastră, şi pierderea acestui drept 
ca urmare a unei declaraţii a persoanei respective interve
nite în plus ? După cum declaraţia personală a unui emigrant 
că, în pofida legii . nu doreşte să piardă cetăţenia prusiană 
nu ar fi putut nici să atenueze această pierdere a cetăţe
niei potrivit legii şi nici s-o înlăture. tot aşa ea nu o poate 
agrava. Declaraţia unei persoane oarecare prin care să inter
vină ceva ce ar interveni oricum potrivit legii. şi anume 
pierderea calităţii de cetăţean al statului prusian, rămîne 
„une declaration surerogatoireu ,  o declaraţie fără nici o va
loare, superfluă, a cărei lipsă nu stinghereşte cu nimic şi a 
cărei existenţă nu influenţează cu nimic. 

Excelenţa Voastră pare să vadă o deosebire în faptul că 
eu aş fi renunţat „de bunăvoieu la cetăţenia prusiană în timp 
ce alţi emigranţi au pi�rdut-o, fără voia lor. în urma unei 
absenţe de 1 O ani. Dar nici acest lucru nu este just. Chiar şi , 
o absenţă de 1 O ani reprezintă formal o renunţare de bună
voie la cetăţenia prusiană, căci de fapt nimic nu i-a împie
dicat pe emigranţi să se întoarcă înainte de expirarea acestui 
termen şi să se prezinte în faţa unui tribunal prusian. In
seamnă că, nefăcînd acest lucru, emigrantul a preferat să 
piardă cetăţenia prusiană. Ultima zi din cei 1 O ani de şedere 
nepermisă în străinătate echivalează, aşadar. întru totul cu 
o declaraţie scrisă adresată guvernului prusian prin care se 
exprimă dorinţa de a se renunţa la cetăţenia prusiană. Dat 
fiind că această şedere în străinătate este un act de voinţă 
la fel de liber ca şi o declaraţie scrisă adresată guvernului, 
rezultă că ultima zi din aceşti 1 0  ani de şedere în străinătate 
reprezintă o declaraţie de renunţare făcută de toţi emigranţii 
prin voluntas tacita *, declaraţie similară celei pe care am 
făcut-o eu în 1 845 şi care se află la dv. în dosarul meu. Prin 
urmare, din punct de vedere formal se poate spune că toţi 

* - consimţămînt tacit. - Nota trad. 
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emigranţii au renunţat de bunăvoie la cetăţenie la fel ca 
şi mine. 

Se înţelege că realiter *, aceşti emigranţi nu se puteau 
înapoia în ţară dacă nu voiau să se expună închisorii şi urmă
ririi penale, fiind astfel realiter constrînşi să rămînă în străi
nătate. Dar aceeaşi constrîngere reală există şi in cazul meu, 
după cum Excelenţa Voastră a putut vedea la punctul 1 .  ex
pus mai sus. Prin mandatul de arestare emis eram şi eu 
realiter împiedicat să mă întorc şi am renunţat la calitatea 
mea de cetăţean prusian din pricina aceleiaşi constrîngeri 
care i-a determinat şi pe ceilalţi emigranţi să renunţe la ea, 
neplecînd în ultima zi din cei 10 ani de absenţă, Mai mult 
decît atît, am fost constrins la renunţarea fictivă la cetăţe
nia prusiană şi de urmările la care am fost supus şi dincolo 
de graniţele Prusiei. 

Aşadar, indiferent dacă Excelenţa Voastră abordează 
latura formală sau reală a cazului. situaţia mea nu diferă cu 
nimic de situaţia celorlalţi emigranţi şi dacă, aşa cum nici 
Excelenţa Voastră n-o neagă, emigranţii redobîndesc prin 
amnistie indigenatul pierdut ca urmare a absenţei de 1 0  ani 
din ţară, rezultă că şi eu trebuie s-o redobîndesc, in pofida 
declaraţiei forţate de renunţare la cetăţenia prusiană, întru
totul echivalentă cu pierderea cetăţeniei prusiene potri
vit legii. 

Faptul că am declarat în scris că doresc să renunţ la 
cetăţenia prusiană, pe care oricum o pierdusem potrivit 
legii, nu poate, după cum am arătat, fi luat in consideraţie, 
întrucît această declaraţie este lipsită de efect în urma pier
derii cetăţeniei prusiene lege ipsa **. O  deosebire între mine şi 
ceilalţi emigranţi. şi ea prea puţin întemeiată, s-ar fi putut 
face doar în cazul în care aş fi dobîndit o nouă cetăţenie în 1 
altă parte. Numai acesta putea fi considerat un act făcut de 
bunăvoie. Simpla renunţare la cetăţenia prusiană a fost un 
act silit şi ar fi intervenit oricum lege ipsa. Eu însă nu am 
cerut niciodată şi nicăieri naturalizarea. Foarte mulţi emi
granţi au făcut acest lucru. Or, dacă chiar şi in ceea ce-i 
priveşte pe aceşti emigranţi, amnistia regală trebuie inter
pretată ca un drept incontestabil la renaturalizare, dacă el 
şi-ar exprima această dorinţă, în cazul meu, care nu am do
bîndit niciodată naturalizarea în vreun alt stat, nu se poate 

• - în realitate. - Nota trad. 
•• - n viitutea legii înseşi. - Nota !rad. 
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să nu mi se recunoască dreptul de indigenat, ca decurgînd 
din însuşi decretul regal de amnistie. 

4. Pînă acum am demonstrat Excelenţei Voastre că chiar 
dacă am pierdut indigenatul prusian în 1 845, în orice caz * 
l-am redobîndit prin decretul regal de amnistie. De altfel. un 
temei tot atît de hotărîtor pentru satisfacerea cererii mele îl 
constituie faptul că m redob1ndit cetăţenia prusiană încă 
ln virtutea hotărîrii din 30 martie 1 848 a Bundestagului. 

Potrivit acestei hotărîri, dreptul de a alege şi de a fi 
ales în Adunarea naţională germană era acordat tuturor emi
granţilor politici care-şi exprimau dorinţa de a se reîntoarce 
în Germania şi de a fi reintegraţi în drepturile lor de cetă
ţeni. Aşadar, în conformitate cu această hotărîre, obligatorie 
pentru Prusia, al cărei guvern a participat la elaborarea ei, 
tuturor emigranţilor politici li se acorda dreptul de cetăţenie 
în statul ai căror cetăţeni fuseseră înainte, sau în acela de 
la care ar dori să-l primească acum. 

In urma acestei hotărîri am plecat de îndată de la Paris 
la Colonia, unde mi-am redobîndit cetăţenia prusiană şi am 
obţinut fără nici o dificultate, din partea Consiliului muni
cipal de la Colonia, aprobarea de a mă stabili acolo. In orice 
caz am redobîndit de drept din acel moment indigenatul pru
sian. situaţie pe care încercarea abuzivă a guvernului Man
teuffel de a mă expulza cu forţa, încălcînd hotărîrea Bun
destagului, nu o poate schimba cu nimic. 

Acest fapt juridic este atît de hotăritor. încît ar fi de 
prisos să mai adaug vreun cuvînt. 

Sper că Excelenţa Voastră va fi tot atît de convinsă de 
aceasta ca şi mine şi va considera că nu este nicidecum în 
interesul guvernului prusian să mă silească să mă plîng Bun
destagului împotriva încălcării de către guvernul prusian a 
hotărîrilor lui. Ar fi o situaţie prea contradictorie dacă Prusia, 
care continuă să recunoască Bundestagul reactivat. ar refuza 
să recunoască puţinele hotărîri ale vechiului Bundestag iniţial. 
adoptate în interesul poporului şi pătrunse de spiritul de li
bertate. 

Un asemenea procedeu ar reprezenta atît din punct de 
vedere juridic cit şi politic o monstruozitate prea mare chiar 
dacă s-ar încerca numai să se recurgă la ea. 

După cum vede Excelenţa Voastră, nici măcar nu am ne
voie să invoc hotărîrea, independentă de aceea a Bundes-

* Cuvintele „în orice caz" au fost subliniate în manuscris, fără 
îndoială, de Zedlitz. Pe margine este scris : „In nici un caz" .  
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tagului. adoptată de preparlament. organ recunoscut de ase
menea de facto de către guvernul prusian. hotărîre potrivit 
căreia chiar şi emigranţii germani naturalizaţi în acest răs
timp în alte ţări pot redobîndi vechea lor cetăţenie. 

Atît prin hotărîrea din 30 martie 1 848 a Bundestagului. 
cît şi prin stabilirea mea la Colonia ca urmare a acestei hotă
tîri. precum şi prin petiţia 369 mea din 22 august 1 848 adresată 
guvernului prusian. şi pe care Excelenţa Voastră o aveţi la 
dosar, am redobîndit. aşadar. începînd din 1 848 dreptul de 
indigenat prusian. chiar dacă l-am pierdut în 1 845. 

Ca atare posed şi în prezent această cetăţenie. deoarece. 
după cum nici Excelenţa Voastră nu o neagă. pierderea ce
tăţeniei ca urmare a unei absenţe de 1 O ani este anulată de 
actuala amnistie. 

Oricît de clară şi de incontestabilă ar fi expunerea de 
mai sus. prin care demonstrez că posed dreptul de indigenat 
prusian şi că acest lucru nu rămîne decît să fie recunoscut. eu 
nu urmăresc totuşi decît un scop practic, acela de a mă re
întoarce în patrie, şi nu intenţionez nicidecum să întreprind 
o infructuoasă discuţie juridico-teoretică. 

Dacă, după cum se pare. Excelenţa Voastră consideraţi 
că în cazul de faţă se cuvine să obţin o nouă naturalizare. 
n-aş avea nimic de obiectat împotriva unei asemenea inter
pretări. cu condiţia ca Excelenţa Voastră, care. potrivit § 5 
al legii din 3 1  decembrie 1 842. sînteţi instanţa competentă. 
să vă declaraţi de acord cu această naturalizare. Numai 
atunci şi numai în măsura în care Excelenţa Voastră ar pre
fera să-mi acorde fără nici o dificultate o nouă naturalizare. 
numai atunci şi numai în acea măsură aş putea să renunţ la 
dreptul meu legal deja existent. Pînă atunci trebuie să-mi 
păstrez acest drept. rugindu-vă de aceea să examinaţi pre
zenta scrisoare în sensul şi sub rezervele arătate, pe care In 
acest caz s-o consideraţi ca o eventuală cerere de a mi se 
acorda o nouă naturalizare. 

44 

Cu deosebit respect. 
al Excelenţei Voastre prea devotat 

Dr. Krl Marx 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului  

Tradus din limba germană. 
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[Răspuns la cererea lui K. Marx de a fi reintegrat 
în drepturile de cetăţean prusian] 

De urgenţă, astăzi încă 
Domniei sale d-lui dr. Marx 
Berlin. Bellevuestrasse 13  
Ca răspuns la cererea dv. din 6 aprilie a.  c„  vă comunic 

că nici considerentele cuprinse în ea nu sînt de natură să ne 
zdruncine convingerea că dv. trebuie să fiţi considerat străin. 

Paragraful 20 al legi i din 31 decembrie 1 842 cu privire 
la acordarea şi la pierderea calităţii de cetăţean prusian 
stabileşte că, o dată cu prezentarea declaraţiei de renunţare 
la cetăţenie, se pierde această cetăţenie. De aceea nu prezintă 
importanţă nici motivele care v-au determinat să daţi o de
claraţie de renunţare la cetăţenie şi nici faptul că nu v-aţi 
naturalizat în nici un alt stat. Mai departe. nici hotărîrea din 
30 martie 1 848 a Bundestagului. nici decretul regal de amnis
tie din 12 ianuarie a.c. nu vă reintegrează în drepturile de 
cetăţean prusian. La alegerile pentru Adunarea naţională 
germană nu acea hotărîre a fost determinantă, ci ordonanţa 
din 1 1  aprilie 1 848, care nu pledează în nici un caz în fa
voarea dv. Inaltul decret din 12 ianuarie a.c. este un act de 
clemenţă şi se referă prin urmare numai la ridicarea pedep 
sei. respectiv la atenuarea ei ( art. 49 al constituţiei) . Pier
derea cetăţeniei prusiene nu se produce însă niciodată ca 
urmare a unei sentinţe judecătoreşti şi. ca atare, nu se anu
lează printr-un act de clemenţă. 

Din această cauză prezidiul poliţiei nu vă poate consi
dera decît ca pe un străin. Dacă intenţionaţi să solicitaţi 
acordarea cetăţeniei prusiene. rămîne la latitudinea dv. de 
a înainta. în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în § 7 al 
legii din 31 decembrie 1 842, cererea dv. pe calea obişnuită 
la circumscripţia de poliţie respectivă. fără însă să vi se 
poată da anticipat nici un fel de asigurări cu privire la re
zolvarea ei favorabilă. 

Berlin, 1 0  aprilie 1 861 Prezidiul poliţiei regale 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 
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5 

[Referitor la cererea lui K. Marx cu pnvue la 
naturalizare şi dreptul de domiciliere la Berlin] 

Avizul circumscripţiei 33 de politie 

Intocmit la Berlin la 10 aprilie 1 861 

La 1 martie 1 861 * a sosit aici dr. Karl Marx. După ce 
a declarat că vrea să se stabilească la Berlin şi să obţină 
cetăţenia prusiană prin naturalizare, el a comunicat astăzi 
următoarele date in legătură cu persoana sa : 

M-am născut la 5 mai 1 8 1 8  la Trier. în Prusia renană, 
sînt de religie evanghelică şi, în virtutea legilor în 
vigoare în vechea mea patrie, am capacitate juridică. In 
ultimii 12 ani am locuit în Anglia, unde m-am întreţinut din 
veniturile realizate din activitatea mea publicistică şi nu am 
beneficiat de subvenţii din fondul public de asistenţă a 
săracilor. Am fost anchetat în repetate rinduri in legătură 
cu diferite procese politice de presă şi pot atesta conduita 
mea prin documentele anexate. Nu am solicitat nici unei 
alte autorităţi prusiene naturalizarea şi dreptul de domiciliere 
şi nu am primit niciodată un refuz în această privinţă. Cu 
acest prilej mi s-a adus la cunoştinţă că trecerea sub tăcere 
a unor anchete întreprinse impotri va mea sau a rudelor 
mele, precum şi declaraţii inexacte cu privire la situaţia mea 
în general. sau trecerea sub tăcere a unei cereri de natura
lizare adresate unei alte autorităţi prusiene atrag după sine 
anularea naturalizării şi retragerea actului de naturalizare. de 
asemenea că rezolvarea cererii mele de a mi se acorda drep
tul de domiciliere la Berlin, independent de declaraţia Consi
liului municipal şi de plata taxei ele stabilire in ţară, depinde 
exclusiv de şeful poliţiei regale şi că de acea, pînă la pri 
mirea certificatului de  naturalizare şi a aprobării de  domi
ciliere, trebuie să mă abţin de la orice măsuri privind stabi 
lirea mea în localitate. 

Nu am închiriat încă aici o locuinţă - sînt găzduit 
la dr. Lassalle, Bellevuestrasse nr. 13 - şi intenţionez să mă 

* Documentul cuprinde aici, evident, o inexactitate ; Max a sosit 
la Berlin la 17 martie 1 861 
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întreţin pe mine şi familia mea din cîştigul pe care-l voi rea
liza de pe urma activităţii mele publicistice. 

Venitul meu se ridică la aproximativ 2 OOO de taleri ; nici 
eu şi nici soţia mea nu posedăm avere. 

In ceea ce priveşte situaţia mea militară. datorită virstei 
mele sînt scutit de orice obligaţii militare. 

Decoraţii nu am. 
Rog : 
să mi se acorde actul de naturalizare şi dreptul de do

miciliere în localitate. 
Am luat cunoştinţă, mă declar de acord şi semnez 

6 

Dr. Karl Mrx 
Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 

[Scrisoarea lui K. Marx către şeful poliţiei, 
von Zedlitz] 

Şefului poliţiei regale 
Domniei sale domnului von Zedlitz 

Excelenţă, 

Aseară am primit onor. dv. adresă din 1 0  aprilie •.  
Dacă în ultima adresă Excelenţa Voastră a fost de pă-

rere că,  în legătură cu declaraţia mea din 1 845. pentru mine 
ar rămîne fără efect chiar şi faptul că amnistia anulează pier
derea cetăţeniei prusiene determinată de o absenţă de 10 ani . 
acum Excelenţa Voastră. după ultimele mele argumente. a 
ajuns la părerea opusă că, întrucît amnistia nu se poate re
feri decît la ridicarea unei pedepse. ea nu poate reintegra pe 
cineva în drepturile de cetăţean prusian, pierdute cîndva 
din indiferent ce cauze. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 668. - Nota red. 
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Mă văd silit să observ. pentru a-mi păstra neştirbite 
drepturile. că din această adresă, potrivit punctului de ve
dere juridic al subsemnatului. rezultă : 1 )  o anulare parţială 
a decretului regal de amnistie, 2) o nerecunoaştere a Bun
destagului şi a hotărîrilor lui şi. ca atare. o lezare a princi
piilor fundamentale ale vieţii de stat germane. întemeiate 
pe Actul de constituire a Confederaţiei germane 390, 3) în 
sfirşit o negare nu mai puţin categorică a întregului drept 
public prusian. 

Cu toate acestea, avînd în vedere scopul pr.ctic pe care-l 
urmăresc, nu vreau să inoportunez pe Excelenţa Voastră cu 
expunerea acestor trei teze. incontestabile din punct de ve
dere juridic. şi  sînt de acord. în sensul arătat Excelenţei 
Voastre la sfîrşitul ultimei mele cereri, să primesc de la 
Excelenţa Voastră şi sub forma unei noi naturalizări ceea ce 
reprezintă un drept al meu, pe care trebuie să-l susţin ca 
atare. 

Silit de chestiuni familiale să plec de urgenţă de aici. 
am înaintat ieri dimineaţa. în omnem eventum * o cerere în 
acest sens circumscripţiei de poliţie. solicitînd o nouă natu
ralizare * *. 

Totodată comunic cu respect Excelenţei Voastre că. 
dată fiind plecarea mea. îl autorizez pe d-l F. Lassalle. de aici. 
să primească pentru mine actul de naturalizare. să facă în 
numele meu cererile necesare. să întreprindă toate demersu
rile necesare în legătură cu cazul meu şi în general să exer
cite dreptul meu în exact aceeaşi măsură în care-mi aparţine 
mie însumi. 

De aceea cu respect rog pe Excelenţa Voastră să adreseze 
hotărîrea definitivă d-lui F. Lassalle de aici. 

Berlin, 1 1  aprilie 1 861 

Cu deosebită consideraţie 
am onoarea să semnez. 

al Excelenţei Voastre prea devotat, 
Dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 

* - pentu orice eventualitate. - Nota lrad. 
** In acest loc pe marginea manuscrisului se găseşte o însemnare 

scrisă de o persoană neidentificată : „Această cerere a lui Marx a fost 
respinsă• .  
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Anotări 

Articolul lui K. Marx „Situaţia din Franţa•, scris la 17 ianuarie 
1860, a apărut în ziarul „New York Daily Tribune" la 7 februarie 
acelaşi an. El face parte din seria articolelor lui Marx consacrate 
situaţiei economice din ţările euroene. 

„New York Daily Tribune• - ziar american care a apărut din 
1 841 pînă în 1924. A fost fondat de cunoscutul ziarist şi om politic 
american Horace Greely. Pînă la jumătatea deceniului al 6-lea al 
secolului trecut, ziarul a fost organul aripii de stînga a whigilor 
americani, iar apoi al partidului republican. In deceniile al 5-lea şi 
al 6-lea s-a situat pe poziţii progresiste, ridicîndu-se împotriva scla
viei. La acest ziar au colaborat o serie de scriitori şi publicişti 
americani de seamă de la sfîrşitul deceniului al 5-lea ; unul dintre 
redactorii lui a fost Charles Dana, care era influenţat de ideile 
socialismului utopic. Din august 1851 şi pînă în martie 1862, adică 
timp de peste 10 ani, Marx a colaborat la „New York Daily Tri
bune" ; un mare număr de articole penlru „New York Daily 
Tribune" au fost scrise de Engels la rugămintea lui Marx. Pe unele 
articole scrise la Londra, Marx a pus indicaţia Paris sau ţerlin. 

In articolele lor apărute în „New York Daily Tribune•, Marx 
şi Engels au tratat cele mai importante probleme privind politica 
intenă şi intenaţională, mişcarea muncitorească, dezvoltarea eco
nomică a ţărilor europene, expansiunea colonială, mişcarea de eli
berare naţională din ţările asuprite şi dependente etc. In perioada 
de reacţiune care începuse din nou în Europa, Marx şi Engels au 
folosit acest ziar american foarte răspîndit pentru a demasca pe 
bază de fapte concrete racilele societăţii capitaliste, contradicţiile 
de neîmpăcat care-i sînt inerente, precum şi pentru a arăta ca
racterul limitat al democraţiei burgheze. 

Redacţia ziarului „New York Daily Tribune" şi-a permis să 
modifice în mod arbitrar textul articolelor, publicîndu-le uneori 
fără semnătura autorului, ca articole de fond. Marx a protestat în 
repetate rînduri împotriva acestor procedee ale redacţiei. Incepînd 
din toamna anului 1857, ca urmare a crizei economice din S.U.A., 
care s-a răsfrînt şi asupra situaţiei financiare a ziarului, Marx a 
fo�t nevoit să reducă numărul corespondenţelor trimise lui „New 
York Daily Tribune" .  Incă de la mijlocul anului 1861 ,  în urma 
izbucnirii r.zboiului civil din S.U.A., interesul cititorilor americtni 
faţa de problemele europene a scăzut simt1 tor. La ruperea lega-
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turilor lui Marx cu „New York Daily Tribune• au contribuit în 
mare măsură creşterea în cadrul redacţiei a influenţei adepţilor 
unui compromis cu statele sclavagiste, precum şi faptul că ziarul 
s-a abătut de la linia lui progresistă. ln cursul anului 1 861  şi tn 
primele luni ale anului 1 862, numărul corespondenţelor trimise de 
Marx la acest ziar a scăzut considerabil, iar în martie 1 862 cola
borarea sa la ziar a încetat definitiv. - 3. 

-� Quakerii („Asocia/ia prietenilor•) - sectă creştină protestantă, în
temeiată în Anglia în timpul revoluţiei burgheze din secolul 
al XVII-iea, care s-a bucurat de o largă răspîndire şi în America 
de Nord. Quakerii nu recunoşteau biserica oficială cu ritualul ei 
şi propovăduiau idei pacifiste. - 3 . 

. 3 „Moniteur• - titlu prescurtat al cotidianului francez „Le Moniteur 
universel" ; a apărut la Paris din 1789 pînă în 1901 ; din 1799 pînă 
în 1 869 a fost organul oficial al guvernului. - 3. 

4 Este vorba de Societe generale du Credit mobilier - mare bancă 
franceză pe acţiuni, fondată în 1 852 de fraţii Pereire. Banca avea 
legături strînse cu guvenul lui Napoleon al III-iea, sub patronajul 
căruia se îndeletnicea cu speculaţii de tot felul. ln 1 867 banca a 
dat faliment şi în 1 871  a fost lichidată. 

Credit loncier - bancă franceză pe acţiuni, înfiinţată în 1 852 
ca Suoosoare a fostei Bănci agricole din Paris. redit foncier acorda 
împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung (pînă la 50 de ani) 
cu dobîndă şi garantate prin ipoteci asupra unor bunuri imobile. 
Credit foncier primea importante subsidii din partea guvenului. 

Numind întreprinderile bancare ale Franţei bonapartiste Credits 
ambulants (Credite ambulante), Marx subliniază şubrezenia 
acestora. - 3. 

5 Colins. 11L':conomie politique. Source des revolutions et des utopies 
pretendues socialistes" ,  vol. I-III, Paris, 1 856-1857. - 4. 

6 Tuileries - palat din Paris, reşedinţa lui Napoleon al III-iea. - 4. 

7 „L'Empire c'est la paix" („Imperiul înseamnă pace•) - cuvinte din 
discursul ţinut de Ludovic Bonaparte la Bordeaux la 9 octombrie 
1 852. - 8. 

8 Adresa parlamentară - prezentată şi dezbătută la deschiderea fie
cărei sesiuni parlamentare, potrivit dreptului constituţional englez 
în Camera lorzilor şi Camera comunelor, ca răspuns la mesajul 
tronului. Ca şi mesajul, adresa cuprindea problemele fundamentale 
ale programului guvernului. Aici este vorba despre dezbaterea în 
jurul adresei parlamentare care a avut loc la 24 ianuarie 1 860 şi 
in cursul căreia au fost abordate o serie de probleme de politică 
externă. 

In primele luni ale anului 1 860, guvernele Angliei şi Franţei au 
început pregătirile în vederea unui nou război cu China - cel 
de-al treilea război „al opiului " .  Scopul acestui război, început in 
vara aceluiaşi an, era de a impune Chinei noi condiţii înrobitoare. 
Drept pretext a servit incidentul militar provocat de Anglia şi 
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Franţa pe fluviul Peiho. In iunie 1859 o escadră engleză şi două 
vase franceze au încercat să-şi croiască m cu forţa spre Pekin, 
dar la gurile fluviului Peiho aliaţii au fost opriţi de focul deschis 
din forturile Dagu. Incercarea aliaţilor de a cuceri forturile a eşuat, 
iar vasele anglo-franceze au fost silite să se retragă cu mari 
pierderi. 

Acordul comercial anglo-francez, semnat la 23 ianuarie 1 860, 
a constituit o victorie a adepţilor libertăţii comerţului din ambele 
ţări, el răspunzînd intereselor burgheziei industriale engleze (amă
nnte ln legătură :u a:esta vzi în volmul de fată, pag. 1-19) .  

Este vorba de  intensificarea mişcării de unificare naţională 
care a avut loc în Italia după războiul purtat în 1859, de Franţa şi 
Regatul Sardiniei împotriva Austriei, şi care s-a lovit de împotri
virea unora dintre statele europene. Incă în primăvara anului 1859, 
în ducatele Parma, Modena şi Toscana, precum şi în Romagna 
poporul răsculat şi-a detronat cîrmuitorii, a zdrobit tirania şi a 
ceut alipirea la Piemont. Mai tîrziu, ca urmare a plebiscitului care 
a avut loc în martie 1860 în aceste ducate, ele au fost alipite 
Piemontului. - 9. 

9 Cel de-al doilea război „al opiului•, război de cotropire dus de 
Anglia şi Franţa împotriva Chinei din 1856 pînă în 1858, a fost 
dezlănţuit de aceste ţări în scopul obţinerii unor noi privilegii şi 
al intensificării exploatării în China. Războiul s-a încheiat cu în
frîngerea Chinei şi semnarea tratatelor inechitabile de la Tientsin 
în iunie 1858 în favoarea Angliei, Franţei, Rusiei şi S.U.A. Aceste 
acorduri deschideau comerţului străin noi porturi pe fluviul Ianţzî, 
în Manciuria, pe insulele Taivan şi Hainan ; la Pekin au fost 
admise reprezentanţe diplomatice străine permanente, străinilor li 
s-a acordat dreptul de a se deplasa liber în ţară, precum şi dreptul 
de navigaţie pe fluvii şi riuri ; se garanta de :semenea scuritatea 
misionarilor. - 9. 

I O Este vorba de amestecul Angliei în războiul civil din Portugalia 
(1828-1834) între absolutişti (partidul feudal-clerical) în frunte cu 
don Miguel, pretendentul la tronul Portugaliei, şi constituţionalişti 
(partidul burghezo-liberal) . Căutînd să-şi întărească influenţa în 
P eninsula Iberică şi să submineze n această regiune poziţiile 
Austriei, care-i susţinea pe absolutişti, guvernul englez şi-a triis 
în 1831 flota în apele portugheze, blocînd gurile fluviilor Tajo şi 
Duero şi contribuind astfel la victoria constituţionaliştilor. 

Este vorba de conflictul anglo-grec în legătură cu afacerea 
Pacifico. Pacifico era un negustor de origine portugheză, dar de 
cetăţenie engleză. Casa lui Pacifico din Atena a fost incendiată în 
1847, fapt care i-a servit mai tirziu drept pretext lui Palmerston, pe 
atunci ministru de externe, pentru a trimite flota engleză în apele 
greceşti şi a da un ultimatum guvernului grec. 

Războiul anglo-persan din 1856-1857 a reprezentat una din 
etapele politicii colonialiste agresive duse de Anglia ln Asia la 
mijlocul secolului al XIX-iea. Drept pretext de război a sevit 
lncercarea cîrmuitorilor Persiei de a ocupa în octombrie 1856 prin
cipatul Herat. Cucerirea Heratului de către armatele persane a fost 
folositi de guvenul englez ca pretext pentru o intervenţie armată 
ln scopul lnrobirii atît a Afganistanului cit şi a Persiei. După ce 
la 1 noiembrie Anglia a declarat război Persiei, ea a trimis trupe la 



Adnotări 67& 

Herat. Dar izbucnirea luptei de eliberare naţională din India 
(1857-1859) a silit Anglia să grăbească încheierea unei păci cu 
Persia. In martie 1857, potrivit tratatului de pace semnat la Paris, 
Persia a renunţat la toate pretenţiile ei asupra Heratului. In 1863, 
Heratul a fost alipit la posesiunile emirului Afganistanului. 

Este vorba de războiul împotriva Afganistanului provocat de 
guvenul englez în 1838. Neputînd transforma Afganistanul într-o 
unealtă a politicii sale, Anglia a hotărît să pună pe tronul ţării, pe 
calea intervenţiei armate, pe protejatul ci, şahul Şudja. Trupele 
engleze au pătruns în Afganistan, au cotropit şi au prădat ţara, 

iar pe şah l-au luat prizonier. lnsă dommaţia englezilor a fost de 
scurtă durată, căci în cursul răscoalei populare din noiembrie 1841 
trupele engleze au fost complet zdrobite. In 1842 englezii au făcut 
o nouă încercare de a cuceri Afganistanul, care s-a soldat şi ea 
cu un eşec total. - 12. 

1 1  Tratatul anglo-chinez a fost semnat la 8 octombrie 1843 ca o com
pletare a tratatului de la Nankin din 1842. Tratatul inechitabil şi 
spoliator de la Nankin a fost impus Chinei de colonialiştii englezi 
după terminarea primului război al 11opiului" (183--1842) , care a 
netezit calea transformării înapoiatei Chine feudale într-o ţară 
semicolonială. Potrivit tratatului complementar din 1843, englezii 
căpătau noi concesii din partea Chinei : dreptul de a înfiinţa în 
porturile deschise aşezări speciale pentru străini (settlements) , 
dreptul de exteritorialitate, adică dreptul străinilor de a nu se su
pune legilor chineze, şi aplicarea principiului naţiunii celei mai 
favorizate, prin care se transferau în mod automat asupra Angliei 
privilegiile acordate de China altor state. - 12. 

12 Este vorba de tratatul ruso-chinez de la Tientsin, semnat la 13 (1) 
iunie 1858. Tratatul de la Tientsin prevedea, printre altele, că am
basadorii ruşi pot călători spre Pekin de la gurile fluviului Peiho 
şi trecînd prin Dagu. - 12. 

13 Este vorba de bombardarea sălbatică a Cantonului de către englezi 
în octombrie 1856 ; drept pretext a servit arestarea pe deplin în
dreptăţită de către autorităţile chineze de la Canton a echipajului 
de pe vasul de contrabandă chinez 11Arrow• ,  care naviga sub pa
vilion britanic. Bombardarea Cantonului a fost prologul celui de-al 
doilea război „al opiului" (vezi adnotarea 9) . - 12. 

1 4 Este vorba de lupta dusă de comandantul de oşti romln Lucius 
Conelius Sulla, care reprezenta interesele marii aristocraţii scla
vagiste, npotriva grupării populares (grupare a dmcraţiei scla
vagiste) pentru a cuceri puterea în Roma antică. Lupta s-a încheiat 
prin instaurarea dictaturii lui Sulla în anul 82 î.e.n. Amintind de 
Sulla în acest pasaj, Marx face aluzie la Nlpoleon al III-iea. - 13. 

1 5 11Scumpul prnnc de furat" al Titaniei a fost cauza renghiurilor pe 
care Oberon, soţul ei, i le-a jucat (personaje din comedia lui 
Shakespeare „Visul unei nopţi de vară") . Aici, Marx se referă la 
acordul comercial anglo-francez din 1860 (vezi adnotarea 8) , care 
a provocat o serie întreagă de conflicte politice în relaţiile dintre 
cele două ţări . - 15. 
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1 6  ln fruntea luptei pentru abrogarea legilor cerealelor, introduse în 
Anglia în 1815 în interesul marilor proprietari funciari şi care pre
vedeau limitarea sau interzicerea importului de cereale din străi
nătate s-a situat Liga împotriva legilor cerealelor înfiinţată în 1838 
de fabricanţii Cobden şi Bright din Manchester. Militînd pentru 
deplina libertate a comerţului, Liga a luptat pentru abrogarea legi
lor cerealelor cu s!opul de a face posibilă scăderea salariilor mun

,citorilor şi de a slăbi poziţiile economice şi politice ale aristocraţiei 
funciare. Rezultatul acestei lupte a fost adoptarea, în iunie 1846, 
a bill-ului cu privire la abrogarea legilor cerealelor, ceea ce a 

constituit o victorie a burgheziei industriale asupra aristocraţiei 
funciare. - 16. 

J 7  „The Economist• - săptămînal englez pentru probleme economice 
şi politice, fondat la Londra în 1843 ; organ al marii burghezii 
industriale. 18 • 

. 1 8  Este vorba de războiul dintre Franţa şi Regatul Sardiniei, pe de o 
parte, şi Austria, pe de altă parte (războiul austro-italo-francez) , 
care a durat de la 29 aprilie pînă la 8 iulie 1859. Dezlănţuind răz
boiul din Italia sub lozinca eliberării Italiei de sub dominaţia 
austriacă, Napoleon al Iii-lea urmărea de fapt scopuri expansio
niste. Deoarece se temea de un avînt al mişcării de eliberare na
ţională din Italia şi nu voia să sprijine crearea statului italian unic 
şi independent, el a încheiat cu Austria la 1 1  iulie tratatul de pace 
separat de la Villafranca, la care Sardinia n-a fost invitată să 
participe. 

Războiul Crimeii sau războiul din Orient (1853-1856) - război 
întrn Rusia şi coaliţia dintre Anglia, Franţa, Turcia şi Sardinia ; 
a fost provocat de ciocnirea dintre interesele economice şi politice 
ale acestor ţări în Orientul Apropiat. - 20. 

'1 9 Război de guerillă - termen adoptat de literatura militară din se
colele al XVIII-iea şi al XIX-iea pentru a desemna operaţiile mili
tare duse de detaşmente mici ale aatei regulate îmbinate u 
acţiuni ale detaşamentelor de partizani şi ale trupelor neregulate. 

Este vorba de războiul colonial tilhăresc dezlănţuit în 1830 în 
Algeria de guvenul francez. Acţiunile militare ale colonialiştilor 
.francezi s-au lovit de rezistenţa îndîrjită a poporului algerian, şi 
abia patruzeci de ani mai tîrziu Algeria a putut fi transformată 
într-o colonie franceză. - 20. 

20 Este vorba de bătăliile care au avut loc în timpul războiului austro
italo-francez din 1859. In bătălia de la Magenta de la 4 iunie 1859 
armata franceză a învins armata austriacă. La Solferino, la 24 iunie 
1859 armata austriacă a fost înfrîntă de trupele franco-italiene. - 21.  

2 1  Confederaţia germană - uniunea statelor germane, creată la 8 
iunie 1815 la Congresul de la Viena, cuprindea iniţial 34 de state 
şi 4 oraşe libere. Austria şi Prusia - cele mai mari state ale Con
federaţiei - au dus o luptă permanentă pentru supremaţie în cadrul 
Confederaţiei. - 23. 

22 ln bătălia de la Austerlitz, care a avut loc la 2 decembrie 1805, 
Napoleon I a obţinut victoria asupra trupelor aliate austro-ruse. 
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ln bătălia de la Jena din 14 octombrie 1806, trupele napoleoniene 
au zdrobit armata prusiană, silind Prusia să capituleze. La 5 şi > 
iulie 1809, Napoleon a înfrînt la Wagram armata austriacă de sub 
comanda arhiducelui Carol. - 24. 

23 Este vorba de articolele scrise de K. Marx în legătură cu bugetul 
lui Gladstone : „Feargus O'Connor. - lnfrîngeri suferite de gu
vern. - Bugetul".  „Lire, şilingi, pence, sau bugete de clasă şi cui 
aduc ele foloase•, „Dezordini la Constantinopol. - Mania spiri
tismului în Germania. - Bugetul" ,  „Săpun pentru popor, un chilipir 
pentru «Timesn. - Bugetul guvenului de coaliţie" ş.a. (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 9, Editura politică, 1959, pag. 6066, 
67-71 ,  72-80, 8 1-89) . - 27. 

24 H. Douglas. „A Treatise on Naval Gunnery" .  Este vorba de a treia 
ediţie a cărţii, apărută la Londra în 1 851.  - 42. 

25 Aluzie la apelul adresat la 1 9  martie 1 848 de regele Prusiei, 
Frederic Wilhelm al IV-lea, populaţiei Berlinului. Acest apel în
cepea cu cuvintele : „An meine lieben Berliner" („Către iubiţii mei 
berlinezi" ) .  - 44. 

26 Tratatul de pace de la Villafranca, încheiat în urma războiului 
austro-italo-francez din 1859, prevedea formarea unei confederaţii 
a statelor italiene sub hegemonia papei şi includea în această con
federaţie şi Veneţia, care rămăsese în posesiunea Austriei. Franţa 
a obţinut Lombardia, pe care mai tîrziu a cedat-o Piemontului în 
schimbul Savoiei şi Nisei. ln ducatele Parma, Modena şi Toscana 
a fost restaurat regimul monarhist, răsturnat de popor. Acest tratat, 
care corespundea întru totul planurilor lui Napoleon al III-lea, nu 
a rezolvat însă sarcinile unificării naţionale a Italiei ; dimpotrivă, 
el a consfinţit f.rîmiţarea politică a ţării şi a menţinut dominaţia 
străină în unele regiuni ale acesteia. 

In iulie 1859 guvenul prusian a publicat în ziarul „Neue 
Preussische Zeitung" nişte documente diplomatice cu pnv1re la 
războiul austro-italo-francez din 1859. Aceste documente au fost 
reproduse la 30-31 iulie în „Allgemeine Zeitung• din Augsburg. 

Cărţile albastre - denumire generică dată publicaţiilor care 
cuprind materiale ale parlamentului englez şi documente diploma
tice ale ministerului de externe. Cărţile albastre, numite astfel din 
pricina coperţilor lor albastre, au început să fie editate în Anglia 
încă din secolul al XVII-lea. Ele reprezintă principalul izvor oficial 
al istoriei economice şi diplomatice a acestei ţ.ri. - 45. 

27 Tratatul de pace de la Base]. La 5 aprilie 1795, Prusia, care parli
cipase la prima coaliţie antifranceză, a încheiat o pace separată cu 
Franţa. Incheierea acestui tratat a fost o urmare a victoriilor obţi
nute de armata franceză, precum şi a divergenţelor ivite între 
participanţii la prima coaliţie şi mai ales între Prusia şi Austria. 

Despre bătălia de la Jena vezi adnotarea 22. - 45. 

28 Este vorba de întrevederea care a avut loc la Breslau (Wroclaw) în 
octombr'e 18�9 ÎJ.tre Alexandru al II-I a şi prinţul regent al Prus'ei, 
\Vilhelm. Deşi n:ci în Prus·a �i nici în Rusia nu s a comunicat 
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oficial că întrevederea ar urman vreun scop politic, presa din 
ambele ţări a relevat marea importanţă politică a întrevederii în 
întărirea alianţei dintre cele două state. - 45, 

29 In legătură cu bătălia de la Austerlitz vezi adnotarea 22. - 46. 

30 In articolele din 1 859 ale socialistului german Eichoff, ca şi la 
dezbaterile judiciare din 1 860 a fost dat în vileag rolul jucat de 
Stieber în înscenarea procesului provocator intentat comuniştilor 
de la Colonia n 1 852 de către guvenul pusian, Luînd oeuvîntul 
la acest proces în calitate de martor principal, Stieber a confirmat 
prin declaraţii false materialele de acuzare tabricate cu concursul 
său. Rolul jucat de Stieber a fost demascat pentru prima oară de 
Marx în lucrarea sa „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de 
la Colonia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura 
politică, 1 960, pag. 429-501 ) .  

Este vorba d e  „Briefe von Alexander von Humboldt a n  Vam
hagen von Ense aus den Jahren 1 827 bis 1 858" , Leipzig, 1 860, - 47. 

3 1  Sicull - unul dintre cele mai vechi triburi din Sicilia, care a 
populat iniţial partea răsăriteană a insulei. - 48. 

32 Vecenia siciliană - răscoală popularră îipotriva cotropitorilor 
francezi, care a izbucnit la Palermo la 30 martie 1282, în timpul 
vecerniei de paşti. Această răscoală, provocată de abuzurile să
vîrşite de soldaţii francezi, a cuprins întreaga Sicilie şi a dus la 
izgonirea francezilor şi la căderea dinastiei de Anjou, care a domnit 
în Sicilia începînd din 1266. - 49. 

33 Speriaţi de creşterea revoltei poporului împotriva dominaţiei Bour
bonilor, regele Neapolului, Francisc al II-iea, şi acoliţii săi au 
provocat în primăvara anului 1 860 ciocniri sîngeroase în diferite 
regiuni ale Siciliei. Ca răspuns la aceasta, în aprilie 1 860 în Sicilia 
a izbucnit o răscoală populară, care s-a desfăşurat sub lozinca „uni
ficării" Italiei. La Palermo şi Messina, răscoala a fost înăbuşită în 
sînge, dar o bună parte a insurgenţilor n-au depus armele şi s-au 
alăturat trupelor lui Garibaldi, care au debarcat scurt timp după 
aceea în Sicilia. - 50. 

34 „National-Zeitung• - cotidian burghez german ; a apărut sub acest 
titlu la Berlin începînd din 1 848 şi pînă în 1915 ; ln deceniul 
al 6-lea a avut o orientare liberală. 

Badinguet - poreclă dată lui Napoleon al III-iea ln legătură 
cu faptul că în 1 846 a fugit din închisoare ln hainele unui zidar 
numit Badinguet. - 51. 

35 Bullier's Correspondence - agenţie de informaţii de fa Par;, înfiin
ţată în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea ; mai tîziu a fu
zionat cu agenţia Havas. - 51. 

16 Uniunea vamală a statelor germane, care a desfiinţat graniţele 
vamale interne şi a stabilit o graniţă vamală comună, a fost înte
meiată în 1 834 sub conducerea Prusiei . Cu timpul, Uniunea a în
globat toate statele germane, exceptînd Austria şi unele state mici. 
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Impusă de necesitatea creării unei pieţe germane comune, Uniunea 
vamală a contribuit ulterior şi la unificarea politică a Germa
niei. - 51.  

37 Este vorba de tratatele de pace încheiate la Paris în 1814 şi  1815 
între Franţa şi principalii participanţi la cea de-a şasea şi a şaptea 
coaliţie antifranceză (Rusia, Anglia, Austria şi Prusia) , care-l în
vinseseră pe Napoleon. Potrivit primului tratat semnat la 30 mai 
1814, Franţa pierdea toate teritoriile cucerite în războaiele din 
perioada 1792-1814, cu excepţia cîtorva fortăreţe de la graniţă şi 
a Savoiei de vest. Potrivit celui de-al doilea tratat de la Paris, 
Franţa revenea la graniţele din 1790 şi pierdea importante puncte 
strategice la graniţa răsăriteană, printre care şi fortăreaţa Lan
dau. - 52. 

38 Este vorba de ajutorul militar acordat de Rusia ţaristă guvernului 
austriac în scopul înăbuşirii revoluţiei ungare din 1848-1849. Din 
ordinul lui Nicolaie I, pe care mişcarea revoluţionară din Europa 
îl înspăimîntase, în mai 1 849 armata rusă a pătruns în Ungaria ; 
acest fapt a hotărît soarta revoluţiei din Ungaria, a consolidat 
victoria contrarevoluţiei în ţările europene şi a întărit rolul ţaris
mului ca „jandarm al Europei ".  - 52. 

39 Textul dep.eşei trimise de Gorceakov reprezentanţilor diplomatici ai 
Rusiei în statele germane la 27 (15) mai 1859 a fost publicat în 
ziarul „L'Independance helge" şi retipărit la 16 iunie 1859 în nr. 167 
al lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg. - 53. 

40 Landwehrul din Prusia a luat fiinţă în 1 813, în lupta împotriva tru
pelor lui Napoleon, fiind organizat ca miliţie populară. Mai tîrziu din 
Landwehr au făcut parte bărbaţii sub 40 de ani, cu un stagiu de 
3 ani în serviciul militar activ şi doi ani în rezervă. Spre deose
bire de armata permanentă, Landwehrul era chemat sub arme numai 
în caz de extremă necesitate. Reforma armatei introdusă în Prusia 
în 1860 a redus rolul Landwehrului : ea prevedea ca acesta să fie 
folosit numai pentru serviciul de garnizoană, prelungea stagiul de 
rezervist ptnă la 4 ani şi limita la 32 de ani vîrsta cetăţenilor care 
puteau fi încorporaţi în Landwehr. - 53. 

41 Este vorba de tratatul de alianţă şi garanţie încheiat între Rusia 
şi Prusia în iunie 1714. Potrivit acestui tratat, Prusiei i se garanta 

„ Pomerania de est împreună cu oraşul Stettin (Szczecin) . Tratatul a 
fost încheiat în timpul războiului din 1700-1721 dintre Rusia şi 
Suedia, cunoscut sub numele de Războiul nordic. Incercînd să 
atragă Prusia de partea sa, Rusia i-a acordat o parte din posesiunile 
deţinute de Suedia în Germania. - 55. 

42 Războiul de şapte ani (1756-1763) - război purtat între două coaliţii 
de state europene : coaliţia anglo-prusiană, de o parte, şi cea franco
ruso-austriacă, de altă parte. Războiul a izbucnit din pricina cioc
nirii de interese dintre statele feudale-absolutiste (Prusia, Austria, 
Rusia şi Franţa) şi a rivalităţii coloniale dintre Anglia şi Franţa. 
In cursul anilor 1756-1757, trupele lui Frederic al Ii-lea, regele 
Prusiei, au repurtat o serie de victorii asupra austriecilor şi fran-
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cezilor, însă succesele obţinute de trupele ruseşti in Prusia in cursul 
anilor 1757-1760 au anihilat complet rezultatele victoriilor obţinute 
de prusieni, Prsia orientală şi Silezia au fost ocupate de trupele 
ruse şi austriece, iar Prusia a ajuns în pragul unei catastrofe. Moar
tea împărătesei Elisabeta la 5 ianuarie 1762 (25 decembrie 1761) şi 
urcarea pe tron a lui Petru al III-iea, care a încheiat o pace cu 
Prusia la 5 mai 1762, au provocat o neaşteptată schimbare în 
politica extenă a Rusiei, permiţînd Prusiei să încheie cu Austria 
pacea de la Hubertusburg (1763) şi să păstreze astfel Silezia. - 55. 

43 In anii 1772, 1793 şi 1795 au avut loc trei împărţiri consecutive ale 
Poloniei între Rusia, Pusia şi Austria. Rsia a obţinut unele regiuni 
din Lituania, Bielorusia şi Ucraina ; Prusiei i-au revenit vechile 
ţinuturi poloneze (litoralul, Polonia mare, o parte a Mazoviei cu 
Varşovia şi altele), iar Austria a primit partea de vest a Ucrainei 
şi o parte din Polonia mică. In urma acestor trei împărţiri, Polonia 
a încetat să mai existe ca stat independent. - 55. 

44 La Congresul de la Viena (1814-1815) ,  Austria, Anglia şi Rusia 
ţaristă au modificat harta Europei, pentru ca, în ciuda intereselor 
de unificare naţională şi independenţă ale popoarelor, să restaureze 
monarhiile legitimiste. Potrivit hotărîrilor Congresului de la Viena, 
în pofida opoziţiei manifestate de Anglia, Austria şi Franţa, regiu
nile din dreapta şi stînga Rinului, precum şi Saxonia de nord au 
revenit Prusiei. - 55. 

45 „Correspondence respecting the Affairs of Italy from the signing 
of Preliminaries of Villafranca to the Postponement of the Con
gress".  Londra, 1860. Această ediţie, apărută în două volume, cu
prinde corespondenţa privitoare la situaţia din Italia începînd din 
iulie 1859 şi pînă în aprilie 1860. - 56. 

46 Este vorba de pretenţiile lui Napoleon al III-iea asupra malului 
stîng al Rinului, pe care reprezentanţii cercurilor guvenante din 
Franţa îl considerau încă din secolul al XVII-iea „graniţa naturală" 
a Franţei în răsărit. Pentru amănunte în legătură cu această pro
blemă, vezi în lucrările lui F. Engels „Padul şi Rin ul • şi „Savoia, 
Nisa şi Rin ul" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editura 
politică, 1962, pag. 245-296 şi 609-653). - 56. 

47 Este vorba de articolul lui K. Marx „Situaţie alarmantă în Germa
nia• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editura poliică, 
1 962, pag. 573-577) . - 57 

48 Acordul de la Olomouc, semnat la 29 noiembrie 1 850 de Austria 
şi Prusia, a fost încheiat prin mijlocirea şi cu sprijinul lui Nico
laie I. Acest acord a constituit o mare victorie a Austriei, întrucît 
Prusia a fost silită să renunţe la hegemonia în Germania şi să facă 
concesii Austriei în legătură cu provinciile Schleswig-Holstein şi 
Kurhessen. 

Bundestag - organul central al Confederaţiei germane, creat 
prin hotărîrea Congresului de la Viena în 1815 (vezi adnotarea 21) ; 
îşi ţinea şedinţele la Frankfurt pe Main şi era format din repre
zentanţi ai statelor germane. Neavînd o putere reală, Bundestagul 
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a fost un instrument al politicii reacţionare a guvernelor ger
mane. - 57. 

49 Prima parte a titlului a fost dată de Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 60. 

50 „Le Constitutionnel" - cotidian burghez francez ; a apărut la Paris 
din 1815 pînă în 1870 ; în deceniul al 5-lea a fost organul aripii 
moderate a orleaniştilor ; n perioada revoluţiei din 1848-1849 a 
exprimat vederile burgheziei contrarevoluţionare grupate în jurul 
lui Thiers ; după lovitura de stat din decembrie 1851  - ziar bona
partist. - 60. 

51 Este vorba de scrisoarea adresată în februarie 1 860 de prinţul re
gent al Prusiei Wilhelm prinţului Albert, soţul reginei Angliei. In 
scrisoare, prinţul regent se declara de acord cu propunerea Angliei 
de a încheia împreună cu Austria şi Prusia o alianţă, la care spera 
să adere şi Rusia. Această propunere a fost determinată mai ales 
de intensificarea tendinţelor agresive ale guvernului lui Napoleon 
al III-iea cu privire la ţinuturile germane de pe malul stîng al Rinu
lui şi de anexarea provinciilor Savoia şi Nisa de către Franţa. - 6 1 .  

52 Tratatul de la  Unkiar-Skelessi dintre Rusia ş i  Turcia a fost încheiat 
la 8 iulie (26 iunie) 1 833. Tratatul avea caracterul unei alianţe de
fensive. La cererea guvernului ţarist, în tratat a fost inclusă o 
clauză secretă prin care Turcia se obliga să nu permită trecerea 
prin strîmtori a vaselor militare străine, cu excepţia celor ru
seşti. - 62. 

53 Downing Street - stradă din centrul Londrei, unde se află reşe
dinţa oficială a guvernului englez. - 62. 

54 In februarie-iulie 1849, Garibaldi a condus efectiv apărarea Repu
blicii romane, proclamată în urma unei insurecţii populare. Armata 
republicii a respins cu succes timp de cîteva luni intervenţia trupe
lor franceze, austriece şi napolitane, care urmăreau înăbuşirea re
voluţiei. 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 armis
tiţiul şi a ocupat Roma. - 66. 

55 In zilele de 16 şi 17 iunie 1860, prinţul regent al Prusiei Wilhelm 
împreună cu alţi suverani germani au avut la Baden-Baden o între
vedere cu Napoleon al III-iea. Această întrevedere nu a justificat 
speranţele lui Napoleon al III-iea, care, în dorinţa de a pune mina 
pe teritoriile germane de pe malul stîng al Rinului, insista să ajungă 
la o înţelegere cu Prusia, pe seama micilor state germane ; în 
urma acestei întrevederi, Prusiei i -a  revenit rolul hotărîtor în poli
tica extenă a Germaniei. - 70. 

56 Este vorba de politica de cochetare cu Napoleon al III-iea, prom
vată de guvenele Angliei şi Sardiniei în scopul încheierii unei 
alianţe separate cu Franţa. - 72. 
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57 Intrevederea care a avut loc la Stuttgart în septembrie 1 857 între 
Napoleon al III-iea şi Alexandru al Ii-lea urmărea stabilirea unei 
strînse colaborări diplomatice între Rusia şi Franţa. Acest proiect 
data încă din 1856, din timpul Congresului de la Paris. In cursul 
întrevederii au fost dezbătute probleme privind Dardanelele, Prin
cipatele dunărene, soarta Italiei şi altele. Napoleon al III-iea a în
cercat să ridice problema poloneză, însă fără succes. Intrevederea 
de la Stuttgart nu s-a soldat cu încheierea vreunui tratat diplomatic, 
însă ea a dat la iveală dorinţa de colaborare atît a Rusiei cit şi a 
Franţei. - 72. 

58 Confederaţia Rinului uniune de state din sudul şi vestul Ger-
maniei, înfiinţată sub protectoratul lui Napoleon I, în iulie 1806. 
Napoleon a reuşit să creeze un asemenea bloc militar-politic în 
Germania, în urma victoriei repurtate asupra Austriei în 1805. 
Din confederaţie făceau parte la început 16 state, iar mai tîziu 
toate statele germane în afară de Prusia şi Austria. Membrii Con-. 
federaţiei Rinului erau de fapt vasalii Franţei napoleoniene. Confe
deraţia s-a destrămat în 1 813,  după înfrîngerea armatei lui Napoleon 
în Germania. - 72. 

59 Salvatorul olandez al societăţii îl numeşte Max pe Napoleon 
al III-iea. Acesta era fiul lui Ludovic Bonaparte, fratele lui Napo
leon I, care ocupase tronul Olandei din 1 806 pînă în 1 81 0. 

Despre Congresul de la Viena, vezi adnotarea 44. 
Congresele Sfintei Alianţe (alianţă reacţionară a unor monarhi 

europeni, creată în 1 815  de Rusia ţaristă, Austria şi Prusia) au 
avut loc în 1818  la Aachen, în 1 820-1821 la Troppau (Opava) şi 
Laibach (Ljubljana) şi în 1 822 la Verona. Scopul urmărit la toate 
aceste congrese era reprimarea revoluţiilor burgheze şi a mişcărilor 
de eliberare naţională din ţările Europei. Tocmai în vederea acestui 
scop s-a adoptat la Congresul de la Laibach o rezoluţie potrivit 
căreia au fost trimise trupe austriece în Italia, iar la Congresul de 
la Verona s-a hotărît intervenţia franceză în Spania. - 73. 

60 La 15 iunie 1 860 a apărut o broşură a lui Ed. About, care iniţial 
purta titlul „Impăratul Napoleon al III-iea şi Prusia" ; din pricina 
Conferinţei de la Baden-Baden însă, a fost schimbat în „Prusia în 
anul 1860" .  - 73. 

61 Este vorba de articolul „Impăratul Napoleon al Iii-lea şi Prusia",  
în care Max reproduce pasaje din pamfletul lui About. Necuprin
zînd nici un fel de comentarii sau observaţii ale lui Max, articolul 
nu a fost inclus în ediţia de faţă. - 73. 

u2 „The Times• - mare cotidian englez de orientare conservatoare, 
apare la Londra din 1785. - 76. 

63 „The Manchester Guardian• - ziar burghez din Anglia, organ al 
liber-schimbiştilor (free traders) , ulterior organ al partidului liberal ; 
apare la Manchester din 1 82 1 .  - 77. 

�4 „The Army and Navy Gazette• - săptnînal englez, oficisul mi
nisterului de război ; a apărut la Londra sub acest titlu incepînd 
din 1 860 şi pînă în 192 1 .  - 78. 
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.5 Este vorba de marea riscoală populară care a izbucnit în India în 
1 857-1859 împotriva stăpînirii engleze. Răscoala a început în pri
măvara anului 1 857, în rîndurile aşa-numitelor unităţi de şipai din 
armata bengaleză, recrutate din rîndurile populaţiei indiene, şi a 
cupri's vaste regiuni 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 din 
cauza fărîmiţării feudale a Indiei, a deosebirilor religioase şi de 
castă din sinul poporului indian, precum şi a superiorităţii tehnice
militare a colonialiştilor. - 80. 

66 „Rports of the Inspectors of Factories to Her Majesty"5 Principal 
Scretary f State for the Home Dpartment, for the Half Year 
ending 30th April 1 860", Londra, 1 860. - 84. 

67 Despre acordul comercial anglo-francez vezi adnotarea 8. - 94. 

68 Din scrisoarea trimisă de Garibaldi în vara anului 1 860 unuia dintre 
cunoscuţii lui Marx, englezul Greene, reiese că Garibaldi dorea ca 
lupta poporului italian pentru unificarea naţională a ţării şi elibe
rarea ei de sub dominaţia străină să fie dusă independent de poli
tica lui Napoleon al III-iea. - 95. 

69 Este vorba de lucrarea lui J. La Farina : „Storia d"Italia dai 1815  
al  1 850" ,  voi. I-VI, Torino, 1 851-1 852. - 97. 

70 Este vorba de „Asociaţia naţională" - organizaţie politică de orien
tare liberal-monarhistă, întemeiată în 1 856 la Torino şi în alte oraşe 
le c.tre politicianul italian G. Paellavicino şi La Farina, un agent 
al lui Cavour. Ţelul ei era să propage ideea unificării Italiei sub 
hegemonia dinastiei de Savoia şi să folosească în acest scop for
ţele naţionale din ţară. Garibaldi, care reprezenta aripa ei revolu
ţionară, a activat şi el în cadrul acestei organizaţii ; îns. rolul 
hotărîtor în cadrul „Asociaţiei naţionale" a revenit adepţilor lui 
Cavour. - 97. 

71 In toamna anului 1 859, mişcarea populară din Parma, Modena, 
Toscana şi Romagna pentru alipirea la Piemont a luat proporţii 
considerabile. Guvernele provizorii instaurate în aceste state dispu
neau deja de o armată numeroasă, condusă de Garibaldi. In faţa 
primejdiei unui atac din partea Austriei şi a Regatului Neapolului, 
Garibaldi a adresat la 5 octombrie un apel către populaiia din în
treaga Jtalie, a organizat o subscripţie naţională pentru cumpărarea 
de armament şi a declarat că intenţionează să întreprindă o cam
panie de eliberare în Regatul celor două Sicilii. - 98. 

72 „Report of the Commissioners appointed to consider the Defences 
of the United Kingdom ; together with the Minutes of Evidence 
and Appendix" ,  Londra, 1 860. - 99. 

73 In timpul războiului Crimeii ( 1 853-1856) , Sevastopolul a fost ase
diat de trupele anglo-franceze şi turco-sarde. Ap.rarea eroic. a 
Sevastopolului a durat 349 de zile (1 854-1 855) . In timpul l uptelor, 
oraşul a fost în mare parte distrus. - 100. 

45 - Marx·Enge!s - Opere, voi. 15 
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74 „The Cornhill Magazine• - publicaţie literara lunară, fondată în 
1 860 la Londra. - 1 02. 

75 „Papers, 1 858-1860, respecting past or apprehended Disturbances 
in Syria" .  4 parts. 

In 1 860 în Siria s-a pus la cale un masacru împotriva maroni
ţilor creştini. De la sfîrşitul lunii mai şi pînă la începutul lunii iulie, 
mahomedanii sirieni, druzii, au incendiat, cu sprijinul trupelor tur
ceşti, numeroase oraşe şi sate locuite de maroniţi, ucigînd cîteva 
mii de oameni. Masacrarea musulmanilor creştini a fost organizată 
de emisari francezi şi de guvernul turc. Guvernul francez a profitat 
de aceste împrejurări pntru a ocupa Siria, dar în 1861 ,  sub pre
siunea Angliei, Rusiei şi Austriei, Franţa a fost silită să-şi retragă 
trupele din această ţară. - 104. 

76 P. Dolgoroukow. „La verite sur la Russie".  Paris, 1 860. - 104. 

î7 La sfîrşitul lunii decembrie 1 859, în Franţa a :părut b0şura lui 
La Gueronniere - inspirată de Napoleon al III-lea - „Papa şi 
congresul• .  Cercurile clericale considerau că această broşură vădeşte 
tendinţa împăratului de a limita puterea laică a papei Pius 
al !X-lea. La începutul anului următor, după ce Pius al !X-lea a 
condamnat cu vehemenţă broşura într-una din enciclicele sale, înalţii 
prelaţi catolici din Franţa au pornit o campanie împotriva împăra
tului francez. - 105. 

78 „ Vechile partide" - astfel erau denumite în Franţa partidele mo
narhiste ale legitimiştilor şi orleaniştilor, formate în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea. Partidul legitimiştilor, din care făceau parte 
marii proprietari funciari, milita pentru reinstaurarea dinastiei Bour
boni!or în Franţa ; partidul orleaniştilor - la putere în timpul 
monarhiei din iulie - din care făceau parte reprezentanţii marelui 
capital financiar şi industrial, lupta pentru reinstaurarea dinastiei 
de Orleans, ramura cea mai tînără a Bourbonilor. - 105. 

79 Uniunea na/ională a fost creată la 1 5-16 septembrie 1 859, la Con
gresul liberalilor burghezi din statele germane care s-a ţinut la 
Frankfurt pe Main. Intemeietorii Asociaţiei naţionale, care repre
zentau interesele burgheziei germane, îşi puseseră ca scop unifi
carea întregii Germanii, cu excepţia Austriei, sub hegemonia Pru
siei. In noiembrie 1 867 Uniunea a fost dizolvată. - 106. 

80 La 26 iulie 1 860, la Teplitz (Teplice) , a avut loc o întrevedere între 
împăratul Austriei Franz Joseph şi prinţul regent al Prusiei 
Wilhelm. Impăratul Austriei a încercat să-şi asigure sprijinul Prusiei 
în cazul unui nou război împotriva Franţei şi Sardiniei. Cu această 
ocazie s-a ajuns la o înţelegere verbală asupra unei riposte co
mune în cazul cînd Napoleon al III-lea ar întreprinde vreo acţiune 
agresiva împotriva Suediei, Belgiei, Olandei sau statelor ger
mane. - 106. 

81 La începutul deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea, Anglia şi 
Franţa au reuşit să determine Turcia să accepte reorganizarea 
administrativă a Libanului. Acesta a fost împărţit în două districte, 
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cînuite de un guvernator din secta druzilor şi de unul din cea a 
maroniţilor, care reprezentau interesele nobilimii feudale autohtone. 
Libanul a obţinut, în cadrul Imperiului otoman, o oarecare auto
nomie in domeniul juridic, al adnunistraţiei financiare etc. ln lupta 
pentru cucerirea pieţei libaneze, puterile europene au recurs la 
aţîţarea vrajbei religioase dintre maroniţi şi druzi, Anglia spriji
nindu-se pe feudalii druzi, iar Franţa pe cei maroniţi. - 106. 

82 După lovitura de stat din 1 688, în Anglia s-a consolidat monarhia 
constituţională, care se baza pe compromisul dintre aristocraţia fi
nanciară şi burghezia financiară. Bill-ul drepturilor adoptat în 1689, 
ca şi alte acte limitau tot mai mult drepturile regelui în favoarea 
p arlamentului. - 107. 

83 Este vorba de „Bill-ul cu privire la o mai bună administrare a 
Indiei •,  adoptat de parlamentul englez în iulie 1 858. Potrivit acestui 
bill, India a trecut în stăpînirea coroanei, iar Compania Indiilor 
orientale a fost desfiinţată. Bill-ul prevedea formarea unui organ 
consultativ - India Council - pe lingă ministerul pentru proble
mele Indiei. Guvernatorul general al Indiei a primit titlul de vice
rege, dar de fapt era numai executorul ministerului pentru proble
mele Indiei de la Londra. - 107. 

81 Este vorba de broşura prinţului Joinville : „De l'etat des forces 
navalcs de la France" ,  apărută în 1 844. - 109. 

85 „La Syrie et l 'alliance russe " .  Paris, 1 860. - 1 15. 

SG Este vorba de scrisoarea adresată la 25 iulie 1 860 de Napoleon 
al Iii-lea ambasadorului Franţei la Londra, Persigny. In această scri
soare, publicată de toate ziarele franceze, Napoleon al 111-lea nega 
faptul că ar avea o pozi�ie ostilă faţă de Anglia, încercînd să 
împrăştie astfel atmosfera de suspiciune ş i  neîncredere care domnea 
în Anglia în legătură cu politica lui extern.. - 1 15. 

8 7  Partidul liberal a luat fiinţă în Anglia la sfirşitul deceniului al 6-lea 
şi în prima jumătate a deceniului al 7-lea ale secolului al XIX-iea. 
In acest partid au intrat whiJi, manchesterieni (reprezentanţi ai 
burgheziei industriale) şi peelişti (tory moderaţi) . Liberalilor, care 
în sistemul bipartid englez ocupau locul whigilor, li se opunea parti
dul conservator, format tot în această perioadă şi care luase locul 
partidului tory. - 1 2 1 .  

88 Biserica St .  Stephen din Londra - parte a palatului Westminster, 
unde se ţineau în secolele XVI-XIX şedinţele Camerei comunelor 
din Anglia. - 122. 

89 Este vorba de legea din august 1 860, potrivit căreia contingentul 
european al armatei din India, înainte subordonat Companiei Indiilor 
orientale, a fost integrat în armata regală engleză. Numărul solda
ţilor englezi din armata din India a crescut simţitor. Această lege, 
adoptată după înăbuşirea răscoalei din India din 1 857- 1859 (vezi 
adnotarea 65) , reprezenta una din măsurile luate de guvenul englez 
privind reorganizarea administrativă a Indiei, cu scopul de a con
solida dominaţia engleză în această ţară. - 122. 

90 Vezi adnotarea 83. - 123. 
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9 1  Este vorba de pregătirile făcute de guvernul francez în 1 860, în 
vederea unei intervenţii armate în Siria, cu scopul de a-şi consolida 
poziţiile în această ţară. Folosind ca pretext evenimentele care au 
avut loc în Siria în primăvara şi în vara anului 1 860 (vezi adno
tarea 75) , guvernul francez a reuşit s. obţină consimţămîntul Rusiei 
şi Angliei de a trimite trupe în Siria, unde au rămas pînă în iunie 
1 86 1 .  - 123. 

92 „Robert Macaire - comedie socială scrisă de renumitul actor fran
cez Frederic Lemaître în colaborare cu dramaturgii Antier şi Saint
Amand. Robert Macaire, personajul principal al comediei, tipul afa
ceristului versat, a constituit o satiră la adresa dominaţiei aristocra
ţiei financiare în perioada monarhiei din iulie. - 124. 

93 Este vorba de Lombardia, care, după încheierea tratatului de pace 
de la Villafranca (vezi adnotarea 2G) , a fost cedată de Franţa Pie
montului, prcum şi de Romagna şi ducatele Parma, Modena şi Tos
cana, care, în urma plebiscitului din martie 1 860, au fost alipite 
la Piemont. - 130. 

94 „Partant pour la Syrie" - cîntec oficial din perioada celui de-al 
doilea Imperiu, care se intona la festivităţile lui Napoleon al III-iea. 
Aici se face aluzie la expediţia din Siria. - 132. 

95 Despre întrevederile care au avut loc la Baden-Baden şi Teplitz vezi 
adnotările 55 şi 80. - 135. 

96 Mark Lane - bursa de cereale din Londra. - 139. 

97 „Gardeners'ChronicJe• - titlul prescurtat al săptămînalului englez 
pentru probleme de agricultură „J'he Gardeners'Chronicle ai Agri
cultural Gazette•, apare din 1 841 la Londra. - 140. 

98 „Thc Freeman's Jounal• - cotidian irlandez, a apărut la Dublin din 
1 763 pînă în 1 924 ; în deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale secolului 
al XIX-iea a susţinut desfiinţarea uniunii cu Anglia şi s-a ridicat 
in apărarea drepturilor arendaşilor irlandezi. - 140. 

99 Este vorba de „The Independent•  - ziar irlandez ; a apărut din 
1 830 de două ori pe săptămînă la Wexford. - 1 40. 

I 00 Este vorba de propunerea f}cută de Franţa în 1860 potrivit căreia 
Spania trebuia să fie admisă în rîndul marilor puteri. Proiectul, 
care a întimpinat opoziţia Angliei, a fost respins. - 1 42. 

I O I Despre scrisoarea lui Napoleon al III-iea către Persigny vezi adno
tarea 86. - 142. 

I 02 Articolul „O trecere în revistă a unităţilor de pu.,caşi voluntari 
englezi• a apărut pentru prima oară în „Allgemeine Milităr-Zeitung", 
eare ulterior a publicat şi alte articole ale lui Engels. Articolul de 
faţă a fost tradus de Engels în limba engleză şi publicat cu unele 
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modificări neînsemnate în „The Volunteer Journal, for Lancashire 
and Cheshire" ,  precum şi în culegerea „Articole pentru voluntari" .  
Această lucrare a lui Engels deschide seria articolelor cu privire l a  
voluntari, publicate î n  revista menţionată. 

„The Volunteer Journal, for Lancashire and Cheshire• - săptă
mînal militar englez, a apărut la Manchester din 1 860 pîn. în 1 862. 
Engels a colaborat la această revist. începînd din august 1 860 şi 
pînă în martie 1 862. - 143. 

I 03 Adjutant - în unităţile de voluntari instructor pentru pregătirea 
militară şi ofiţer în armata regulat. ; era numit de s tatul-major l a  
recomandaţia comandantului districtului. - 1 44. 

I 04 Garda civilă, creată în Prusia după revoluţia din martie 1 848, era 
formată din reprezentanţi ai păturilor înstărite ale populaţiei. Deşi 
principala ei sarcină era păs trarea ordinii publice, garda civilă nu 
dipunea .ici de o organizare tmeinică şi illki de o pregătire mili
tară ; a fst desfiinţată in noiembrie 1 848, in perioada ofensivei for
ţelor contrarevoluţiIlare în Gerunania. - 144. 

l 05 „Invalid" - titlul prescurtat al organului ministerului de război în 
Rusia ţarist.. Ziarul „Russkii invalid" a apărut din Hll  3 pînă în 
1917  la Petersburg ; începind din 1816 a apărut zilnic. Marx citează 
mai jos articolul „Problema orientală" , publicat în nr. 164 şi 165 
din 31 iulie şi 2 august 1 860 ale ziarului „Russkii invalid" .  Pasajele 
citate de Marx sînt reproduse după textul rus al ziarului. - 153. 

I 06 După căderea Republicii romane în 1 849, în urma intervenţiei Fran
ţei, trupele franceze au continuat să rămînă la Roma pînă în 
1 870. - 157. 

1 07 „Brown Bess• - astfel era numită în armata engleză , în secolul 
al XVIII-iea şi la începutul secolului al XIX-iea, puş�a cu ţeavă 
lisă. - 163. 

I 08 Lupta de eliberare a algerienilor sub conducerea lui Abd-el-Kader 
împotriva cuceritorilor francezi a luat forma unui r.zboi sfînt, care 
a durat din 1 832 pînă în 1 847. Abd-el-Kader, care se sprijinea pe 
pături l argi ale populaţiei algeriene şi care reuşise să uneasc. sub 
conducerea sa diferite triburi arabe, a obţinut în 1 834 recunoaştered 
de către francezi a Algeriei de vest, cu excepţia unor oraşe de 
coastă, ca stat arab independent. In cursul anilor 1839-Hl44 statul 
lui Abd-el-Kader a fost cucerit după o luptă înverşunată, iar el a 
fost nevoit să se retragă în Maroc. Dar nici după aceea răscoalele 
anticolonialiste ale algerienilor, atît în partea de vest cit şi  în cea 
de est a Algeriei, n-au încetat. - 1 73. 

I 09 Sistemul înlocuirii în armată, larg răspîndit în Franţa, reprezenta 
unul din privilegiile claselor avute. Orice om cu stare chemat să-şi 
facă stagiul militar putea să-şi găsească în schimbul unei sume de 
bani un înlocuitor. Sumele depuse pentru înlocuire se vărsau ll 
fondul special destinat „dotării armatei" .  In 1 872 sistemul înlocuirii 
în armată a fost desfiinţat în Franţa. - 1 74. 
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1 1  O Este vorba de bătăliile din timpul războiului austro-italo-francez 
din 1 859. In bătălia de la Palestro de la 30-3 1 mai 1 859 trupele 
franco-sarde au învins trupele austriece. Despre bătăliile de la 
Magenta şi Solferino vezi adnotarea 20. - 178. 

1 1 1  „Revue des deux Mondes• - revistă bilunară burgheză literar
artistică şi politică ; apare la Paris din 1 829. - 183. 

1 1 2  Despre Uniunea naţională germană vezi adnotarea 79. 
Este vorba de întrevederea care a avut loc în octombrie 1 860 

la Varşovia între împăratul Rusiei, împăratul Austriei şi prinţul 
regent al Prusiei. Incercarea de a se ajunge la o apropiere între 
Austria, Prusia şi Rusia a fost făcută pentru a împiedica unificarea 
Italiei, precum şi pentru a contracara politica externă a lui 
Napoleon al III-iea, care îl susţinea pe regele Sardiniei, Victor 
Emanuel al II-iea. - 1 85. 

1 1 3  La 3 martie (19 februarie) 1 859 s-a încheiat la Paris un tratat secret 
intre Rusia şi Franţa. Potrivit acestui tratat, Rusia se obliga să 
păstreze o neutralitate binevoitoare faţă de Franţa în cazul unui 
război între Franţa şi Sardinia, pe de o parte, şi Austria pe de 
altă parte. In schimb, Franţa promitea să ridice problema revizuirii 
articolelor din tratatul de pace de la Paris din 1 856, care limitau 
preponderenţa Rusiei în Marea Neagră şi îi  răpeau acesteia o parte 
din Basarabia. După ce Rusia şi-a îndeplinit obligaţiile ce şi  l e  
asumase, Napoleon a l  III-iea, care trăsese toate foloasele de p e  
urma acestui tratat, şi-a încălcat promisiunile, contribuind astfel la  
înrăutăţirea relaţiilor dintre cele două ţări. - 187. 

1 1 4 Partidul de la Gotlia a fost întemeiat în iunie 1 849, la Congresul 
de la Gotha, de către reprezentanţii marii burghezii contrarevolu
ţionare, liberalii de dreapta. Acest partid, tenîndu-se de victoria 
revoluţiei, şi-a fixat drept scop unificarea Germaniei - cu excepţia 
Austriei - sub hegemonia Prusiei hohenzollerniene. - 187. 

1 1 5 Partea a doua a titlului a fost dată de Institutul de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 189. 

1 1 6 Via sacra (calea sfintă) - în Roma antică, drumul pe unde treceau 
cortegiile triumfale ale trupelor care se întorceau victorioase ; 
„via sacra" a devenit o expresie comună care desemnează în ge
neral campanii sau expediţii victorioase. - 190. 

1 1 7  Este vorba de apelul adresat de Garibaldi la 10 septembrie 1 860 
populaţiei din Palermo. 

Quirinal - una dintre cele şapte coline pe care este situată 
Roma. - 1 9 1 .  

1 1 8  Palais Roya/ - palat la Paris ; în deceniul al  6-lea a servit de 
reşedinţă prinţului Joseph Bonap arte (Pion-Pion) . 

Despre Tuileries vezi adnotarea 6. - 191.  

1 1 9 „L'Opinion nationale" - cotidian francez, a apărut din 1 859 pînă 
în 1 874 la Paris. - 192. 
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1 20 Este vorba de tratatul comercial încheiat la Berlin la 19 februarie 
1 853 între Prusia şi Austria. Acest tratat înlătura cea mai mare 
parte a restricţiilor vamale care stînjeneau dezvoltarea comertului 
între cele două ţări. 

De.pre Uniunea vamală vezi adnotarea 36. - 193. 
1 2 1  F. A. Griffith. „The Artillerist's Manual, and British Soldier's Com

pendium•.  Prima ediţie a ap.rut în 1 840. - 197. 
1 22 Este vorba de Diploma din octombrie emisă la 20 octombrie 1 060 

de împăratul Austriei Franz Joseph, prin care se acorda o oarecare 
autonomie ţinuturilor naţionale ale imperiului. Diploma a constituit 
o concesie parţială făcută adepţilor formei federative a statului, în 
special ungurilor, î n  detrimentul centraliştilor, în cea mai mare 
parte germani austrieci. Această concesie nu i-a satisfăcut însă pe 
unguri, care pretindeau lărgirea drepturilor prevăzute h constituţie, 
care a rămas în vigoare în Ungaria pînă în 1 848. La începutul 
anului următor, Diploma din octombrie a fost însă revocată prin 
emiterea patentului din 26 februarie 1 86 1 ,  care revenea ld principiul 
organizării centraliste a Imperiului austriac. - 199. 

1 23 La 4 martie 1 849, camarila a5triacă din jurul tînărului împărat 
Franz Joseph I a s.vîrşit o lovitură de stat, impunînd ţarii o consti
tuţie nouă, antidemocratică ; la 1 martie a fost dizolvat Reichstagul 
întrunit la Kremsier. Constituţia de la 4 martie prevedea un sistem 
bicameral, în care prioritate avea Camera superioară, introducea un 
cens înalt de avere şi vîrstă pentru alegători şi acorda împăratului 
dreptul de veto în ce priveşte hotărîrile Camerelor etc. Cu toate 
acestea, constituţia de la 4 martie reprezenta o îngrădire a puterii 
împăratului, fapt pentru care a şi fost abrogată după înăbuşirea re
voluţiei din Ungaria. - 199. 

1 24 Este vorba de o constituţie nescrisă a Ungariei, cea mai veche din 
Europa, elaborată pe baza tradiţiilor şi a unor date legislative ale 
regatului, care garantau, în interesul nobilimii ungare, independenţa 
dietei, precum şi dreptul acesteia de a hotărî în cele mai importante 
probleme de stat, printre care problema creditelor financiare şi a 
recrutării trupelor. - 199. 

1 25 Lordul englez Strafford, favorit al regelui Carol şi înverşunat 
apărător al absolutismului, a fost învinuit de înaltă trădare şi exe
cutat în 1641 la cererea parlamentului, care se sprijinea pe masele 
populare din Lpndra şi suburbii. - 201. 

1 26 Astfel îi numeşte Marx pe moşierii prusieni prin analogie cu pro
prietarii funciari englezi, a căror distracţie preferată era vînătoarea 
de vulpi. - 202. 

1 27 Este vorba de războiul revoluţionar de eliberare pe care l-au dus 
cele 13 colonii engleze din America de Nord pentru a-şi cîştiga in
dependenţa (1 775-1 783) . Răscoala acestor colonii împotriva domi
naţiei engleze, care a fost determinată de năzuinţa naţiunii burgheze 
americane, în curs de formare, de a-şi dobîndi independenta şi de 
a înlătura toate barierele pe care le ridica în calea dezvoltării 
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capitalismului dependenţa ei coloni�!ă faţă de Anglia, a avut ca· 
racterul unei revoluţii burgheze. ln urma victoriei obţinute de 
nord-americani s-a constituit un stal burghez independent - Statele 
Unite ale Americii. 

Este vorba de războaiele pe care le-a dus, începînd din 1 792, 
Republica Franceză, apărută în urma revoluţiei burgheze de l a  
sfirşitul secolului a l  XVIII-iea din Franţa, împotriva coaliţiei contra
revoluţionare a statelor europene - Anglia, Prusia, Austria, Rusil 
şi altele. - 206. 

I 28 !n dorinţa de a preîntimpina ivirea unor dificultăţi în ceea ce pri
veşte convertibilitatea în aur, din iniiiativa lui R. Peel, guvernul 
englez a adoptut în 1 844 o lege de reorganizare a Băncii Angliei, 
în urmu căreia bunca a fost împ.rtită în două secţii de sine stă
tătoure : secţia bancură şi secţia de emisiune. Legea stabilea o 
normă fi•:ă de ucoperire a bancnotelor în aur ; emisiunile de bunc
note fără .coperire în aur erau limitate la 14 OOO OOO l .  st. - 238. 

I 29 Vzi adnoturea 122. 244. 

I 30 Adunările comitalelor - adunări ale stărilor sociule din marile 
unităţi udministrativ-teritoriale ale Ungariei (comitate), care repre
zentau organe naţionale de autoadministrare. Una din consecinteie 
transformărilor revoluţionare care au avut loc în Ungaria în 1 848 
a fost faptul că la adunările comitatelor participau reprezentanţi ai  
întregii populaţii a ţării, fără deosebire de stare socială. Dupi în.
buşirea revoluţiei din 1 84--1 849 din Ungaria, adunările comitalelor 
au fost desfiinţate şi s-a renunţat şi la împărţirea ţării în comi
tate. - 245. 

I 3 I Este vorba de rebeliuneu statelor sclavagiste din Sud de la sfîrşitul 
anului 1 860 şi de încercarea lor de a se despărţi de Uniuned sta
telor din Nord, fapt care a dus la izbucnirea războiului civil din 
S.U.A. din anii 1 861-1 865. Amănunte în legătură cu această pro
blemă vezi volumul de faţă, pag. 340361 .  

Este vorba de răscoala taipinilor care a izbucnit î n  China în 
1 851  şi a luat caracterul unui r.zboi ţărănesc. Răscoala a fos t înă
buşită datorită intervenţiei organizate de Anglia, S.U.A. şi Franţa, 
în colaborare cu trupele feudalilor chinezi. - 248. 

I 32 După cit se pare, în articol se face aluzie la următorul fapt. In 
iulio 1860 a apărut în Franţa, unde pe atunci campania antiengleză 
era tocmai în toi, o broşură intitulată „Mac-Mahon, rege al Irlan
dei '. Broşura ii chema pe irlandezi să pună capăt dominaţiei en
gleze şi s. aducă pe tronul Irlandei pe mareşalul francez Mac-Mahon, 
un urmaş al emigranţilor irlandezi. - 248. 

1 33 Obligaţiile pe care şi le-a asumat în 1 851  regele Danemarcii faţă de 
Prusia, Austria şi Rusia cu privire la organizarea ca stat a ducatelor 
Schleswig, Holstein şi Lauenburg au fost formulate în manifestul 
din 28 ianuarie 1 852. - 248. 

1 34 Este vorba de orientarea „liberală" proclamată de prinţul Wilhelm 
al Prusiei {din 1 861  rege al Prusiei) la înscăunarea sa ca prinţ 



regent în octombrie 1 858 ; în presa burgheză, această orient.re a 
fost denumită în mod ră5unător „era nouă" .  In realitate, politica 
lui Wilhelm urmărea exclusiv consolidarea poziţiilor monarhiei şi 
ale iuncherimii din Prusia. Nici una din reformele liberale aşteptate 
de burghezie nu a fost introdusă. „Era nouă" pregătea de fapt 
dictatura făţişi a iuncherimii, instaurată o data cu venirea la putere 
a lui Bhsmarck 1jn sptembrie 1662. - 250. 

1 3 5  „Dagbladet" - cotidian burghez danez ; a apărut la Copenhaga 
începînd din 1 851 . 250. 

1 36 Articolul de faţă a fost scris de Engels iniţial pentru ziarul „New 
York Daily Tribune", iar apoi prelucrat pentru „Volunteer Journal, 
for Lancashire and Cheshire".  - 252. 

1 3 7  „Almanach de Gotha" - anuar diplomatic şi statistic ; a apărut din 
1 764 pînă în 1 929 la Gotha în limba franceză. - 252. 

1 38 Vezi adnotarea 7. - 253. 

1 39 Este vorba de „Principes physiques et moraux du combat de !'in
fanterie", capitol din cartea lui Bugeaud : „Ape:us sur quelques 
details de la guerre" .  Prima ediţie a cărţii a apirut la Paris în 
1 832. - 257. 

1 40 Intr-o ediţie separată a „Articolelor pentru voluntari • ,  scrise de 
Engels, au fost incluse următoarele articole publicate în perioada 
1 860 - începutul anului 1 861  în „Volunteer Journal, for Lancashire 
and Cheshire" : „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi volun
tari englezi " ,  „Infanteria uşoară franceză" , „Artileria voluntarilor", 
„Istoricul puştii• ,  „Geniştii voluntari, importanţa şi cîmpul lor de 
activitate" .  Engels a introdus în textul articolelor incluse în cule
gere neînsemnate modificiri redacţionale. Culegerea a apirut în 
martie 1 86 1 .  - 267. 

1 4 1  „The Daily Telegraph• - cotidian liberal englez din deceniul al 
9-lea al secolului al XIX-lea, ziar conservator ; sub această denu
mire a apărut la Londra din 1 855 pînă în 1937 ; din 1 937, după 
fuzi.nairea u ziarul „Moming Post", apare sub titlul „Daily 
Telegraph and Morning Post" .  - 275. 

1 42 „The London Review" - săptămînal englez, a apărut din 1 860 pînă 
în 1 869. - 287. 

1 43 „Die franzosioche Armee auf dem Exercirplatze und im Felde", 
Berlin, 1 861 .  - 301 .  

1 44 Este vorba de „Memoires pour servir a l'histoire d e  France, sous 
Napoleon, ecrits a Sainte-Helene, par Ies generaux qui ont partage 
sa captivite, et publies sur Ies manuscrits entierement corriges de 
la main de Napoleon " .  Paris, 1 823. - 303. 

1 4 5  Scriitoarea americană Harriet Beecher-Stowe, participantă activă la 
mişcarea aboliţionistă, a adresat aristocratului englez, lordul Shaf
tesbury, o scrisoare care a fost publicată în presă la începutul 
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lunii septembrie 1 86 1 .  In scrisoarea sa, ea a apreciat j ust războiul 
civil din S.U.A. ca un război îndreptat împotriva sclaviei şi a 
demascat caracterul nedrept al luptei confederaţilor. Exprimîndu-şi 
indignarea faţă de poziţia adoptată de Anglia în războiul din 
America, Harriet Beecher-Stowe îndemna la sprijinirea unioniştilor. 

Războiul civil din S.U.A. - război între statele din Nord, înain
tate din punct de vedere economic şi social, şi statele sclavagiste 
din Sud, a durat din aprilie 1 861 pînă în aprilie 1 865. Cauza prin
cipală a războiului a constituit-o lupta dintre două sisteme sociale : 
sistemul capitalist al muncii salariate care se consolidase în Nord 
şi sistemul sclavagist în vigoare în Sud. 1n ce priveşte statele din 
Nord, războiul a avut un caracter progresist şi revoluţionar. Răz
boiul civil s-a desfăşurat în două etape : perioada războiului 
constituţional pentru menţinerea Uniunii şi perioada războiului re
voluţionar pentru desfiinţarea sclaviei. Punctul de cotitură în mersul 
războiului l-a constituit proclamaţia cu privire la eliberarea scla
vilor negri, lansată în septembrie 1 862 de Lincoln. O mare impor
tanţă au avut adoptarea legii cu privire la Homcstead (legea cu 
privire la împărţirea fără plată a pămintului) , epurarea armatei şi 
a aparatului de stat de elemente trădătoare, admiterea negrilor în 
armată, interzicerea ziarelor re.cţionare, precum şi alte măsuri cu 
caracter revoluţionar-democratic. Trecerea la metodele revoluţionare 
de ducere a rlzboiului a avut drept urmare o cotitură radicală în 
desfăşurarea operaţiilor militare şi a asigurat victoria statelor din 
Nord în războiul civil. Un rol hotărîtor în înfrîngerea suferită de 
proprietarii de sclavi din Sud l-au j ucat masele populare - mun
citorii, fermierii şi negrii. Rînduielile sociale mai înaintate şi consi
derabila superioritate în ce priveşte rezervele economice şi de 
oameni au determinat victoria statelor din Nord şi au netezit calea 
spre o dezvoltare impetuoasă a capitalismului în S.U.A. - 315. 

1 46 „The Saturday Review• - săptămînal englez de orientare conser
vatoare, a apărut la Londra din 1 855 pînă în 1938. - 3 15 .  

1 47 „The Examiner• - săptămînal englez de orientare burghezo-libe
rală ; a apărut la Londra din 1 808 pînă în 1 881 . - 315. 

l 48 Partidul republican a fost înfiinţat în 1 854 de către adversarii 
sistemului sclavagist, care s-au unit pentru a se opune pretenţiiior 
crescînde ale plantatorilor din Sud. Exprimînd interesele burgheziei 
industriale a Nordului şi bucurîndu-se de sprijinul maselor largi 
muncitoare - fermieri, muncitori etc. -, partidul republican şi-a fixat 
ca sarcină lichidarea puterii politice a proprietarilor de sclavi, li
mitarea şi desfiinţarea treptată a sclaviei şi cedarea gratuită a 
pămînturilor din vest în scopul colonizării lor cu fermieri. In 1 856, 
partidul republican a participat pentru prima dată la alegerile pre
zidenţiale, dar nu a obţinut decît o treime dm voturi. ln 1 860, 
candidatul partidului republican, Lincoln, a fost ales preşedinte. 
După terminarea războiului civil din S.U.A., partidul republican s-a 
manifestat ca apărător al intereselor marii burghezii industriale şi 
financiare. In prezent, p artidul republican reprezintă alături de 
p artidul democrat unul dintre cele două partide ale capitalului mo
nopolist care guvernează p e  r1nd în S.U.A. - 316. 
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1 49 Este vorba de constituţia provizorie adoptată la Congresul de la 
Montgomery (statul Alabama) l a  4 februarie 1 861 de şase state scla
vagiste din Sud - Carolina de Sud, Georgia, Florida, Alabama, 
Mississippi, Louisiana - care au ieşit din Uniunea statelor din 
Nord. Congresul de la Montgomery a proclamat formarea unui stat 
sclavagist, aşa-numita Confederaţie a statelor Americii, şi a ales 
ca preşedinte provizoriu al Confederaţiei pe Jefferson Davis. La 
2 martie 1 861 ,  Confederaţiei i s-au alăturat Texasul, iar în mai 
1 861 - patru state sclavagiste de graniţă : Virginia, Arkansas, 
Carolina de Nord şi Tennessee. - 316. 

1 50 Compromisul Crillenden - proiect pentru re-lementarea paşnică a 
conflictului dintre Nord şi Sud prezentat la 18 decembrie 1 860 Con
gresului S.U.A. de senatorul Crittenden, care propunea şase amen
damente la constituţia americană. Cele mai importante dintre ele 
prevedeau interzicerea sclaviei în statele de la nord de para
lela 36° 301 - linie stabilită prin compromisul Missouri - şi legi
ferarea ei la sud de această linie ; de asemenea ele refuzau Con
gresului dreptul de a desfiinţa sclavia în statele sclavagiste. Potrivit 
ultimului punct, nu se admitea nici un amendament la constituţie 
care să modifice cele cinci articole anterioare ; acelaşi punct priva 
Congresul de dreptul de a schimba sistemul sclavagist existent în 
unele state. La 22 decembrie 1 860 compromisul Crittenden a fost 
respins de o comisie specială a senatului. - 317. 

1 5 1  Partidul democrat, înfiinţat în 1 828, reunea iniţial plantatorii, unele 
grupări ale burgheziei şi o parte însemnată a fermierilor şi a micii 
burghezii de la oraşe. In deceniul al 4-lea şi al 5-lea ale secolului 
al XIX-iea, p irtidul democrat a fost din ce în ce mai mult expo
nentul intereselor plantatorilor proprietari de sclavi şi ale marii 
burghezii <lin Nord legată de aceştia, care milita pentu menţi
nerea şi extinderea sclaviei. După 1 854 însă, cind, ca urmare a 
adopt.rii bill-ului Kansas-Nebraska, a apărut pericolul extinderii 
sclaviei pc întreg teritoriul S.U.A., în sinul partidului democrat s-a 
produs o sciziune între adepţii şi adversarii extinderii sclaviei. 
Aceasta a constituit una dintre principalele cauze ale înfrîngerii 
suferite de acest partid în alegerile prezidenţiale din 1 860. - 317. 

1 52 Compromisul Missouri - acord încheiat în 1 820 după lupte îndîr
jite care s-au desfdŞUrat atit pe întinsul întregii ţări, cit şi în cadrul 
Congresului S.U.A. între adepţii şi adversarii sclaviei. Potrivit 
acestui compromis, Missouri a fost primit în Uniune ca stat scla
vagist, iar Mainc ca stat liber. Ca linie de demarcaţie între statele 
libere şi cele sclavagiste era considerată paralela 36°30' latitudine 
nordică, la nord de această paralelă sclavia fiind interzisă. Pentru 
scurt timp, compromisul i-a împdcat pe adepţii abolirii sclaviei cu 
cei ai menţinerii sclaviei, însă nu a putut înlătura contradicţiile 
care se ascuţeau cu fiecare an între Nordul industrial şi Sudul scla
vagist. In 1 854 Congresul S.U.A. a adop tat bill-ul Kansas-Nebraska, 
prin care compromisul Missouri a fost efectiv anulat. 

Th. Jefferson. „Memoirs, Correspondence and Private Papers",  
voi. IV, Londra, 1 829. - 3 1 8. 

1 53 Bill-ul Kansas-Nebraska 
1 854, a desfiinţat linia de 

adoptat de Congresul S.U.A. în mai 
demarcaţie stabilită de compromisul 
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Missouri intre statele libere şi cele sclavagiste. De a1c1 înainte, 
fiecare stat putea să introducă sistemul sclavagist fără să mai ţină 
seama de hotăririle Congresului şi indiferent de aşezarea sa geo
grafică. - 318. 

1 5 4  Este vorba de Buchanan, care, în calitatea sa de ambasador al 
S.U.A. la Londra, a publicat în 1 854 împreună cu reprezentanţii 
diplomatici ai Statelor Unite în Franţa şi Spania, manifestul de la 
Ostende. Acest manifest recomanda guvernului S.U.A. să cumpere 
sau să CJcerească insula Cuba, care aparţinea Spaniei. In 1856, Bu
chanan a fost ales preşedinte al S.U.A., candidind din partea parti
dului democrat. 

Aiacerea Dred Scott - procesul sclavului negru Dred Scott, 
care, mutindu-se împreună cu proprietarul său în Illinois şi apoi 
în Wisconsin, unde, conform compromisului Missouri, sclavia era 
interzisă, a cerut în 1 848, pe cale j uridică, eliberarea sa. Procesul 
a durat pină în 1 857, cind Tribunalul suprem din S.U.A. a respins 
cererea de eliberare a negrului. Această hotărire, care legaliza 
sclavia n fotreaga ţară, a fost folosită de aboliţioniştii din S.U.A. 
în cadrul agitaţiei desfăşurate în ajunul războiului civil din 
1 861-1 865. - 318. 

1 55 Războiul din Kansas - lupta armată care a avut loc în Kansas (în 
anii 1 854-1856) intre adepţii sclaviei, care încercau să transforme 
Kansasul într-un stat sclavagist, şi adversarii sclaviei, în cea ,mai 
mare parte fermieri. ln pofida victoriilor obţinute de aboliţionişti, 
Kansasul a rămas în miinile adepţilor sclaviei, cărora guvernul 
federal le-a acordat sprijin armat. Continuind lupta, majoritatea 
populaţiei din acest stat a cerut primirea Kansasului în Uniune ca 
stat liber. Războiul din Kansas a constit11it, de fapt, începutul răz
boiului civil din S.U.A. - 318. 

1 56 Este vorba de „Reynolds's Newspaper• - săptămînal englez de 
orientare radicală, editat la Londra, începînd din 1 850 de Reynolds ; 
la începutul deceniului al 6-lea a susţinut pe cartişti. - 319. 

1 57 O/d Bailey - denumirea fortăreţei Newgate, închisoare din Londra 
unde este instalat Tribunalul penal central. - 320. 

1 58 „The New York Herald• - cotidian american, a apărut sub acest 
titlu din 1 835 pînă în 1924. ln timpul războiului civil din S.U.A. a 
militat pentru un compromis cu proprietarii de sclavi din Sud. - 320. 

1 59 La 1 6  octombrie 1 859, John Brown, luptător pentru eliberarea ne
grilor din S.U.A., a încercat să ridice sclavii din statele sclavagiste 
la răscoală. Împreună cu un mic grup de partizani ai săi, el a 
ocupat arsenalul din Harper's Ferry (statul Virginia), dar Brown n-a 
reuşit să dea o amploare mai mare răscoalei. Aproape toţi partici
panţii la această acţiune (22 de persoane, printre care 5 negri), care 
au opus o rezistenţă desperată trupelor guvernamentale, şi-au găsit 
moartea. John Brown şi 5 dintre tovarăşii săi au fost executaţi. 
Răscoala lui John Brown, care a constituit un indiciu al creşterii 
crizei revoluţionare în S.U.A., a contribuit la intensificarea luptei 
negrilor împotriva sclaviei şi la unirea forţelor aboliţioniste din 
ţară. - 321. 
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1 60 In noiembrie 1 832 Convenţia statului Carolina de Sud a anulat 
legile vamale federale din 1 828 şi 1 832, care fixau o vamă ridicată 
la mărfurile importate. Decretul cu privire la anulare, emis la 
24 noiembrie 1 832, cuprindea un apel către cet.ţenii statului ca 
aceştia să-şi apere independenţa împotriva autorităţilor federale, 
precum şi ameninţarea că statul Carolina de Sud va ieşi din Uniu
nea statelor din Nord. Primind încuviinţarea Congresului de a folosi 
forţa armată, preşedintele Jackson a trimis trupe în Carolina de 
Sud, dar, sub presiunea plantatorilor proprietari de sclavi, la 2 mar
tie 1833 s-a ajuns la un compromis, fixindu-se un tarif scăzut. La 
scurtă vreme dup. aceea statul a abrogat hotărirea cu privire la 
anulare. 

Tariful Morrill - tarif vamal protecţionist propus Congresului 
de republicanul Morrill .  Acest tarif, pe care Camera reprezentanţilor 
l-a adoptat in mai 1 860 şi care a căpătat putere de lege la 2 martie 
1 861 ,  după ce a fost sancţionat de către senat, prevedea o creştere 
considerabilă a taxelor vamale în S.U.A. - 323. 

1 6 1  „Tlw Spectator• - săpt.minal englez, de orientare liberală, care 
apare ,la Londra din 1 828. - 323. 

1 62 Blocada porturilor din Sul, declarată în aprilie 1 861  de guvernul 
S.U.A., a contribuit la dezvoltarea comerţului de contrabandă nu 
numai intre statele din Sud şi Anglia, ci şi între Sud şi Nord. 
Rentabilitatea comerţului de contrabandă creştea pe măsură ce 
operaţiile militare luau amploare. Guvernul Confederaţiei a parti
cipat activ la comerţul de contrabandă cu Anglia. Un rol deosebit 
în cadrul lui a revenit oraşului Liverpool, căruia porturile din Sud 
i-au livrat în primii doi ani ai războiului 31 OOO de baloturi de 
bumbac presat. - 326. 

1 63 „Calcu l la Price Current• - săptăminal indian, a apărut sub diferite 
nume incepind din 1 8 1 8. - 326. 

1 64 In perioada 1 84-1847 recolta de cartofi din Irlanda era în fiecare 
an compromisă din cauza bolii cartofului. Această calamitate, aso
ciată cu recolta proastă din Europa în aceşti ani, care a provocat 
creştered preţurilor la produsele agricole, a avut ca urmare o foa
mete îngrozitoare. Peste 1 OOO OOO de persoane din rindurile sărăcimii 
irlandezo au pierit din cauza foamei şi bolilor şi tot atîtea au 
emigrat. - 328. 

1 6 5  Emanciparea catolicilor - abolirea, în 1 829, de c.tre parlamentul 
englez a îngrădirilor drepturilor politice ale catolicilor. Catolicii, 
în majoritate irlandezi, au obţinut dreptul de a fi aleşi în parlament 
şi de a ocupa unele funcţii guvernamentale. Totodată, censul elec
toral de avere a fost mărit de cinci ori. Prin aceast. manevră, 
clasele conducătoare din Anglia urmăreau să atragă de partea lor 
vîrfurile burgheziei irlandeze şi pe proprietarii funciari catolici şi 
astfel să scindeze mişcarea naţională irlandeză. 

Bill-ul cu privire la reforma electorală, adoptat de Camera 
comunelor din Anglia în 1 83 1  şi confirmat definitiv de Camera lor
zilor la 7 iunie 1 832, era îndreptat împotriva monopolului politic al 
aristocraţiei funciare şi financiare şi dădea acces în parlament re-
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prezentanţilor burgheziei industriale. Proletariatul şi mica burghezie, 
principala forţă în lupta pentru reformă, au fost înşelaţi de bur
ghezia liberală şi nu au primit drept de vot. 

Despre abrogarea legilor cerealelor vezi adnotarea 16. 
Taxa de timbru pe ziare - unul din impozitele pe ziare introdus 

în Anglia în 1712  cu scopul de a spori veniturile statului şi mijloa
cele de luptă împotriva presei opoziţioniste. Taxa de timbru urca 
enorm preţul de cost al ziarelor, limita răspîndirea lor şi  le făcea 
inaccesibile maselor largi. ln 1 836, parlamentul a fost nevoit să 
reducă taxa de timbru, iar în 1 855 să o desfiinţeze complet. 

Principalul scop urmărit prin instituirea impozitului pe 11irlie 
introdus în Anglia în 1 694 era de a împiedica icftimrea şi, prin 
urmdre, democratizarea presei enaleze. Impozitul aducea statului 
un venit anual de aproximativ 1 400 OOO I. st. şi apăsa în întregime 
pe umerii muncitorilor. In urma unei ample mişc.ri desfăşurate 
timp de ciţiva ani în Anglia, în 1 861  impozitul pe hîrtie a fost 
desfiinţat. - 329. 

166 „Glorious revolution" - denumirea de „revoluţie glorioasă" a fost 
dată de istoriografia burgheză engleză loviturii de stat din 1 688. 
Această lovitură de stat a consolidat în Anglia monarhia constitu
ţională, bazată pe un compromis între aristocraţia funciar. şi bur
ghezie. - 329. 

1 67 [ste vorba de „Cobbel l's Wecldy Politica/ Regisler• - săptăminal 
radical, a apărut la Londra din 1 802 pînă în 1835. - 330. 

I 68 ln 1 839 parlamentul englez a editat Cărţile albastre, care conţin 
documente diplomatice referitoare la Persia şi  Afganistan. Cores
pondenţa reprezentantului englez la Kabul, Alexander Burnes, în 
timpul războiului anglo-afgan (vezi adnotarea 1 0) .  inclusă în Cărţile 
albastre, a fost selectată în mod tendenţios şi falsificată de ministe
rul de externe cu scopul de a masca rolul provocator al Angliei în 
dezl5nţuirea acestui război. Puţin timp înaintea morţii sale, A. Bur
nes a trimis copia corespondenţei sale la Londra, unde se afla fa
milia sa, care a publicat partea neinclusă în Cărţile albastre. Falsul 
comis de guvernul englez a fost astfel dat în vileag. - 331. 

I 6J Tratatul danez - protocolul de la Londra cu privire la integritatea 
monarhiei daneze a fost semnat la Londra la 8 mai 1 852 de către 
reprezentanţii Rusiei, Austriei, Angliei, Franţei, Prusiei şi Suediei, 
împreună cu reprezentanţii Danemarcii. La baza acestui acord a stat 
protocolul adoptat la 2 august 1 850 de către sus-menţionaţii parti
ci.anţi la Conferinţa de la Londra (cu excepţia Prusiei) . prin care 
se statornicea principiul indivizibilităţii posesiunilor coroanei da
neze, inclusiv ducatele Schleswig şi Holstein. In protocolul de l a  
Londra, împăratul Rusiei a fost menţionat ca unul dintre preten
denţii legitimi la tronul Danemarcii. El a renunţat însă la dreptu
rile sale în favoarea ducelui Christian de Gicksburg, proclamat, 
în consecinţă, moştenitor al regelui Frederic al VII-iea. Prin aceasta 
s-a creat un precedent pentru pretenţiile ţarilor ruşi la tronul Da
nemarcii în cazul stingerii dinastiei von Glicksburg. Semnînd pro
tocolul de la Londra, Rusia ţaristă căuta s. împiedice Prusia de a 
smulge Danemarcii ducatele Schleswig şi Holstein şi de a pune stă
pînh e pe Golful Kicl. Astfel, în spdtele luptei pentru integritatea 



Adnotări 697 

monarhiei daneze se ascundea lupta puterilor europene pentru 
dominaţia în Marea Baltică. - 331. 

1 70 ln usum delphinl - textual : „pentru folosinţa delfinului" ,  în sens 
figurat : cu prescurtări, într-o formă denaturată. Această expresie 
a căpătat o largă răspîndire după ce în 1668 au fost tipărite pentru 
moştenitorul tronului Franţei (delfinul) operele clasicilor într-o 
formă prescurtată. - 332. 

1 7 1  Intre 6 şi 8 octombrie 1 861 ,  la Compiegne a avut loc întrevederea 
dintre Napoleon al III-iea şi regele Prusiei, Wilhelm I. - 335. 

1 72 „Le Pays, Journal de J'Empire" - cotidian francez, fondat la Paris 
în 1 849 ; în perioada celui de-al doilea Imperiu (1 852-1870) a tost 
oficiosul guvernului lui Napoleon al III-iea. - 335. 

1 73 Prinling-House-Square - piaţă din Londra unde îşi are sediul re
dacţia centrală a ziarului „Times " .  - 335. 

1 74 Afacerea Macdonald - In septembrie 1 860, la Bonn a fost arestat 
şi dat în judcată un oarecare Macdonald, căpitan în amata en
gleză, sub învinuirea de n5upunere faţă de autorităţile lcale. Gu
venul englez a folsit acst incident, aplanat abia 1n mai 1 86 1 ,  ca 
pretext pentru intensificarea propagandei antiprusiene. - 335. 

1 75 Este vorba de broşura antibonapartistă „Lettre sur l'histoire de 
France" ,  pe care ducele d'Aumale (Henri d'Orleans) a scris-o ca 
răspuns la discursul ţinut de prinţul Napoleon (Pion-Pion) în senatul 
francez, în primăvara anului 1 86 1 .  Broşura a fost imediat confiscată 
din ordinul lui Napoleon al III-iea, iar editorul şi tipograful ei au 
fost condamnaţi la închisoare şi la plata unei amenzi de 5 OOO de 
franci. . - 336. 

1 76 Prinţii din casa de Orleans - prinţul Joinville, ducele de Pen
thievre, contele de Paris şi ducele de Chartres - au participat la 
războiul civil din America de partea statelor din Nord. - 336. 

1 77 Aluzie la Ludovic-Napoleon. In 1 848, în. timp ce se afla în Anglia, 
acesta a intrat ca voluntar într-o formaţie de constableri speciali 
(o rezervă a poliţiei formate din civili) care a atacat alături de 
poliţie demonstraţia muncitorească organizată de cartişti la 10 aprilie 
1 848. - 336. 

1 78 1n timpul rizboiului de independenţă dus de coloniile engleze din 
America de Nord (vezi adnotarea 1 27) , revoluţionarii francezi au 
sprijinit lupta coloniilor răsculate. Renumitul dramaturg Beaumar
chais s-a ocupat de organizarea transportării armamentului şi a vo
luntarilor din Franţa în Amrica, iar în rîndurile voluntarilor 
francezi care au participat la acest război a luptat şi La Fayette, 
cunoscutul revoluţionar burghez. - 337. 

1 79 In prima jumătate a secolului al XIX-iea, Franţa, ca şi alte puteri 
europene, a încercat în repetate rînduri să pătrundă în Indochina. 
In 1858, sub pretextul apărării misionarilor catolici, guvenul lui 
Napoleon al 111-lea împreună cu Spania au început un nou război 
colonial în Indochina. In urma acestui război, care s-a terminat în 
1 862, Franţa a pus stăpînire la început pe trei provincii din sudul 
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Indochinei, denumită de europeni Cochinchina (Nambo) , iar în 1 867 
pe întreaga Cochinchind. - 337. 

1 80 Cu acest articol începe colaborarea lui Marx la ziarul „Die Presse" .  
„Die Presse• - cotidian burghez austriac d e  orientare liberală ; 

a apărut la Viena din 1 848 pînă în 1 896. Fondat în iulie 1 848 ca 
organ al burgheziei moderat-liberale, ziarul a fost interzis un timp 
după înăbuşirea revoluţiei din 1 848-1849 din Austria, fapt care 
i-a adus reputaţia de ziar cu oarecare tendinţe „opoziţioniste" ,  La 
începutul deceniului al 7-lea avea cel mai mare tiraj (30 OOO de abo
naţi) dintre toate ziarele în limba germană tipărite în Austria. 
Marea popularitate de care s-a bucurat zidrul în aceşti ani se 
explică prin poziţia sa antibonapartistă în problemele de politică 
'Xternă, precum şi prin atitudinea luată împotriva politicii intene 
reacţionare a guvernului austriac. lncepînd din 1 856, „Die Presse" 
a numărat printre redactorii săi pe publicistul ger.an M. Fried
lănder, fostul editor al ziarului burghez-democrat „Neue Oder-Zei
tung",  la care Marx colaborase în 1 855 în calitate de corespondent 
la Londra. Redacţia ziarului „Die Presse" a încercat în repetate rîn
duri să-l atragă pe Marx printre colaboratoni ei. Marx a acceptat 
aceasta propunere abia în octombrie 1 86 1 ,  după ce „Die Presse" a 
luat atitudine împotriva guvernului pseudo-constituţional Schmerling 
din Austria. 

Articolele scrise de Marx pentru „Die Presse• erau publicate, 
de obicei, de redacţia ziarului cu menţiunea „De la corespondentul 
nostru la Londra" sau „Coresp. spec." .  Ele abordau cele mai impor
tante probleme ale politicii externe şi interne a Angliei, Franţei şi 
S.U.A., făceau cunoscută cititorilor germani şi austrieci situaţia clasei 
muncitoare şi a mişcării democratice din aceste ţări. Cea mai mare 
parte a articolelor scrise de Marx pentru „Die Presse" erau consa
crate războiului civil din S.U.A. şi influenţei acestuia asupra situa
ţiei din ţările Europei şi Americii. ln expunerile sale asupra acţiu
nilor militare, Marx a folosit, de regulă, materialele care i-au fost 
puse la dispoziţie de către Engels, Colaborarea lui Marx la ziarul 
„Die Presse" a durat mai bine de un an. ln această perioadă, în 
paginile ziarului au apărut 52 de articole ale lui Marx, dintre care 
două scrise în colaborare cu Engels, şi un articol al lui Engels. O 
parte însemnată a articolelor şi corespondenţelor scrise de Marx 
pentru ziarul „Die Presse" nu au fost publicate de redacţie. Aceasta 
a fost principala cauză pentru care, la sfirşitul anului 1 862, Marx 
a încetat să mai colaboreze la acest ziar. 

După cit se pare, Marx a început să lucreze la articolul „Răz
boiul civil din America de Nord" încă în lunile iunie-iulie 1 86 1 ,  
cind Friedlănder i-a făcut propunerea d e  a colabora la „Die Presse", 
Tot atunci a fost scrisă şi o bună parte din articolul „Războiul 
civil din Statele Unite" ,  care, la fel ca şi primul articol, a fost 
trimis redacţiei in octombrie 1 86 1 .  - 340. 

1 8 1  ln 1 832, statul Carolina de Sud a abrogat legile vamale federale 
din 1 828 şi 1 832 (vezi adnotarea 160) . - 341. 

I 82 Capitoliu - clădire din Washington unde se ţin şedinţele Congresu
lui S.U.A. 

Paneuil-Ha/1 - clădire donata oraşului Boston în 1 742 de către 
negustorul Faneuil. ln timpul războiului de independenţă al colo-
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niilor din America de Nord (vezi adnotarea 127) , în aceasta clădire 
au avut loc întrunirile patrioţilor americani. - 342. 

1 83 Ordonanţa din 1787 a Congresului continental prevedea că, pe mă-
. sură co populaţia din diferitele teritorii situate la nord-vest de 
Ohio va ajunge să numere 60 OOO de locuitori, aceste teritorii să 
fie ndmise în Uniune ca state egale în drepturi cu statele vechi. 
- 343. 

1 84 Despre afacerea Dred Scott vezi adnotarea 1 54. - 344. 

1 85 Este vorba de legea cu privire la sclavii fugari (Fugitive Slaye Act) , 
adoptlti de Congresul S.U.A. în septembrie 1 850, în completarea 
prevederilor legii din 1 793 cu privire la extrădarea sclavilor fugari. 
Potrivit noii legi, în toate .tatele au fost numiţi împuterniciţi spe
ciali însircinaţi cu prinderea sclavilor. Pentru fiecare negru prins 
şi adus înapoi în sclavie se plătea o recompensă de 10 dolari, iar 
dacă negrul prins urma să fie eliberat - numai 5 dolari. Autori
tăţile şi populaţia statelor din Nord aveau datoria de a acorda tot 
sprijinul acestor împuterniciţi. Orice încălcare a legii se pedepsea 
prin perceperea unei amenzi de 1 OOO de dolari şi  şase luni în
chisoare. Această lege, care a provocat creşterea nemulţumirii 
maselor populare şi a intensificat mişcarea aboliţionistă, n-a mai 
putut fi pusă în aplicare înainte de începerea războiului civil din 
S.0.A., iar în 1 864 a fost abrogată. - 345. 

1 86 Una din pri>alele revndicări ale /ree soilerilor - membrii 
unui partid democratic de masâ al fermierilor, întemeiat în 1848 
în S.U.A. - se referea la acordarea unor loturi gratuite din fondul 
pămînturilor libere din vest care erau propnetatea statului. Free 
soilerii icereau, de asemenea, interzicerea sclaviei în noile teritorii 
smuso Mexicului, precum şi interdicţia de a se vinde pămînt man
lor proprietari unciari şi speculanţilor. Revenlicările free soilerilor 
au întimpinat opoziţia înverşunată a reprezentanţilor statelor .cla
vagiste atît în Congresul cit şi în guvernul S.U.A. Aşa, de pildă, 
legea cu privire la Homestead, pusă la vot în Congres pentru prima 
o ară în 1854 şi adoptată de Camera reprezentanţilor, a fost respinsă 
de senat. Iar în 1 860, cînd cele două Camere ale Congresului au 
adoptat proiectul de lege care prevedea plata unei sume relativ 
mici de către colonişti pentru pămîntul pe care-l cultivau, preşe
dintele Buchanan s-a opus printr-un veto acestui proiect de lege. 
- 345. 

! Si Despre manifestul de la Ostende vezi adnotarea 1 54. - 345. 

I 88 Cltihuahua, Coahuila şi Sonora - istate din llordul Mexicului, l a  
graniţa c u  S.U.A„ care constituiau obiectul pretenţiilor expansio
niste• ale proprietarilor de sclavi şi ale marii burghezii din Ame
rica. - 345. 

J 89 Constituţia americană din 1787, care legaliza sclavia n�grilor în 
statele în care ea exista, a pem1is timp de 20 de ani, începînd din 
momentul adoptării ei, importul de negri în aceste state. Abia la 
2 martie 1 807 Congresul a adoptat legea cu privire la interzicerea 
importului de sclavi în S.U.A. din Africa sau din oricare altă parte. 

ll 
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Această lege, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1 808, prevedea 
o serie de măsuri îndreptate împotriva comerţului cu sclavi, printre 
care confiscarea vaselor care transportau negri, precum şi a întregii 
lor încărcături. Practic însă. această lege a fost deseori încălcată, 
ceea ce a dus la lărgirea comerţului de contrabandă cu sclavi, ast
fel incit importul de negri a crescut chiar în anii premergători 
războiului civil din S.U.A. - 345. 

1 90 Este vorba de organizaţiile pentru sprijinirea coloniştilor din Kansas, 
înfiinţate în 1 854-1855 într-o serie de state din nord şi  nord-vest 
(Massachusetts, New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois şi altele) . 
Prima organizaţie a fost înfiinţată în aprilie 1 854, în statul Massa
chusetts. Aceste organizaţii îşi propuneau să împiedice "extinderea 
sclaviei în noile teritorii ale S.U.A. şi sa sprijine colonizarea ţinu
tului Kansas cu mici fermieri liberi. Ele se ocupau cu recrutarea 
şi finanţarea coloniştilor, cu trimiterea de inventar şi utilaj agricol 
în Kansas, cu cazarea noilor colonişti, ca şi  cu aprovizionarea aces
tora cu alimente, îmbrăcăminte, medicamente etc. In acelaşi timp, 
ele trimiteau şi arme în Kansas. 

Mişcarea a atins punctul ei culminant în vara anului 1 856, în 
urma intensificării luptei armate în Kansas (vezi adnotarea 1 55) . In 
iulie 1 856, la Congresul de la Buffalo, s-a constituit Comitetul na
ţional pentru sprijinirea Kansasului. Dar încercările de a veni în 
ajutorul Kansasului, potrivit unui plan unitar, n-au fost incµnunate de succs din cauza componenţei eterogene a participanţilor la miş
eare. Activitatea acestor organizaţii a avut o mare influenţă asupra 
opiniei publice din ţară şi a contribuit la consolidarea forţelor care 
ormau partidul republican. După terminarea războiului civil din 
S.U.A., ele 1sau ocupat cu colonizarea statelor Oregon şi Florida, 
menţinindu-se pînă în 1 897. - 346. 

1 9 1  O dată cu moartea ultimului reprezentant al dinastiei de· Hanovra, 
în 1 837, a luat sfirşit şi legătura personală care exista intre Anglia 
şi Hanovra încă din 1714. - 352. 

1 9 2  Este vorba de încer'ările intreprinse în iarna 1860-1861 d� către 
partizanii statelor din Sud de a orea o republică „neutră" la Oceanul 
Pacific pentru a determina California să iasă din Uniunea statelor 
din Nord. Conspiraţia a fost descoperită la timp de guvenul Lin· 
coln. - 359. 

1 93 Noua Anglie - grup format din şase state din nord-estul S.U.A. 
(Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New 
Hampshire) cu un înalt nivel de dezvoltare industrială. Noua Anglie 
era centrul mişcării aboliţioniste. - 359. 

1 94 Iloţii - locuitori lipsiţi de drepturi din Sparta antică, legaţi de 
pămint şi obligaţi la anumite servituţi în folosul proprietârilor fun
ciari spartani. Situaţia iloţilor nu se deosebea prin nimic de situaţia 
sclavilor. - 359. 

1 95 Proclamaţia Missouri, lansată de generalul Fremont la 30 august 
1 86 1 ,  anunţa confiscarea averilor acelor persoane din statul Missouri 
caro sprijiniseră Confederaţia şi declara liberi sclavii care aparţi
nuseră rebelilor. Preşedintele Lincoln i-a propus lui Fremont s. 



Adnotări 

pună această proclamaţie în concordanţă cu legea confiscărilor, 
excluzînd însă punctul care se referea la eliberarea sclavilor (legea 
confiscărilor, adoptată de Congres lu 6 august 1 861 ,  prevedea numai 
eliberarea sclavilor care fuseseră folosiţi de către rebeli nemijlocit 
în scopuri de război). Refuzînd să îndeplinească dorinţa preşedin
telui, în octombrie 1 86 1 ,  Fremont a fost destituit din funcţia sa de 
comandant suprem al armatei din Missouri. - 360. 

1 96 In 1 833, în urma răscoalei sclavilor negri din insula Jamaica, paria-
. mentul englez a adoptat legea cu privire la desfiinţarea sclaviei 

în colonii. Plantatorii proprietari de sclavi din lndiile occidentale 
şi din alte colonii au primit, ca despăgubire, sma de 20 OOO OOO 1. st. 
- 360. 

l 97 Este vorba de „Brownson's Quarlerly Review•, revista catolică ame
ricana, editată sub acest nume la Boston, de O. Brownson, din 
1 844 pînă în 1 855, iar din 1 856 pînă în 1 865 şi din 1 872 pînă în 
1 875 la New York. - 361. 

198. „The \Vorld" - cotidian american, organul partidului democrat, a 
apărut la New York din 1 860 pînă în 1 931 . - 361.  

1 99 Despre lariiul Morrill vezi adnotarea 1 60. - 37 4. 
200 După războiul austro-Halo-francez din 1 859, în urma cdruia Savoia 

şi Nisa au revenit Franţei, Napoleon al III-iea a încercat sa pună 
stăpînire şi pe o parte din teritoriul Elveţiei. La 28 octombrie 1 86 1 ,  
u n  detaşament a l  trupelor franceze a pătruns in Valea Dappes din 
cantonul Vaud (Waadt) , care aparţinea Elveţiei, şi a ocupat satul 
Cressonnieres. Guvernul elveţian a protestat, protestul sau fiind 
susţinut de o serie de mari puteri europene. ln decembrie 1 862 a 
fost semnat un acord potrivit c.mia o parte din Valea Dappes 
trecea în posesiunea Franţei, care, la rîndul ei, ceda Elveţiei o 
parte egală ca mărime din teritoriul francez. - 375. 

2 0 1  ln lerventia din Mexic, sau expediţia mexicană din 1 861-1867 -
intervenţie armată întreprinsă de Anglia, Franţa şi Spunia cu scopul 
de a răsturna guvernul progresist Juarez şi de a transforma Repu-

45• 

. blica mexicană într-o colonie a marilor puteri europene. Interven
ţioniştii intenţionau, de asemenea, să folosească teritoriul Mexicului 
ca bază de atac pentru intervenţia lor în rlzboiul civil din S.U.A. 
de partea statelor sclavagiste. Dar, la scurtă vreme după începerea 
intervenţiei (decembrie 1 861 ) ,  între ţările participante s-au ivit unele 
contradicţii, care au determinat Anglia şi Spania să-şi retragă tru
pele în aprilie 1 862. Intervenţioniştii francezi şi-au continuat acţiu
nile expansioniste, ocupînd în vara anului 1863 oraşul Mexico, i ar 
în 1 864 au proclamat Mexicul imperiu, instalînd pe tronul ţării pe 
protejatul lui Napoleon al III-iea - arhiducele Maximilian al 
Austriei. Poporul mexican a luptat cu curaJ şi dîrzenie împotriva 
intervenţioniştilor francezi, provocîndu-le o serie de înfrîngeri ho
tarîtoare, în urma cărora, în martie 1 867, intervenţioniştii au fost 
nevoiţi să părăseascd Mexicul. La eşecul aventurii lui Napoleon 
al III-iea în Mexic au contribuit şi totala lipsă de popularitate a 
acestei acţiuni în Franţa, precum şi schimbările survenite în situaţia 
intenaţională ca urmare a victoriei obţinute de statele din Nord 
in războiul civil din 1 861-1865. - 376. 
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202 In dorinţa de a cuceri colonii în Africa de nord, în noiembrie 1 85' 
Spania a declarat război Marocului. Acţiunile militare s-au pre
lungit pînă în martie 1 860 ; lovindu-se însă de rezistenţa îndîrjită 
a poporului marocan, iubitor de libertate, spaniolii n-au putut obţine 
nici un succes însemnat. In aprilie 1 860 a fost încheiată pacea, 
potrivit căreia Spania primea o contribuţie în bani şi neînsemnate 
concesii teritoriale. - 376. 

Santo Domingo - partea de răsărit a insulei Haiti, care pînă 
în 1 821 a fost colonie spaniolă, iar în 1 844 a fost declarată Repu
blică dominicană independentă. In 1 86 1 ,  în urma victoriei obţinute 
de partidul filospaniol din ţară, care a declarat în martie 1 861  ali
pirea „de bunăvoie" a provinciei Santo Domingo la posesiunile 
spaniole din Indiile occidentale, această parte a insulei a fost din 
nou anexată de Spania. Dominaţia colonială a Spaniei în Santo 
Domingo a durat pînă în 1 865, cînd spaniolii au fost definitiv alU!· 
gaţi din ţară. - 376. 

203 „The Morning Post• - cotidian englez conservator, a apărut la 
Londra din 1772 pînă în 1937. Pe la mijlocul secolului al XIX-iea 
a fost organul elementelor de dreapta ale partidului whigilor, gu
paţi în jurul lui Palmerston. - 376. 

204 „La Patrie" - cotidian francez fondat în 1841 ; după lovitura de 
stat de la 2 decembrie 1 851 a devenit ziar bonapartist. - 376. 

205 Cabinetul St. James - astfel denumeşte Marx guvernul englez 
după numele palatului St. James din Londra (fosta reşedinţă a re
gilor Angliei). - 376. 

206 Este vorba de planul propus în vara anului 1 823 de ministrul de 
externe francez, Chateaubriand, în vederea organizării unei inter
venţii armate în ţările Americii Latine. Scopul acestei intervenţii 
era instaurarea dominaţiei coloniale a Spaniei în aceste' ţări şi 
extinderea posesiunilor coloniale ale Franţei. Planul lui Chateau
briand prevedea transformarea coloniilor spaniole în regate auto
nome guvernate de prinţi din casa de Bourbon, printre care şi prinţi 
francezi. Planul a eşuat în special din cauza opoziţiei Angliei şi 
Statelor Unite, care încercau să folosească mişcarea de eliberare 
naţională din coloniile spaniole în vederea consolidării propriilor 
lor poziţii în aceste ţări. - 379. 

207 Doctrina Monroe - cunoscutul mesaj adresat Congresului american 
la 2 decembrie 1 823 de către preşedintele Statelor Unite, James 
Monroe. Mesajul proclama principiile politicii externe a S.U.A. în
dreptate împotriva încercărilor de colonizare a teritoriului Americii 
întreprinse de statele europene şi împotriva amestecului acestora în 
treburile interne ale statelor americane. Mai tîrziu, doctrina Monroe 
a fo�t folosită de expansioniştii americani în scopul instaur\rii 
hegemoniei Statelor Unite pe continentul american. - 379. 

208 „Journal des Debats• - denumire presourtată a cotidianului bur
ghez francez „Journal des Debats politiques et Iitteraires•, fondat 
la Paris în 1789. După lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 -
organ al opoziţiei orleaniste moderate. - 382. 
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209 „Courrier du dimanche" - săptămînal burghez francez de orientare 
antibonapartistă ; a apărut la Paris din 1 858 pînă în 1 866. - 384. 

2 1  O Despre războiul anglo-afgan vezi adnotarea 10. - 387. 

2 1 1 Despre războiul anglo-persan vezi adnotarea 1 0. - 387. 

2 1  ? Articolul de faţă, datat Paris, 16 noiembrie, a fost scris de „Marx 
I a Londra. Pe unele articole care se refereau la· diferite ţări ale 
continentului european, Marx punea indicaţia Paris, Berlin sau 
Viena ; totodată, în locul datei reale la care fuseseră scrise aceste 
articole, el indica o dată anterioară sau ulterioară. - 388. 

2 1 3  Numindu·! pe Veron „bourgeois de Paris", Marx face aluzie la cartea 
sa „Memoires d"un bourgeois de Paris",  care a apărut la Paris în 
şase volume, în 1 853-1855. - 388. 

2 i 4 .icoala fiziocra/ilor - curent în economia politică clasică burgheză 
caro a apărut în Franţa în deceniul al 6-lea al secolului al XVIII-iea. 
Fiziocraţii erau adepţi con "inşi ai marii agriculturi capitaliste, ai 
desfiinţării privilegiilor de castă şi ai protecţionismului. Ei recu
noşteau necesitatea înlătur.rii orînduirii feudale, dar considerau că 
aceste transformări se pot realiza pe calea reformelor paşnice, fără 
a aduce prejudicii claselor dominante şi regimului absolutist. Prin 
concepţiile lor filozofice, fiziocraţii se apropiau de iluminiştii bur
ghezi francezi din secolul al XVIII-iea. Cîteva din reformele eco
nomice propuse de fiziocraţi au fost puse în aplicare în perioada 
revoluţiei burgheze din Franţa. - 389. 

2 1 5  Opoziţia dinastică - grupa�e în Camera deputaţilor din Franţa în 
perioada monarhiei din iulie, condus. de Odilon Darrot. Reprezen
tanţii · acestei grupări, care exprimau starea de spirit a cercurilor 
liberale ale burgheziei industriale şi comerciale, militau pentru in
troducere. unei reforme electorale moderate. Ei vedeau în această 
reformă un mijloc pentru menţinerea dinastiei de Orleans şi preîn
tîmpinarea revoluţiei. - 389. 

2 1 6  A. Fould. „Pas d"assignats", Paris, 1 848. - 389. 

2 1 7 Drapeau blanc (drapelul alb) - drapelul Franţei în timpul monar
hiei Bourbonilor, ca şi în perioada Restauraţiei. O dată cu instau
rarea monarhiei burgheze din iulie şi cu venirea la putere a dinas
tiei de Orleans s-a revenit la tricolorul albastru, alb, roşu, care a 
fost drapelul Franţei în perioada revoluţiei burgheze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-iea şi a imperiului lui Napoleon I. - 393. 

2 1 8  Vezi adnotarea 1 95. - 395. 

2 1 9  Este vorba de războiul S.U.A. împotriva Mexicului (1 845-1848). 
R.zboiul a fost provocat de tendinţele plantatorilor proprietari de 
sclavi şi ale marii burghezii din America de a acapara teritorii în 
Mexic. 1n acest r.zboi, S.U.A. au cucerit aproape j umătate din teri
toriul ţării, în care intrau Texasul, Noua Californie, New Mexico 
şi alte regiuni. - 395. 
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220 „Irrepressiblc conflict• („conflict ireductibil ")  expresie pe care 
Seward a folosit-o în cuvîntarea ţinuti la Rochester (statul New 
York) în octombrie 1858 şi care a devenit foarte populară. Seward 
avea în vedere caracterul ireconciliabil al contradicţiilor dintre Sud 
şi Nord şi inevitabilitatea ciocnirilor în viitor. - 396. 

221  „Pathfinder• - titlul unui roman binecunoscut al lui Fenimore 
Cooper. Fremont era numit astfel datorită expediţiilor întreprinse 
în Californi&. - 397. 

222 La 2L iulie 1 86 1  a avut loc la rîul Buii Run, în apropierea oraşu
lui Mlnassds (la sud-vest de Wa&hington), prima mare bătălie din 
timpul rlzboiului civil din America. In această bătălie, cei din Sud 
au învins trupele celor din Nord, superioare din punct de vedere 
numeric, însă slab pregătite. 

In bătălia de la Ball's Bluff (la nord-vest de Washington) , tru
pele Sudului au zdrobit, la 21 octombrie 1 86 1 ,  cîteva regimente ale 
armatei conduse de generalul Stone care trecuseră pe malul drept 
al fluviului Potomac, unde au rlmas fără întăriri. Aceste două 
bătălii au scos la iveală lipsurile serioase în ceea ce priveşte orga
nizarea şi tactica armatei statelor din Nord. - 397. 

223 „The Morning Herald" - cotidian englez de orientare conservatoare, 
a apărut la Londra din 1 780 pînă în 1 869. 

„The Standard" - cotidian englez de orientare conservatoare, 
fondat la Londra în 1 827. - 404. 

224 Războiul dintre Anglia şi Statele Unite ale Americii, care a început 
în 1 8 1 2  a fost provocat de politica de nerecunoaştere a suveranităţii 
naţionale a S.U.A. de către clasele guvernante din Anglia şi de în
cercările acestora de a-şi restabili situaţia lor dominantă în Ame
rica de Nord. Ca pretext pentru declararea războiului, Stltele Unite 
au invocat capturarea ilegală de către englezi a unor vase şi  mari
nari americani. In lupta lor împotriva Angliei, forţele armate ame
ricane s-au bucurat de sprijinul maselor populare, care vedeau în 
acţiunile englezilor un pericol de restabilire a regimului colonial 
şi considerau această lupiă ca pe un al doilea război pentru inde
pendenţă, Acţiunile militare desfăşurate de trupele americane pe 
uscat în anii 1 812-1 8 1 4  nu le-au adus nici un fel de succese. In 
pofida ocupării temporare a Washingtonului în august 1 814, Anglia, 
sleită de războliele împotriva lut Napoleon şi suferind pierderi con
siderabile în urma operaţiilor încununate de succes ale flotei ame
ricane, a fost nevoită să încheie în decembrie 1 8 1 4  pacea de l a  
Gand, pe baza recunoaşterii situaţiei dinainte d e  război. Operaţiile 
militare au încetat în ianuarie 1 8 1 5, după ce trupele americane au 
provocat armatei engleze o înfrîngere hotărîtoare la New Or
leans. - 404. 

225 F. h. Pratt. „Law of Contraband of War" .  Prima ediţie a apărut 
la Londra în 1 856. - 405. 

226 h. Jefferson. „Memoirs, Correspondence, and Private Papers•.  
Vol. III, Londra, 1 829. 

Este vorba de rlzboaiele purtate de Franţa împotriva coaliţiilor 
statelor europene în perioada 1 792-1 815, cînd între Anglia şi  Franţa 
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s-a dat o luptd îndîrjită pentru dominaţia politică şi economică în 
Europa. Ca răspuns la declararea blocadei continentale în 1 806 de 
către Napoleon, prin care ţărilor de pe continentul european li  se 
interzicea să facă comerţ cu Anglia, aceasta din urmă a instituit 
controlul asupra comerţului maritim al ţărilor neutre şi a practicat 
pe scară largă comerţul de contrabandă pentru a captura vasele 
Franţei şi ale altor ţări în marea deschisă. - 405. 

22 7 Controversa a la Duns Scol - metoda de a purta discuţii scolastice 
prin argumente „pro" şi „contra" . Această metodă a fost astfel 
denumită după numele filozofului nominalist scoţian din evul mediu 
Duns Scot, în lucrările căruia a fost des folosită. - 405. 

228 Juriştii coroanei (law officers of the Crown) - cei mai înalţi re· 
przentanţi ai j ustiţiei în Anglia : procurorul general (attorney 
general) şi  consilierul j uridic al coroanei (solicitor general) . - 407. 

229 Proclama/ia reginei Victoria cu privire la neutralitatea Angliei în 
războiul dintre statele din Nord şi cele din Sud (vezi volumul de 
faţă, pag. 426-427) a fost dată la 1 3  mai 1 861 ca răspuns la blocada 
porturilor Confederaţiei instituită de Statele Unite în aprilie 1 8b l .  
Proclamaţia recunoştea blocada împotriva Sudului numai în cazul 
cînd aceasta s-ar dovedi eficientă şi, în acelaşi timp, recunoştea şi  
dreptul statelor din Sud de a captura vasele nord-americane în 
marea deschisă. ln fapt, această proclamaţie a însemnat recunoaş
terea Confederaţiei ca parte beligerantă. - 407. 

230 Tribunale de priză - înfiinţate de statele beligerante pe teritoriul 
lor pentru a stabili legitimitatea capturării de vase. Prin capturi 
maritime se înţelege confiscarea în timp de război de către una din 
păFţile beligerante a vaselor comerciale sau a încărc.turilor lor 
aparţinînd unui stat inamic. Capturi pot fi considerate şi vasele 
neutre care fac contrabandă de război. - 407. 

23 1 J. Spence. „The American Union ; an Inquiry into its Real Effects 
on the Well-Being of the United States, and into the Causes of 
its Di�ruption ; with an Examination of Secession as a Constitutional 
Right" ,  Londra, 1 86 1 .  - 408. 

232 „The Moming Advertiser• - cotidian englez care apare la Londra 
din 1 794 ; în deceniul al 7-lea al secolului al XIX·lea - organ l 
burgheziei radicale. 

„The Sun• - cotidian englez burghez-liberal ; a apărut la 
Londra din 1 798 pînă în 1 876. - 4 1 1 .  

233 „The Daily News• - cotidian liberal englez, organ al  burgheziei 
industriale ; a apărut sub acest titlu la Londra din 1 846 pînă în 
1 930. 

„The Moming Star• - cotidian englez, organul de presă l 
liber-schimbiştilor, a apărut la Londra din 1 856 pînă în 1 869. - 412. 

234 „The Moming ChronicJe• - cotidian burghez englez care a apărut 
la Londra din 1770 pînă în 1 862, organ de presă al whigilor ; la 
începutul deceniului al 6-lea al secolului trecut - organ al peeliş· 
tilor, apoi organ al conservatorilor. - 412. 
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235 Este vorba de neutralitatea statului Kentucky Ia începutul războiu
lui civil dn S.U.A. (vezi volllul de faţă, pag. 35-357). - 417. 

236 W.F.P. Napier. „History of the War in the Peninsula and in the 
South of France, from the year 1 807 to the year 1 8 1 4" . Vol I-VI, 
Londra, 1 828-1840. - 419. 

237 Federalişti, sau unioniş ti (adepti ai Uniunii) . erau numiţi · în pe
rioada războiului civil din S.U.A. partizdnii statelor din Nord, î n  
opoziţie c n  secesioniştii sau confederaţii, care erau adepţii Confe
deraţiei statelor sclavagiste din Sud. - 419. 

238 în 1763, publicistul englez John Wilkes a criticat în „The . North 
Briton" ,  ziarul pe care-l edita, mesajul tronului rostit de regele 
George al III-iea. Pentru acest fapt, el  a tost exclus din Cameri 
comunelor, pus în afara legii şi silit să fugă în Franţa. D\pa în
toarcerea sa în patrie, în 1 768, /ilkes a fost de patru ori ales în 
parlament, îns. de fiecare dată alegerile au fost anulate. Wilkes 
a intrat în parlament abia dup. ce a fost ales a cincea oară. „Afa
cerea \Vi!kcs" a deveuit un indiciu al agravării crizei politice în 
Anglia. In 1 780, ajuns şerif şi lord-mayor al Londrei, Wilkes a 
înăbuşit cu cruzime tulburările din rîndurile păturilor de jos ale 
populaţiei londoneze, demascîndu-se ca demagog. 

O marc popularitate au căpătat, în legătură cu „afacerea 
/ilkes '' , scrisorile publicate în ziarul „Th.! Public Advertiser" de 
la sfîrşitul anului 1 768 şi pînă în 1 772 sub se1nătura „Junius" � Autorul 
scrisorilor lupta pentru reabilitarea lui vTilkcs şi pentru democra
tizarea sistemului politic al Angliei. In 1 772, scrisorile lui Junius au 
apărut în volum. După cum s-a stabilit mai tîrziu, autorul lor era 
publicistul englez Philip Francis. - 422. 

239 Ch. Wilkes. „Narrative of the United States Exploring Expedition. 
During the Years 1 833, H l39, 1 840, 1 84 1 ,  1 842". Vol I-V, Phil!
delphia, 1 845. - 422. 

240 Ch. Wilke5. „Western America, including California and Oregon". 
Philadelphia, 1 849. - 422. 

24 1  In băt.lia de la \Yorcesler din 3 septembrie 1 65 1 ,  trupele engleze, 
de sub comanda lui Cromwell, au zdrobit armata regalistă sco
ţiană, condusă de Carol al II-iea, care a tost nevoit s. fug! în 
Franţa. - 423. 

242 Consiliul privat (privy council) din Anglia a luat fiinţa în secolul 
al XIII-iea, fiind alcătuit iniţial din reprezentanţi ai nobilimii feudale 
şi ai înaltului cler. Ca organ consultativ superior pe lingă rege, 
consiliul privat a j ucat pînă în secolul al XVII-lea un rol impor
tant în conducerea statului. O dată cu dezvoltarea parlamentaris· 
mului şi consolidarea puterii consiliului de miniştri, important. 
consiliului privat scade tot mai mult. - 423. 

243 In noiembrie 1 845, preşedintele Polk l-a trimis în Mexic pe Slidell 
cu misiunea secreta de a obtine extinderea graniţelor de sud ale 
statului Texas, care fusese anexat, şi de a cumpăra ţinutm ile New 
Mexico şi California. După ce guvernul mexican a refuzat să-l pri
mească pc Slidell în calitate de ambasador cu depline puteri, 
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S.U.A. au început, în aprilie 1 846, acţiunile militare împotriva Mexi
cului, care s-au soldat cu cucerirea celor două ţinuturi amintite mai 
sus. - 424. 

2H Legea cu privire la sclavii fugari - vezi adnotarea 1 85. - 424. 

2 1 5 H. Wheaton. „Elements of International Law, with a Sketch of the 
History of the Science" .  Prima ediţie a apărut la Philadelphia în 
1 836. - 427. 

2 4 6  T. Walker. „Inlroduction to American Law" .  Prima ediţie a apărut 
la Philadelphia în 1 837. - 427. 

247 J. Kent. „Co.mentaries on American Law". Vol. I-IV. Prima ediţie 
a apărut a New York în 1 826-1830. - 427. 

2·18 R. Phillimore. „Commentaries on International Law•.  Prima ediţie, 
în patru volume, a apărut la Londra în 1 854-186 1 .  - 427. 

249 S. Johnson. „A Dictionary of the English Language".  Prima ediţie 
a apărut în 1 755. - 429. 

250 J, Walker. „A Critica! Pronouncing Dictionary of the English Lan
guage" .  - 429. 

2 5 1  E. Vattel. „Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appli
ques a la conduite et aux affaires des nations et des souverains " .  
Prima editie, î n  două volume, a aparut l a  Leiden î n  1 758. - 429. 

252 „Ullimul englez" - parafrazar e  a expresiei „ultimul roman" ,  nume 
dat asasinului lui Cezar, Brutus sau Cassius, care a apJrat în pe
rioada do declin a Republicii romane moravurile şi concepţiile 
vechii Republici romane. Numindu-l pe Urquhart „ultimul englez" ,  
Marx ironizează înclinaţia acestuia pentru instituţiile engleze vechi, 
perimate. - 430. 

253 „The Free Press• - ziar burghez englez ; făcea opoziţie guvernu
lui Palmerston ; a fost editat de Urquhart şi adepţii săi la Londra 
din 1 855 pînă în 1 865 ; a publicat cîteva din lucrările lui 
Marx. - 430. 

254 Este vorba de mesajul adresat Congresului la 1 iunie 1812 de către 
preşedintele S.U.A., Madison, în care acesta acuza Anglia de acţiuni 
duşmănoase împotriva S.U.A. şi, în special, de capturarea unor ma
rinari de pe vase americane şi de blocarea coastei atlantice a Sta
telor Unite. 1n mesajul său, preşedintele cerea să se opună rezistenţt 
acestor acţiuni. Peste puţin timp, la 18 iunie 1 81 2, Congresul ame
rican a declarat război Angliei (vezi adnotarea 224). - 434. 

255 Despre lralalul de pace de la Gand vezi adnotarea 224. 
In 1 842, reprezentanţii Angl�ei şi S.U.A., lordul Ashburton şi 

Webster, au dus tratative care s-au încheiat prin semnarea la  
9 august 1 842 a unui tratat care reglementa graniţele dintre S.U.A. 
şi posesiunile engleze din America, interzicea comerţul cu salavi 
şi extrădarea d elincvenţilor evadaţi. Tratatul nu limita îsă dreptul 
Angliei de a percheziţiona vasele americane bănuite de a face 
comerţ cu sclavi. - 434. 
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256 Este vorba de scrisoarea generalului american Winfield Scott, pu
blicată în numărul din 6 decembrie 1 861 al ziarului „Times• .  Luînd 
poziţie faţă de incidentul cu vasul „Trent•, Scott a declarat că în 
S.U.A. nimeni nu doreşte războiul cu Anglia şi  s-a pronunţat în 
favoarea rezolvării p aşnice a conflictului dintre cele două ţări. - 436. 

2 5 7  Contrabanda neagră - erau numiţi în timpul războiului civil din 
S.U.A. negrii care fugiseră de la proprietarii de sclavi rebeli şi se 
refugiaseră în taberele militare ale armatei Nordului. ln pofida 
dispoziţiilor guvernului de la Washington, unii generali ai armatei 
Nordului au refuzat încă din primele luni ale războiului să predea 
pe aceşti negri foştilor lor proprietari pe motiv că, fiind proprietate 
a rebelilor, trebuiau să fie consideraţi contrabandă de război. - 437. 

258 Regentă democratică - numeşte Marx grupul conducător al parti
dului democrat din statul New York, care s-a menţinut pînă în 
1 854 şi era cunocut sub numele de regenţa de Ia Albany. Sediul 
lui era oraşul Albany - centru administrativ al statului New York. 
Regenţa de la Albany a jucat rolul de centru naţional general al 
partidului democrat din S.U.A. - 437. 

259 La 19 noiembrie 1 86 1 ,  crucişătorul „NashwiJle•, aparţinînd Confe
deraţiei, a atacat în marea deschisă vasul comercial nord-american 
„Harvey Birch• şi l-a incendiat. La 21 noiembrie, „Nashville" a 
intrat în portul englez Southampton, scăpînd astfel de urmărire. - 439. 

260 La 6 ianuarie 1 86 1 ,  Fernando Wood, primarul New Yorkului, a 
adresat consiliului municipal tradiţionalul mesaj de Anul nou, în 
care a prezentat un proiect potrivit căruia New Yorkul urma să 
iasă din Uniunea statelor din Nord şi să fie proclamat oraş 
liber. - 440. 

2 6 1  Este vorba de incidentul petrecut în senatul S.U.A. în timpul luptei 
armate din Kansas (vezi adnotarea 1 55). La 1 9-20 mai 1 856, sena
torul republican Charles Sumner a ţinut în Congres un discurs 
intitulat „Crimele comise împotriva Kansas ului " ,  în care a demascat 
intrigile proprietarilor de sclavi din Kansas. Discursul lui Sumner 
a stîrnit furia proprietarilor de sclavi şi a adepţilor lor din Con
gres. Două zile mai tîrziu, Sumner a fost bătut şi grav rănit chiar 
în localul senatului de către proprietarul de sclavi Brooks. Sumner 
şi-a putut relua activitatea politică abia în 1 859. 

Cooper Institute - institut de învăţămînt superior din New 
York, întemeiat în 1 859, de industriaşul şi filantropul P. Cooper. - 440. 

262 Court ol Exchequer (Tribunalul trezoreriei) - unul dintre cele mai 
vechi tribunale din Anglia : la început investit mai ales cu atribuţii 
financiare, în secolul al XIX-lea îndeplinea sarcinile celei mai înalte 
instituţii judiciare din Anglia. 

„Lloyd's Weekly News• - denumire prescurtată a săptămîna
lului liberal englez „Lloyd's Weekly London Newspaper", care a 
apărut sub această denumire din 1 843 pînă în 1918 .  - 443. 

263 Este vorba de declaraţia cu privire la principiile dreptului maritim 
internaţional, adoptată la Congresul de la Paris la 16 (4) aprilie 
1 856. Declaraţia intezicea captura şi garanta protecţia vaselor co
merciale aparţinînd ţărilor neutre împotriva atacurilor din partea 
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puterilor beligerante. Adoptarea acestei declaraţii a însemnat un 
succes al diplomaţiei ruse, care s-a opus, începînd din 1780, preten
ţiilor Angliei de a controla şi confisca vasele aparţinînd ţărilor 
neutre. - 446. 

264 Declaraţia cu privire la neutralitatea armată a fost dată de Eca
terina a II-a la 1 1  martie (28 februarie) 1780, în perioada războiului 
de independenţă din America (1 775-1 783) . In această declaraţie se 
proclama dreptul statelor neutre de a face comerţ liber cu puterile 
beligerante, precum şi principiul intangibilit.tii proprietăţii adver
sarului dacă ea se afla sub un pavilion neutru. Această declaraţie 
a stat la baza convenţiei încheiate de Rusia cu o serie de state. La 
această convenţie au lderat în 1780-1783 Danemarca, Suedia, 
Olanda, Austria ş .a. - 446. 

265 Şcoala manchesteriană - curent economic care exprima interesele 
burgheziei industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, mili
tau pentru libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în 
viaţa economică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor era la 
Manchester, unde în fruntea acestei mişcări se aflau doi fabricanţi 
de textile, Cobden şi Bright. La începutul deceniului al 7-lea, liber
schimbiştii au intrat în partidul liberal din Anglia. Exprimînd in
teresele burgheziei industriale şi căutînd să distrugă monopolul 
bumbacului în statele sclavagiste din Sud, ei s-au opus intervenţiei 
Angliei în războiul civil din S.U.A. de partea statelor din Sud. - 447. 

265 Este vorba de proclamaţia reginei Victoria cu privire la neutrali
tatea Angliei ; a fost dată la 13 mai 1 861  (vezi adnotarea 2!9) . - 448 

267 „Punc1° - denumirea prescurtată a săptămînalului umoristic englez 
de orientare burghezo-liberală „Punch, or the London Charivari" ; 
apare la Londra începînd din 1 84 1 .  - 450. 

2 G 8  Un adevărat ministru englez - astfel l-a numit lordul Russell în 
şedinţa Camerei comunelor din 25 iunie 1 850 pe lordul Palmers ton, 
a cărui expresie înfumurată „civis romanus sum" („eu sînt cetă
ţean roman") ,  folosită de acesta în discursul rostit în aceeaşi şedintă 
a Camerei, a fost întimpinată cu entuziasm de burghezia engleză. 
Palmerston a declarat că, tot aşa cum formula „ci vis romanus sum • 
asigura cetăţenilor Romei antice prestigiul şi stima generală, lot 
aşa cetăţPnia engleză trebuie să garanteze inviolabilitatea şi  secu
ritatea cet.ţenilor englezi, oriunde s-ar afla ei. - 450. 

2G9 Low church men - adepţi ai unui curent din sinul bisericii angli
cane cunoscut sub numele de Low church, răspîndit mai ales în 
rîndurilo burgheziei şi ale clerului inferior. Adepţii acestui curent 
militau pentru simplificarea ritualului la oficierea slujbei religioase 
şi propovăduiau o moral. burghezo-creştină. - 450. 

270 Războiul whigilor - astfel �enumeşte Marx războiul Crimeii (1 353-
1 856), declanşat de guvernul de coaliţie Aberdeen, în care toate func
ţiile înalte erau deţinute de liderii whigilor. - 451. 

2 7 1 Penny paper - un nou tip de cotidian, răspîndit în Anglia după 
anularea taxei de timbru pe ziare, în 1 855 (vezi adnotarea 165) . 
Aceste ziare se deosebeau de vechea presă, care era mai scumpă, 
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prin faptul că erau ieftine şi apăreau în tiraj de masă. Principalul 
conţinut al „presei de 1 penny" , care şi-a însuşit procedeele ziaris
ticii americane, îl formau ştirile senzaţionale şi cronica de scan
dal. - 451. 

272 „The Globe" - denumirea prescurtată a cotidianului englez „The 
Globc and Traveller", care apare la Londra din 1 803 ; organ al 
v,higilor, în perioada guvernării acestui partid - organ de presă 
guvernamental ; din 1 866 - ziar al conservatorilor. - 45 1 .  

2 7 3  „Tlle Observer• - săptămînal englez d e  orientare conservatoare ; 
apare la Londra începînd din 179 1 .  - 452. 

2 7 1  „Macmillan's Magazine• - revistă eTlJleză de orientare burghezo
liberală ; a apărut la Londra dn 1859 rpînă în 1907. - 452. 

275 Aluzie la larma războinică stîrnită de Napoleon al III-iea în ianuarie 
1 839, cu ocazia pregătirilor pentru războiul austro-italo-francez (vezi 
adnotarea 1 8) .  O descriere amănunţită a acestor evenimente găsim 
în articolelo lui Marx şi Engels „Perspective de război în Europa• ,  
„Panica financiară din Europa" şi „Situaţia lui Ludovic-Napoleon• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editura politici, 1 962, 
pag. 1 83-1 97) . - 452. 

276 Ceterum censeo - primele cuvinte din expresia devenitt prover
bială a lui Cato cel Bătrîn, cu care îşi încheia de obicei toate 
cuvîntările sale din senatul roman : „Ceterum censeo Carthaginem 
esse delendam" (Pe lingă aceasta, socot că Cartagina trebuie dis
trusă) . - 454. 

277 In legătură cu bătălia de pe Peiho vezi adnotarea 8. - 457. 

278 In dorinţa de a evita noi complicaţii în relaţiile cu Anglia, guver
nul S.U.A. a hotărît în şedinţa din 25-26 decembrie 1 861 să-i pună 
în libertate pe cei doi emisari ai Confederaţiei statelor din Sud, 
Mason şi Slidell, arestaţi pe vasul „Trent" .  La începutul lunii i anua
rie 1862, Slidell şi Mason împreună cu secretarii lor au fost aduşi 
ipe un vas engleesc. De îndată ce a primit această ştire, Russell a 
anunţat că guvernul englez consideră că i s-a dat satisfacţie şi că 
incidentul în legătură cu „Trent• este încheiat. - 458. 

279 Despre incidentul cu „Nashwillc" vezi adnotarea 259. - 460. 

SO „Gazelte• - denumirea prescurtată a organului de presă guverna
mental englez „The London Gazette• ; apare sub acest titlu de 
două ori pe săptămînă începînd din 1666. - 470. 

2 8 1  Bill-ul cu privire la conspira/ii (numit şi bill-ul cu privire la striini) 
a fost prezentat în Camera comunelor la 8 februar;e 1 858, sub pre
siunea guvernului francez, de Palmerston, care îşi enunţase această 
intenţie încă la 5 februarie. Potrivit acestei legi, orice persoană din 
Regatu\ Unit, indiferent 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 deferită unui tribunal 
englez şi pedepsită cu asprime. Sub presmnea U'lei largi mişcări 
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do protest, Camera comunelor a respins la 12  februarie acest bill, 
iar Palmerston s-a văzut nevoit să demisioneze. - 473. 

282 Vezi adnotarea 276. - 474. 

283 „The Daily Post•  - cotidian englez, organ de presă al cercurilor 
comerciale şi industriale ; a apărut sub acest titlu la Liverpool din 
1 855 pînă în 1 879. - 471. 

284 Despre desfiinţarea Companiei Indiilor orientale vezi adnotarea 
83. - 481. 

285 Magna Charla - Magna Charta Libertatum (Marea cartă a libertă
ţilor) - document prezentat regelui Ioan fără Ţară de către marii 
feudali răzvrătiţi, care erau sprijiniţi de cavaleri şi de or.şeni. 
Carta, semnată la 15 iunie 1215, limita drepturile regelui îndeosebi 
în interesul marilor feudali şi conţinea unele concesii în favoarea 
cavalerilor şi a oraşelor. Chiar şi în secolul al XIX-iea, Carta re
prezenta pentru burghezia engleză simbolul şi baza regimului consti
tuţional din Anglia. - 487. 

286 Este vorba de declaraţia cu privire la principiile dreptului maritim 
internaţional (vezi adnotarea 263) . - 488. 

287 Potrivit tratatului de pace încheiat după terminarea r.zboiului hispano
marocan din 1 859-i 860 (vezi adnotarea 202). oraşul Tetuân s-a 
aflat sub ocupaţia trupelor spaniole pînă la totala achitare a con
tribuţiilor de război. - 490. 

288 Este vorba de „Correspondence relative to the Affairs of Mexico " ,  
3 părţi, Londra, 1 862. - 492. 

289 „Tînărul Napoleon• - poreclă dată lui McClellan de către parti
zanii săi din rîndurilc partidului democrat pentru că a fost primul 
general din istoria armatei americane care a oc!pat funcţia de 
comandant suprem al armatei la o vîrstă relativ tînără, la vîrsta 
de 34 de ani. - 498. 

290 Tactica fabiană - îşi trage denumirea de la Fabius Cunctator, co
mandant de oşti din antichitate cunoscut prin tactica sa de expec
tativă. 1n timpul celui de-al doilea război punic (21 8-201 î.e.n.) 
împotriva lui Hannibal, el a aplicat tactica de evitare a bătăliilor 
decisive. - 499. 

2 9 1  Macaulay. „Critica! and Historical Essays" .  Prima ediţie a apărut 
în trei volume, în 1 843. - 499. 

292 La Wesl Point, în apropierea New Yorkului, se află o academie 
militară fondată în 1 802, care pe la mijlocul secolului al XIX-Iea 
era singura instituţie militară superioară din Statele Unite. Sistemul 
do instruire a ofiţerilor se baza pe totala lor izolare de lumea exte
rioar., ceea ce ducea la dezvoltarea spiritului de castă printre 
elevii academiei. - 499. 

293 In textul articolului s-a strecurat o inexactitate. Este vorba de dis
cursul rostit de Cromwell în Parlamentul cel mic, care s-a deschis 



712 Adnotări 

la 4 iulie 1 653 şi era format din reprezentanţii comunităţilor reli
gioase independente. 

Th. Carlyle. „Oliver Cromwell 's Letters and Speeches" .  Prima 
ediţie a apărut la Londra în 1 845. - 499. 

294 Este vorba de „Evening Star• - ziar burghez american fondat la 
Washington în 1 852. - 499. 

295 Vezi adnotarea 224. - 504. 

296 „Revue contemporaine• - revistă bilunară franceză de orientare 
bonapartistă ; a apărut la Paris din 1 851 pînă în 1 870. - 505. 

297 In leg.tură cu bătălia de la Bull Run vezi adnotarea 222. - 507. 

298 La Jemappes (Belgia) , armata franceză de sub comanda lui Dumounez 
a repurtat, la 6 noiembrie 1 792, o mare victorie asupra austriecilor. 
In bătălia de la Fleurus (Belgia) de la 26 iunie 1 794, armatele fran
ceze au nimicit armata austriacă. In bătăliile de la Monlenolle, 
Castiglione şi Rivali din timpul campaniei din Italia din 1796-1797, 
armata franceză a înfrînt armata austriacă şi piemonteză în Piemont 
şi în Lombardia. - 508. 

299 In le9ătură cu bătălia de la Eall's Bluff vezi adnotarea 222. - 5 10. 

300 !n leg.tură cu bătălia de la Magenta si Sollerino vezi adnotarea 
20. - 513. 

3 0 1  Sistemul cordon - tactică de luptă aplicată pe scară largă în seco
lul al XVIII-iea în Europa occidentală, potrivit căreia trupele erau 
dispuse în mod uniform de-a lungul întregii linii a frontului cu 
scopul de a apăra ţara de invaziile inamicului. Acest mod de a 
dispune trupele făcea posibilă străpungerea relativ uşoară a apă
rării inamicului în orice punct. „Sistemul cordon" a fost funda
mentat din punct de vedere teoretic de feldmareşalul austriac 
F. Lassy. - 5 14. 

302 In bătăliile de la Millesimo şi Dego (Italia de nord) din 1 3-1 4 şi 
1 4-15 aprilie 1 796, armata lui Bonaparte a zdrobit unităţile armatei 
austriece care acţionau în cadrul armatei piemonteze aliate, precum 
şi un alt grup al trupelor austriece care fuseseră trimise în ajutor. 
După aceasta, trupele franceze s-au năpustit asupra armatei Pie
montului, căreia i-a provocat o serie de înfrîngeri, silindu-l pe 
regele Neapolului să încheie o p ace separată. - 514. 

3 03 După cum a arătat desfăşurarea ulterioară a războiului civil din 
S.U.A., planul strategic de înfrîngere a Confederaţiei, expus de Marx 
şi Engels în acest articol, s-a dovedit a fi unicul just. Armata din 
Sud a fost definitiv zdrobită abia după ce comandamentul armatei 
din Nord a aplicat, în a doua jumătate a anului 1 864, un plan 
analog. Celebra „incursiune pe mare" întreprinsă de generalul 
Sherman a tăiat teritoriul Confederaţiei în două şi a pregătit con
diţiile necesare pentru zdrobirea armatei din Sud de către trupele 
generalului Grant. In primăvara anului 1 865, armata din Sud a 
capitulat. - 5 1 6. 

30 I Despre expedi/ia din Mexic vezi adnotarea 201 .  - 517.  
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3 0 5  Este vorba de ocuparea Romei de către armata franceză în 1 849 
(vezi adnotarea 106) , precum şi de staţionarea unor trupe fran
ceze la Atena şi Constantinopol în timpul războiului Crimeii din 
1 85-1 856. In octombrie 1 860, intervenţioniştii englezi şi francezi 
aflaţi în China au ocupat Pekinul. - 5 1 7. 

306 In timpul celui de-al treilea război „al opiului• (vezi adnotarea 8) , 
după ocuparea Pekinului în octombrie 1 860, trupele intervenţioniste 
engleze şi franceze de sub comanda generalului Montauban au in
cendiat şi au jefuit vestitul palat de vară al împăraţilor din dinastia 
Tsin-Iuan-Mîn-Iuan - cel mai măreţ tezaur al artei chinezeşti. 
Valoarea bunurilor jefuite din China a fost evaluată la cîteva zeci 
de milioane de franci i un mare număr de obiecte de preţ au fost 
distruse în mod barbar. - 517.  

307 Este vorba de decretul Congresului mexican din 1 7  iulie 1 861  cu 
privire la suspendarea pe timp de doi ani a plăţilor în contul îm
prumuturilor contractate în străinătate, care a servit ca pretext 
Angliei, Frnţei şi  Spaniei pentru o intervenţie în Mexic (vezi ad
notarea 201 ) .  Căutînd s. evite declanşarea războiului, guvernul 
mexican, în fruntea căruia se afla Jaurz, a abrogat în noiembrie 
1 861 decretul din 17 iulie şi a consimţit să satisfacă pretenţiile 
celor trei state. - 517. 

308 Răsunătorul proces al cunoscutului bancher francez Mires, învinuit 
de speculaţii de bursă frauduloase şi de încălcarea legii cu privire 
la instituţiile de credit, s-a judecat la Paris în vara anului 1 861  şi 
a scos la iveală o serie de maşinaţii financiare scandaloase, în care 
erau implicate mai multe persoane sus-puse ale celui de-al doilea 
Imperiu. Mires a fost condamnat la plata unei amenzi şi la 5 ani 
închisoare, dar în 1 862 a fost achitat de instanţele judecătoreşti 
superioare. - 5 18. 

309 Conferinţa reprezentanţilor Angliei, Franţei şi Spaniei care a avut 
loc la 9 aprilie 1 862 la Orizaba (Mexic) avea ca scop să stabi
lească planul viitoarelor acţiuni comune ale celor trei state în 
Mexic. Cu acest prilej însă au ieşit la iveală divergenţele serioase 
dintre participanţii la intervenţie. Reprezentantul Franţei a declarat 
că refuză să ducă tratative cu guvernul mexican şi că nu recu
noaşte tratatul de pace preliminar încheiat la 19 februarie 1 862 la 
Soldedad. Invocînd amestecul Franţei în treburile interne ale Mexi
cului, împuternicitul englez şi cel spaniol au declarat, în numele 
statelor lor, că refuză să participe în continuare la intervenţie. 
Scurt timp după Conferinţa de la Orizaba, guvernele Angliei şi 
Spaniei şi-au retras trupele din Mexic. - 519. 

3 1 O New Orleansul a fost predat la 29 aprilie 1 862, după căderea fortu
rilor care închideau accesul în oraş dinspre Mississippi. La 1 mai, 
trupele statelor din Nord au pătruns în oraş. Cucerirea oraşului 
New Orleans, important centru politic şi militar al Confederaţiei 
sclavagiste, a reprezentat un mare succes militar al armatei din 
Nord. - 520. 

3 1 1  Reuter, Havas, Wolff - agenţii telegrafice din Londra, Paris şi 
Berlin. - ·520. 
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3 1 2  Saragosa a devenit celebră datorit! eroismului de care a dat dovadă 
poporul spaniol în perioada luptei de eliberare naţională împotriva 
trupelor napoleoniene, care au asediat în două rinduri (în 1 808 şi 
în 1 809) oraşul. Saragosa a căzut abia la 21 februarie 1 809, după 
cel de-al doilea asediu, care a durat două luni. 

Moscova, care a jucat un rol uriaş în timpul războiului pentru 
apărarea patriei dus de poporul rus în 1 812 împotriva invaziei na
poleoniene, a devenit simbolul rezisten�ei naţionale. La 13 (1 )  sep
tembrie 1 8 12, Moscova a fost evacuată de trupele ruse în vederea 
refacerii şi a pregătirii unui contraatac. In timp ce oraşul se afla 
sub ocupaţia trupelor franceze a izbucnit un incendiu care a durat 
mai mult de 5 zile. - 520. 

3 1 3  Oraşul-semilună - denumire dată în mod frecvent oraşului New 
Orleans deoarece partea veche a oraşului se află la o cotitură a 
deltei fluviului Mississippi. - 52 1 .  

3 1 4  Este vorba d e  „Daily Dispatch" - ziar american, organ d e  presă al 
proprietarilor de sclavi din Sud ; a apărut la Richmond (statul 
Virginia) din 1 850 pînă în 1 883. - 522. 

3 1 5  „Day Book • - ziar american, organ de presă al proprietarilor de 
sclavi din Sud ; a apărut sub acest nume la Norfolk (statul Vir
ginia) din 1 857 pînă în 1 867. - 522. 

3 1 6  Este vorba de ziarul „The Daily Inlelligencer• ; a apărut în Atlanta 
(statul Georgia) din 1854 pînă în 1 871  ; organ de presă al proprie
tarilor de sclavi din Sud. - 522. 

3 1 7  Este vorba de ziarul „Daily Express• organ de presă al proprie-
tarilor de sclavi din Sud ; a apărut la Petersburg (statul Virginia) 
din 1 852 pînă în 1 869. - 523. 

I 8 Legea cu privire la interzicerea importului de sclavi negri, intrată 
în vigoare la 1 ianuarie 1 808 (vezi adnotarea 1 89) , menţinea pe 
teritoriul Statelor Unite comerţul cu sclavi, pe care-l practicau sta
tele sclavagiste din Sud şi Sud-vest, în special în oraşele de coa3tă 
din Sud. Interzicerea importului de sclavi negri a fost însoţită de 
o extindere a comerţului cu sclavi şi de transformarea unor state 
din Sud, ca Maryland, Virginia, Carolina de Nord, în state pepiniere 
de sclavi, în scopul vînzlrii lor. Proiectul de lege introdus de 
senatorul Sumner la 2 mai 1 862 anula acele puncte ale legii din 
1 808 care reglementau comerţul cu sclavi pe ţărmul S.U.A. şi in
terzicea transportarea sclavilor dintr-un stat într-altul. - 526. 

3 1  l „Yankee Doodle" - cîntec american foarte popular în Nord în pe
rioada războiului civil din S.U.A. - 529. 

320 E>te vorba de răscoala care a avut loc în 1 848-1849 în Insulele 
Ionice, care din 1 8 1 5  se afliu sub protectorat englez. Mişcarea 
de eliberare naţională a populaţiei locale din Insilele Ionice urmă
rea înlăturarea dominaţiei engleze şi alipirea la Grecia. Răscoala 
a fost reprimată cu cruzime de englezi. - 532. 

l�I Este vorba de bill-urile cu privire la reglementarea relaţiilor dintre 
landlorzii şi arendaşii din Irlanda, prezentate în parlamentul englez 
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în repetate rînduri. Ele stipulau o oarecare uşurare a condiţiilor de 
arendare a pămîntului în Irlanda. In 1 853, aceste bill-uri au fost 
trecute prin Camera comunelor, dar au întimpinat împotrivire în 
Camera lorzilor. In anii următori, ele au trecut dintr-o Cameră în 
cealaltă şi au suferit diferite modificări care urmăreau apărarea 
privilegiilor marilor proprietari funciari. Dar şi în această formă 
ciuntită, bill-urilc au întimpinat o rezistenţă îndîrjită din partea 
reprezentanţilor marilor proprietari funciari. In iulie 1 855, exami
narea lor a fost din nou amînată sine die. Marx a analizat poziţia 
celor două Camere faţă de bill-urile amintite în articolele „Din 
viaţa parlamentară : Moţiunea lui Bulver, problema irlandeză" şi 
„Demisia generalului Simpson. - Din viaţa parlamentara• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 1 , Editura politic., 196 1 ,  
pay. 383-386 ş i  5 1 8-51 9) .  - 533. 

322 Saguntinl - locuitorii oraşului Sagunt din vechea Spanie. In 219  î.e.n., 
oraşul Sagunt, pe vremea aceea aliat cu Roma, a fost atacat de 
tupele comandantului de oşti cartaginez Hannibal şi cucerit după 
un asediu susţinut, care a durat opt luni. Locuitorii oraşului au 
refuzat să se predea şi au pierit în flăcările unui incendiu provocat 
de ei înşişi. - 533. 

323 Statute Jaw - norme de drept la baza cărora stau actele legislative 
ale parlamentului englez. - 533. 

324 După înăbuşirea răscoalei de eliberare naţională din 1798 din Irlanda, 
parlamentul englez a adoptat în 1 801 , din iniţiativa lui Castlereagh, 
legile reacţionare cu privire la introducerea stării de război în 
Irlanda şi la suspendarea legii lui Habeas Corpus Act, potrivit 
căruia orice mandat de arestare trebuia să fie motivat. - 533. 

325 Coup d'etat - lovitura de stat bonapartistă din Franţa de la 2 de
cembrie 1 851 . Intr-o convorbire cu ambasadorul Franţei la Londra, 
Palmerston, pe atunci ministru de externe al Marii Britanii, a de
clarat că aprobă acţiunile uzurpatoare ale lui Ludovic Bonaparte. 
Deoarece a făcut aceste declaraţii fără asentimentul celorlalţi membri 
ai cabinetului, el a trebuit să-şi prezinte demisia în decembrie 1 851 , 
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. - 534. 

326 La 8 martie 1 862 a avut loc în Golful Hampton Roads lupta dintre 
primul cuirasat al statelor din Sud, „Merrimac" ,  şi flotila de vase 
de lemn a statelor din Nord. In timpul luptei, fregatele „Cumber
land" şi „Congress",  aparţinînd statelor din Nord, au fost distruse, 
iar celelalte grav avariate. In dimineaţa zilei de 9 martie a sosit 
cuillasatul statelor din Nord „Monitor•, care, după patru ore de 
luptă, a pus pe fugă vasul „Merrimac• .  Spre deosebire de acesta 
din urmă, vasul „Monitor" îşi instalase dispozitivul de artilerie în
tr-un turn rotativ blindat situat în partea de mijloc a vasului. Acest 
vas a fost construit după proiectul inginerului Ericson. - 536. 

327 Este vorba de larga răspîndire a spiritismului în Europa, în spe
cial în Germania, la începutul deceniului al 6-lea al secolului 
al XIX-lea. 

41 - Max-Engels - Opere, voi. 15 
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ln 1 851 a izbucnit în China o mişcare de eliberare, antifeudal., 
care a luat caracterul unui război ţărănesc. ln cursul războiului, 
răsculaţii au întemeiat „Statul ceresc al marii prosperităţi" („Taipm 
tian-go") , cu capitala la Nankin ; de aici îşi trage întreaga mişcare • 
denumirea de mişcarea taipinilor. Taipinii mm1ceau pe feudalii 
manciurieni care dominau în China, desfiinţau impozitele, lichidau 
marea proprietate feudală. Mişcarea a căpătat şi o nuanţă reli
gioasă, lucru caracteristic pentru o mişcare ţărănească mai ales în 
Orient. Răscoala taipinilor, care a pus bazele luptei maselor largi 
ale poporului chinez atît împotriva orînduirii feudale cit şi a cotro
pitorilor străini, nu a fost însă în stare să lichideze modul de pro
ducţie fedal din China. In statul taipin s-a fomat o Pătură feudală 
proprie, care a încheiat un compromis cu clasele stăpînitoare, ceea 
ce a constituit una din cauzele decăderii acestei mişcări. Principala 
lovitură a fost dată revoluţiei de intervenţia făţişă a Angliei, S.U.A. 
şi Franţei, ale căror forţe armate, împreună cu trupele feudalilor 
chinezi, au înăbuşit în 1864 răscoala taipinilor. - 539. 

328 Invadarea teritoriului hinei de către trupele manciuriene la în
ceputul secolului al XVII-iea a dus la instaurarea în ţară a domi
naţiei dinstiei manciuriene Tsin ( 1644-1911 ) .  - 539. 

329 Războaiele „opiului• - războaie de cotropire a Chinei duse de 
Anglia în 1 839-1842 şi de Anglia împreună cu Franţa în 1 856-1 858 
şi 1 860. Ca pretext pentru primul război „al opiului" a servit faptul 
că autorităţile chineze au distrus la Canton stocurile de opiu ale 
negustorilor străini. Profitînd de înfrîngerea Chinei feudale, înapo
iate, colonialiştii englezi i-au impus tratatul de pace spoliator de la 
Nankin, care prevedea deschiderea pentru comerţul englez a S por
turi chineze, trecerea insulei Hongkong în „veşnica stăpînire" a 
Angliei şi plătirea de către China a unei contribuţii enorme. Potri
vit tratatului complementar din 1 843, China se obliga, de asemenea, 
să acorde Străinilor drptul de exteritorialitate. 

Cel de-al doilea şi al treilea război „al opiului" (vezi adnotă
rile 9 şi 8) au reprezentat o nouă etapă pe calea înrobirii Chinei 
şi transformării ei, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, într-o 
ţară dependentă, semicolonială. - 539. 

330 Este vorba de „Correspondence relating to the Works under the 
Thames Embankment Bill, and to Plans for facilitating the Passage 
and Traffic or opening better Communication between Whitehall 
and Bridge Street", Londra, 1 862. - 542. 

331  Despre legea cu privire la sclavii fugari vezi adnotarea 1 85. - 550. 

332 Este vorba de apelul adresat de preşedintele Lincoln la }2 iulie 
1 862 reprezentanţilor statelor de graniţă din Congresul S.U.A. Apelul 
propunea eliberarea treptată a sclavilor negri din statele de graniţa, 
pe baza despăgubirii proprietarilor de sclavi, pentru ca astfel st 
se pună cit mai repede capăt războiului. - 550. 

333 Homestead-bill-ul adoptat la 20 mai 1 862 a fost una dintre cele mai 
importante măsuri ale guvernului Lincoln, care a marcat rezol
varea democratică a problemei agrare. Potrivit acestui bill, orice 



Adnotări 717 

cetăţean al S.U.A. sau orice altă persoană care declară că doreşte 
să devină cetăţean al acestei ţări putea să primească, în schimbul 
unei neînsemnate taxe de 10 dolari, 1 60 de acri (65 ha) de pămînt 
gratuit din fondul statului. Pămîntul intra în posesiunea deplină a 
fermierului dacă acesta cultivase pămîntul în decurs de 5 ani, sau, 
înainte de acest termen, cu condiţia de a plăti 1 ,25 dolari de fie
care acru. Homestead-bill-ul, promulgat sub presiunea maselor popu
lare, a fost una dintre măsurile revoluţionare care au determinat 
o schimbare în mersul războiului în favoarea Nordului. - 551 .  

3 3 4  Este vorba d e  circumscripţia federativă Columbia, din care ficeau 
parte Washingtonul, capitala S.U.A., constituit ca unitate adminis
trativă de sine stătătoare, şi suburbiile sale. Una dintre principalele 
revendicări ale forţelor antisclavagiste în timpul războiului de in
dependenţă din 1775-1783 a fost desfiinţarea sclaviei în capitala 
S.U.A. Prin legea din 16 aprilie 1 862 au fost eliberaţi 3 OOO de negri 
în condiţiile prevăzute de legea cu privire la despăgubiri. Potrivit 
acestei legi, guvenul se obliga să plătească proprietarului de sclavi 
cite 300 de dolari pentru fiecare sclav eliberat. - 551. 

335 Liberia - republică în vestul Africii, constituită în 1 847 de socie
tăţile de colonizare americane în scopul emigrării din S.U.A. a ne
grilor liberi. 

Haiti - stat fomal independent situat tn partea de vest a 
insulei Haiti. Din 1 85J - republică. 

Stabilirea în iunie 1 862 de relaţii diplomatice cu Liberia şi 
Haiti, republici ale negrilor, care la data aceea fuseseră deja recu
noscute de alte puteri, a reprezentat o victorie a aboliţioniştilor. 
In acelaşi timp, prin recunoaşterea diplomatică a statelor Liberia 
şi Haiti se urmărea stimularea emigrării negrilor din S.U.A. în 
aceste ţări. Inftinţarea de colonii ale negrilor eliberaţi în afara 
graniţelor S.U.A. a constituit unul din punctele prevăzute in pro
gramul lui Lincoln, împotriva căruia au protestat energic reprezen
tanţii aripii revoluţionare a aboliţioniştilor. - 552. 

336 „The Evening Post• - cotidian american ; a apărut sub acest titlu 
la New York din 1801 pînă în 1 934. Spre sfîrşitul deceniilor al 5-lea 
şi al 6-la Sţinea revendicările freeSoilerilor. Din 1 856 - organul 
part::ului republican ; din 1 934 apare sub titlul „The Post",  - 553. 

337 [n scrisoarea sa din 4 noiembrie 1 850 adresată episcopului din 
Ourham, Russell, pe atunci prim-ministru, s-a erij at în mod fiţarnic 
in apărător al protestantismului împotriva „acţiunilor uzurpatoare" 
ale papei Pius al IX-lea, care dăduse un edict cu privire la numi
rea episcopilor şi arhiepiscopilor catolici în Anglia. In legătură 
cu această problemă vezi pamfletul lui Mar: „Lordul John Russell " 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 1 ,  Editura politică, 1 961 ,  
pag. 41 1-436). 

47„ 

In scrisoarea sa din 27 octombrie 1 860 adresată lui Hudson, 
ambasadorul englez la Torino, Russell, ministrul de extene al 
Angliei, a aprobat, în pofida poziţiei adoptate de Rusia, Franţa, 
Austria şi  Prusia, alipirea Italiei de sud la Regatul Sardiniei, precum 
şi acţiunile lui Victor Emanuel al Ii-lea, care a folosit mişcarea 
revoluţionară a poporului italian pentru propriile sale scopuri di-
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nastice. Scrisoarea sublinia, de asemenea, dreptul popoarelor de 
a schimba oricînd guvernul ţărilor lor. Totodată însă, această de
claraţie, îndreptată împotriva lui Napoleon al III-iea, leza însuşi 
principiul monarhic de guvernare, căruia lordul Russell îi  rămăsese 
fidel. - 554. 

338 „The Mark-Lane Express• - denumirea prescurtată a săptămîna
lului „The Mark-Lane Express and Agricultural Journal", organ de 
presă al burgheziei comerciale. Sub denumirea de mai sus a apărut 
la Londra din 1 832 pînă în 1 924. - 554. 

339 ln apropiere de Richmond, pe Chickahominy, un rîu cu malurile 
mlăştinoase şi greu accesibile, s-a dat timp de şapte zile (25 iunie -
1 iulie 1862) o bătălie care s-a încheiat cu retragerea trupelor sta
telor din Nord de sub comanda lui McClellan. - 558. 

340 „Allgemeine Milităr-Zeitung• - ziar german pentru problemele mi
litare, organul de presă al Asociaţiei ofiţerilor şi ostaşilor din 
armata germană ; a apărut la Darmstadt şi Leipzig din 1 826 pînă 
în 1 902. In anii 1 860-1864, la acest ziar a colaborat Engels. In 
această perioadă, „Allgemeine Milităr-Zeitung" a publicat articolele 
lui Engels „O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi voluntari 
englezi", „Trecerea în revistă a voluntarilor din Anglia" şi „For
ţele militare ale Angliei împotriva Germaniei • .  Articolele lui Engels 
erau publicate de redacţie, de regulă, sub semnătura de corespon
dent „F.E.". - 565. 

3 4 1  Este vorba de evenimentele legate de campania lui Garibaldi din 
iulie-august 1 862 pentru eliberarea Romei de sub dominaţia papei 
şi a ocupanţilor francezi. In timpul ciocnirii cu trupele regale de 
la Aspromonte din 29 august, Garibaldi, care fusese grav rănit, a 
fost luat prizonier şi ţinut mult timp sub arest. Atitudinea infamu 
a lui Victor Emanuel al II-iea faţă de eroul popular al Italiei a 
provocat un puternic protest în ţările Europei, în special în 
Anglia. - 567. 

342 Este vorba de a do�a expoziţie industrială universală, deschisă la 
Londra in mai pînă în noiembrie 1 862. - 570. 

343 „Newcastle Journal• - titlul prescurtat al ziarului conservator 
englez „Newcastle Daily Jounal" ,  care a fost fondat în 1 832 şi  a 
apărut sub acest titlu din 1 861  pînă în 1 920. - 574. 

344 Este vorba de demisia guvernului Palmerston în februarie 1 858 ca 
urmare a faptului că bill-ul cu privire la conspiraţii propus de el 
a fost respins de Camera comunelor (vezi adnotarea 281 ) .  Bill-ul 
a fost prezentat sub pretextul că revoluţionarul italian Orsini, care 
a săvîrşit atentatul împotriva lui Napoleon al III-iea la 14 ianuarie 
1 858, trăise pînă atunci la Londra. - 575. 

34 5  Este vorba de avîntul de masă pe care l-a cunoscut mişcarea car
tistă în vara şi în toamna anului 1 842, ca urmare a ascuţirii crizei 
economice din Anglia în primăvara anului 1 842. La începutul lunii 
august 1 842, la Stalybridge (în apropiere de Manchester) a izbucnit 
o grevă care în scurt timp a cuprins principalele regiuni industriale 
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ale ţării. Greva, începută prin formularea unor revendicări econo
mice, s-a transformat curînd într-o grevă politică, care s-a desfă
şurat sub lozinca luptei pentru Cartă. Clasele guvernante n-au reuşit 
să-i reprime pe grevişti decît folosind armata regulată. După eşuarea 
grevei de la Stalybridge, care a fost urmată de represalii din partea 
guvernului, mişcarea cartistă a intrat pentru un timp într-o fază de 
declin. La aceasta a contribuit şi faptul că, începînd din 1843, 
industria a cunoscut o oarecare înviorare. O descriere amănunţită 
a acestor evenimente este dată în lucrarea lui F. Engels „Situaţia 
clasei muncitoare din Anglia" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 2, Editura politică, 1962, ediţia a II-a, Paq. 469-472) .  - 575. 

3 4 6  Intervenţia confederaţilor în statul Maryland, care a început la 
4 septembrie 1 862, s-a încheiat prin înfrinqerea suferită de aceştia 
la 17 septembrie, pe rîul Antietam. - 577. 

347 Trupele confederaţilor care au invadat la 12 septembrie 1 862 statul 
Kentucky au fost înfrînte de cei din Nord în bătălia de la Perry
ville, la 8 octombrie. - 577. 

348 „Uriaşii Vestului" - astfel îi  numeşte Marx pe fermierii din statele 
de Vest ale S.U.A., care în secolul al XIX-lea purtau denumirea 
de „Marele Vest" (The great West) . ln timpul războiului civil din 
1 861-1865, fermierii din Vest au jucat un rol hotărîtor în lupta 
împotriva sclaviei. - 578. 

340 Proclamaţia cu privire la eliberarea sclavilor negri, dată de Lincoln 
la 22 septembrie 1 862, îi  declara liberi cu începere de la 1 ianuarie 
1 863 pe sclavii negri aparţinînd plantatorilor din Sud care partici
p aseră la rebeliune. ln acelaşi timp, tuturor negrilor li se acorda 
dreptul de a servi în armată şi flotă. Eliberarea negrilor, înfăptuită • 
în urma unei serii întregi de insuccese militare şi sub presiunea 
maselor populare, a marcat trecerea Nordului la războiul revolu
ţionar. Totodată însă, proclamaţia lui Lincoln nu i-a scăpat pe 
negri de exploatarea nemiloasă a foştilor proprietari de sclavi şi 
de barbara discriminare rasială deoarece nu le-a dat pămînt şi a 
menţinut în Sud poziţia dominantă a plantatorilor. - 579. 

350 Marx se referă, pare-se, la ideea enunţată de Hegel în „Prelegeri 
despre estetică" , cartea a III-a, paragraful „Principiul tragediei, 
comediei şi dramei" .  Vezi G. W. F. Hegel, Werke, Bd. X, Abt. III, 
Berlin, 1 838, S. 526-540. - 580. 

35 1 Este vorba de evenimentele revoluţionare care au avut loc în 
Grecia începînd din februarie 1 862. Mişcarea a fost provocată de 
situaţia economică deosebit de grea care s-a creat m Grecia ca 
urmare a ocupaţiei anglo-franceze din anii 1 854-1857. ln fruntea 
luptei împotriva dominaţiei străine în viaţa economică şi politică 
a ţării se afla burghezia naţională. La 22 octombrie 1 862, la Atena 
s-a răsculat garnizoana, căreia i s-a alăturat întreaga populaţie a 
oraşului. Guvernul provizoriu format în urma acestor evenimente 
a anunţat că regele Otto de Bavaria a fost detronat. Mai tîrziu 
însă, profitînd de slăbiciunea burgheziei din Grecia, guvernul englez 
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a reuşit să impună poporului grec pe protejatul său, prinţul danez 
Wilhelm, cunoscut sub numele de George I. 

Despre ialimenlul lui Veillard, î ntreprinzător francez care avea 
legături cu comitetul de organizare a expoziţiei industriale univer
sale de la Londra (vezi adnotarea 342), s-a aflat în septembrie 1 862, 
puţin timp înainte de închiderea expoziţiei. Acest faliment a format 
subiectul unor articole senzaţionale în presă. - 581. 

352 Este vorba de Cartea albastră : „Report addressed to Her Majesty's 
principal Secretary of State for the Home Department, relative to 
the Grievances complained of by the Journeymen Bakers• ,  Londra, 
1 862, întocmită de H. S. Tremenheere. - 582. 

353 La 3 octombrie 1 862, trupele din Sud de sub comanda generalilor 
Price şi Van Dorn au atacat poziţiile de la Corint ale celor din 
Nord. Rezultatul acestei bătălii, care a durat două zile, a fost 
retragerea şi î nfrîngerea trupelor Confederaţiei. - 589. 

354 Este vorba de încercarea nereuşită întreprinsă de confederaţi în 
octombrie 1 862 cu scopul de a ocupa Nashville, pe care îl pier
duseră în februarie 1 862. - 589. 

355 Este vorba de cuvîntarea rostită de Gladstone la Newcastle la 
7 octombrie 1 862, în care el a declarat că statele din Sud ar fi 
creat nu numai o armată şi o flotă, ci chiar, ceea ce este cu mult 
mai important, o naţiune. - 591. 

356 Este vorba de alegerile pentru Camera reprezentanţilor în Congres 
care au avut loc în statele din Nord la 4 noiembrie 1 862 şi de 
alegerile simultane pentru desemnarea guvernatorului statului New 
York. Deşi au obţinut victoria în majoritatea statelor din Nord, în 
comparaţie cu alegerile precedente, republicanii au pierdut în aceste 
alegeri un număr important de voturi la New York şi în statele 
din Nord-vest, care au votat pentru democraţi. Ca guvernator al 
statului New York a fost ales Seymour, unul dintre liderii partidu
lui democrat. - 592. 

357 Whigii - denumirea unui partid din S.U.A. care reprezenta mai ales 
interesele burgheziei industriale şi financiare şi la care aderase şi 
o parte din plantatori. Partidul whigilor a existat din 1 834 pînă în 
1 852, cînd ascuţirea luptei în legătură cu problema sclaviei a dus 
la o sciziune şi la o regrupare a partidelor politice dn S.U.A. In 
1 854, majoritatea whigilor au constituit, împreună cu o parte din 
p artidul democrat şi cu partidul fermierilor (Free Soii Party, vezi 
adnotarea 1 86) , partidul republican, care s-a ndicat împotriva scla
viei. Cealaltă parte a whigilor a aderat la partidul democrat, care 
apăra interesele plantatorilor proprietari de sclavi. - 593. 

358 Este vorba de nota trimisă la 31 octombrie 1 862 de guvernul fran
cez reprezentanţilor diplomatici ai Angliei şi Rusiei. Nota cuprindea 
propunerea ca cele trei mari puteri să întreprindă o acţiune co
mună în vederea încetării temporare a operaţiilor militare, a ridi
cării blocadei şi a deschiderii porturilor sudice din S.U.A. pentru 
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comerţul european. Propunerea lui Napoleon al III-iea cu privire 
la amestecul în treburile interne ale Statelor Unite a fost respinsă 
la 8 noiembrie (27 octombrie) 1 862 de Rusia, iar mai tîrziu şi de 
guvenul englez. - 594. 

35l In timpul invaziei în Maryland, trupele statelor din Sud de sub 
comanda generalului Jackson au ocupat la 15 septembrie 1 862 o 
importantă localitate de pe malul fluviului Potomac , - Harper's 
Ferry -, care avea o g.rnizoan. de 10 OOO de oameni şi un mare 
arsenal. - 596. 

360 „Alabama" - crucişător construit şi echipat în Anglia la comanda 
Confederaţiei. La 23 iunie 1 862, la scurt timp după lansarea la 
apă a vasului „Alabama",  ambasadorul S.U.A. la Londra, Adams, 
a prezentat guvernului englez un protest cu privire la construirea 
şi echiparea vasului. Cu toate acestea, guvernul englez i-a dat 
vasului posibilitatea de a naviga spre insulele Azore, unde a fost 
înzestrat cu tunuri. In decurs de doi ani ( 1 862-1 864) , crucişătorul 
a distrus aproximativ 70 de vase aparţinînd flotei nord-americane. 
Tratativele cu guvernul englez cu privire la despăgubirile pentru 
toate pagubele provocate de „Alabama" şi de alte vase-corsar 
construite în Anglia s-au prelungit pînă în 1 872 şi s-au încheiat 
prin semnarea unui acord în baza căruia Anglia trebuia să plă
tească Statelor Unite 15 500 OOO de dolari. - 599. 

361  Declaraţia trimisă de Marx redacţiei lui „Berliner Reform" a fost 
15crisă ca urmare a unei note apărute în numărul din 10 aprilie 1 863 
al acestui ziar, care prezenta într-o formă denaturată discuţiile 
dintre Marx şi Lassalle în vederea editării în comun a unui ziar. 
Aceste discuţii au avut loc în primăvara anului 1 861 , în timp ce 
Marx se afla la Berlin. 

„Berliner Reform• - cotidian al democraţilor mic-burghezi ger
mani ; a apărut la Berlin în deceniul al 7 -lea al secolului al XIX-iea. 
- 602. 

362 Apelul cu privire la Polonia a fost scris de Marx din însărcinarea 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra, care a 
înfiinţat un comitet pentru strîngerea de fonduri destinate partici
panţilor la răscoala din Polonia din 1 863-1864. 

Asocia/ia culturală a muncitorilor germani de la Londra a fost 
întemeiată în februarie 1 840 de Karl Schapper, Joseph Moll şi alţi 
militanţi ai Ligii celor drepţi. După crearea Ligii comuniştilor, rolul 
conducător în Asociaţie îl aveau comunităţile locale ale Ligii. In 
1 847 şi  1 849-1850, Marx şi Engels au depus o activitate intensă 
în cadrul Asociaţiei. La 17 septembrie 1 850, Marx, Engels şi o serie 
de adepţi ai lor s-au retras din Asociaţie ca urmare a faptului 
că în lupta dintre majoritatea Organului Central al Ligii comuniş
tilor, condusă de Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă 
{fracţiunea Willich-Schapper) , Asociaţia s-a situat de partea mino
rităţii. Pe la sfîrşitul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au luat 
din nou parte la activitatea Asociaţiei culturale. Asociaţia a con
'tinuat să funcţioneze pînă în 1 9 1 8, cînd a fost interzis. de guvernul 
englez. In secolul al XX-iea, Asociaţia a fost frecventată de mulţi 
emigranţi politici din Rusia. - 605. 
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363 Este vorba de Comitetul naţional central care în ianuarie 1 63 a 
condus răscoala poporului pentru eliberarea ţinuturilor poloneze care 
aparţinuseră Rusiei ţariste. Răscoala din 1 863-1864 a fost provo
cată de ascuţirea contradicţiilor naţionale şi sociale din Regatul 
Poloniei şi era îndreptată împotriva jugului absolutismului ţarist. 
Comitetul naţional, din care făceau parte elemente recrutate din 
rîndurile micii burghezii şi ale micii nobilimi poloneze, a anunţat 
la începµtul răscoalei un program de luptă pentru independenţa 
naţională a Poloniei, precum şi o serie de revendicări cu caracter 
agrar democratic. In mai 1 863, comitetul s-a proclamat „guven 
naţional • .  Dar inconsecvenţa şi lipsa de hotărîre a acestui guvern, 
care n-a îndrăznit să se atingă de privilegiile marilor proprietari 
funciari, au făcut ca marea masă a ţărănimii să nu se alăture ras
coalei. Aceasta a constituit una dintre principalele cauze ale în
�rîngerii răscoalei, în toamna anului 1 863, de către guvenul ţarist. 
Lupta a fost continuată pînă la sfîrşitul anului 1 864 de detaşamente 
izolate ale răsculaţilor. - 605. 

364 ln legatură cu împărţirea Poloniei vezi adnotarea 43. - 605. 

365 In anii 1 831  şi 1 832, sub influenţa revoluţiei din iulie 1 830 din 
Franţa şi a răscoalei din 1 830-1831 din Polonia, în majoritatea 
statelor Confederaţiei germane s-a intensificat starea de spirit 
opoziţionistă. La 27 mai 1 832 a avut loc în castelul Hambach din 
Palatinatul bavarez o mare manifestaţie politică, organizată de re
prezentanţii burgheziei liberale şi radicale germane. Pe lingă for
mularea unor revendicări cu privire la unitatea naţională a Ger
maniei şi adoptarea unor reforme constituţionale, participanţii la 
această manifestaţie şi-au exprimat solidaritatea cu poporul polonez 
răsculat, arborînd drapelul naţional al Poloniei. - 605. 

366 Despre Uniunea naţională vezi adnotarea 79. - 605. 

367 Este vorba de războiul pe care Prusia şi Austria l-au purtat în 
1 864 împotriva Danemarcii şi care s-a terminat prin î nfrîngerea 
Danemarcii. Potrivit tratatului de pace încheiat la Viena la 30 oc
tombrie 1 864, ducatele Schleswig, Holstein şi Lauenburg au fost 
declarate proprietate comună a Austriei şi Prusiei. - 607. 

368 Este vorba de declaraţia făcută de Palmerston în Camera comu
nelor la 23 iulie 1 863 în legătură cu agravarea conflictului dintre 
Danemarca şi Confederaţia germană ; obiectul conflictului erau du
catele germane Schleswig şi Holstein, care se aflau sub stăpînirea 
regelui Danemarcii. Palmerston a declarat că, dacă Germania va 
încerca să încalce inviolabilitatea Danemarcii, ea nu va avea de-a 
face numai cu Danemarca. Prin declaraţia sa, Palmerston nu urmă
rea decît să liniştească opinia publică din Anglia, care cerea gu
vernului englez să-şi respecte obligaţiile stabilite prin protocolul 
de la Londra din 8 mai 1 852 cu privire la integritatea monarhiei 
daneze (vezi adnotarea 1 69) . - 610. 

369 Manuscrisul acestui articol ne-a parvenit într-o formă incompletă. 
Lipseşte sfîrşitul primei părţi şi începutul celei de-a doua (paginile 
5 şi 6 din manuscris) , precum şi sfîrşitul părţii a doua (pagina 9) -
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Iniţialele „F.E. ", cu care Engels îşi semna articolele pentru ziarul 
german „Allgemeine Milităr-Zeitung", denotă că articolul „Kinglake 
despre bătălia de la Alma" urma să fie publicat de acest ziar. Ma
nuscrisul a rămas, totuşi, neterminat şi nu a mai fost trimis redac
ţiei. - 617. 

370 Este vorba de primele două volume ale cărţii : A. W. Kinglake. 
„The lnvasion of the Crimea ; its Origin, and an Account of its 
Progress down to the Death of Lord Raglan " ,  Edinburg şi Londra, 
1 863. Lucrarea a apărut în opt volume. - 617. 

3 7 1 După cum reiese din prefaţa scrisă de Kinglake, în cartea sa este 
vorba de memoriile unor generali ruşi care au participat la bătălia 
de la Alma. Aceste memorii, care apăruseră în presa rusă, au ajuns 
în posesiunea lui Kinglake prin intermediul unui ofiţer rus necu
noscut, care i le-a pus la dispoziţie într-un manuscris în limba 
engleză. Memoriile folosite în lucrarea lui Kinglake sînt : 

O. Kwizinski. „Noi amănunte cu privire la bătălia de la Alma. 
Scrisoarea către redactorul ziarului aRusskii invalidn " .  - „Russkii 
invalid" nr. 84 din 12 aprilie 1856 ; 

P. Gorceakov. „Observaţii la articolul : «Noi amănunte cu pri
vire la bătălia de la Alma», apărut în nr. 4 din cRusskii m
validn " .  - „Russkii invalid" nr. 101 din 8 mai 1 856 ; 

V. Kiriakov. „Noi amănunte cu privire la bătălia de la Alma" .  
- „Russkii invalid" nr. 1 36 din 21 iunie 1 856. - 617. 

3 72 La 20 (8) septembrie 1854 a avut loc pe rîul Alma prima mare 
bătălie din timpul războiului Crimeii din 1853-1856 dintre armata 
rusă şi trupele aliate anglo-franceze. Bătălia a fost cîştigată de 
amata aliaţilor, superioară atît din punct de vedere nmeric cit 
şi din punctul de vedere al tehnicii militare. Cu toate greşelile 
săvîrşite de comandamentul rus, aliaţii au suferit pierderi conside
rabile în această bătălie din cauza contraatacurilor trupelor ru
seşti. - 6 1 7. 

373 Anicikov. „Der Feldzug in der Krim". Erster Theil. Berlin, 1857. 
- 618. 

374 Este vorba de cartea : R. Hodasevich [Chodasiewicz]. „A Voice 
from within the Walls of Sebastopol" ,  apărută la Londra în 1856. 
- 619. 

375 A. F. Haxthausen. „Studien iber die innern Zuslănde, das Volks
leben l insbesondere die lăndlichen Enrichtungn Russlands " .  
Dritter Theil, Berlin, 1852, S .  255-292. - 620. 

376 „Atlas historique et topographique de la guerre d'Orient, en 1 85!, 
1 855 et 1856" [Paris], 1 859. - 621 .  

3 77 Este vorba d e  rapoartele trimise d e  comandantul suprem l armatei 
franceze în Crimeea, mareşalul Saint-Anaud, lui Napoleon al III-iea 
şi ministerului de război la 21 şi 22 septembrie 1854 ; rapoartele 
au fost publicate de ziarul „Moniteur universel" la 7 şi 8 octom
brie 1854. 

Bazancourt. „L'expedition de Crimee jusqu'a la prise de Si>
bastopol". Prima ediţie, în 2 volume, a apărut în 1 856. - 623. 
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378 Manuscrisul articolului lui Engels „Armata engleză" ne-a parvenit, 
ca şi manuscrisul articolului precedent, într-o formă incompletă 

lipseşte sfîrşitul. Iniţialele „F.E. • denotă că şi acest articol urma 
să apară în „Allgemeine Militar-Zeitung" .  - 635. 

379 Este vorba de cartea lui M. Petrie şi James. „Organization, Com
position and Strength of the Army of Great Britain" ,  Londra, 
1 863. - 635. 

380 Sistemul vînzării brevetelor de ofiţeri a apărut în Anglia la sfîr
şitul secolului al XVII-iea, fiind apoi sancţionat de rege. Acest 
sistem a fiinţat pînă în 1 87 1 ,  asigurînd aristocraţiei engleze o 
situaţie de monopol în armată. - 637. 

3 8 1  Este vorba de războaiele începute în 1 843 de colonialiştii englezi 
împotriva populaţiei băştinaşe din Noua Zeelandă, maorii. In timpul 
acestor războaie, maorii au provocat o serie de înfrîngeri trupelor 
colonialiştilor englezi. Abia în 1 872, după ce au exterminat cea mai 
mare parte a populaţiei băştinaşe, englezii au reuşit să-i împingă 
pe maori în regiunile cele mai puţin fertile ale insulelor, unde au 
pierit de foame. - 637. 

382 Tabăra de la Aldershot  - tabără militară permanentă situată la 
75 km de Londra ; a fost înfiinţată în 1 855, in timpul războiului 
Crimeii, în vederea instruirii trupelor engleze. - 637. 

383 Şcoala din Sandhurst - şcoală înfiinţată în 1 802 la Sandhurst, la 
o distanţă de 78 m de Londra, cu scopul de a pregăti ofiţeri de 
infanterie şi cavalerie. - 638. 

384 Legiunea străină - instituită în Franţa în 1 831  p entru a fi folosită 
în războaiele coloniale şi la înăbuşirea mişcărilor revoluţionare din 
metropolă. Legiunea străină era formată mai ales din elemente 
declasate şi din criminali de diferite naţionalităţi care trăiau in 
Franţa, însă ofiţerii puteau fi recrutaţi numai dintre francezi. Le
giunea străină a luat parte la acţiunile militare din Algeria şi 
Crimeea. In 1 871  a fost folosită de versaillezi împotriva Comunei 
din Paris. - 647. 

385 Potrivit sistemului militar prusian din secolul l XIX-iea, trupele 
erau împărţite în cîteva categorii. Soldaţii care se făcuseră vinovaţi 
de abateri de la disciplină erau trecuţi din categoria întîi în cate
goria a doua, unde puteau fi supuşi pedepselor corporale. - 651 .  

3 8 6  Petiţiile lui Marx pentru reintegrarea în  drepturile de  cetăţean 
prusian, publicate in anexe, au fost scrise, la rugămintea sa, de 
către Lassalle şi semnate de Marx în timpul şederii sale la Berlin 
în primăvara anului 1 86 1 .  Cererea lui Marx a fost respinsă mai 
întîi de şeful poliţiei din Berlin şi apoi, în noiembrie acelaşi an, 
de ministrul de interne al Prusiei. - 655. 
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387 „Neue Rheinische Zeitung, Organ der Demokralie• - a apărut zilnic 
la Colonia sub redacţia lui Marx de la 1 iunie 1 848 pînă la 19 mai 
1 849. Din redacţie făceau parte Engels, W. Wolft, G. Weerth, 
F. Wolff, E. Dronke, F. Freiligrath şi H. Biirgers. 

Organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, 
„Neue Rheinische Zeitung• a avut rolul de ducator al maselor popu
lare, ridicîndu-le la lupta împotriva contrarevoluţiei. Articolele d> 
fond, în care se delinea poziţia ziarului în cele mai importante 
probleme ale revoluţiei germane şi ale celei europene, erau scrise, 
de regulă, de Marx şi Engels. 

Poziţia fermă şi intransigenta a ziarului, internaţionalismul lui 
combativ, demascarea în paginile lui a guvernului prusian şi a auto
rităţilor din Colonia - toate acestea au atras după sine chiar din 
primele luni ale existenţei lui „Neue Rheinische Zeitung• perse
cutarea ziarului de către presa feudal-monarhistă şi liberal-burgheză, 
precum şi persecuţii din partea guvernului, care s-au intensificat 
îndeosebi după lovitura de stat contrarevoluţionară care a avut loc 
în Prusia în noiembrie-decembrie 1 848. 

ln pofida tuturor persecuţiilor şi a piedicilor puse de poliţie. 
„Neue Rheinische Zcitung" a apărat cu curaj interesele democraţiei 
revoluţionare, interesele proletariatului. ln mai 1 849, în condiţiile 
ofensivei generale a contrarevoluţiei, guvernul prusian, după ce i-a 
retras lui Marx cetăţenia prusiană, a emis un ordin de expulzare 
a lui din Prusia. ln urma expulzării lui Marx şi a persecuţiilor 
împotriva celorlalţi redactori ai lui „Neue Rheinische Zeitung• ,  
ziarul şi-a încetat apariţia. Ultimul număr, al 301 -lea, a l  lui „Neue 
Rheinische Zeitung",  tipărit cu cerneală roşie, a apărut la 19 mai 
1 849. Luîndu-şi rămas bun de la muncitori, redactorii ziarului au 
declarat că „ultimul lor cuvînt va fi întotdeauna şi pretutindeni : 
eliberarea clasei muncitoare I " .  - 657. 

388 „Deutsch-Franzosische Jahrbicher• editate la Paris în limba 
germană sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un 
singur număr, dublu, în februarie 1 844. ln acest număr au fost 
publicate lucrările lui K. Marx : „Contribuţii la problema evre
iască" şi „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. In
troducere" ,  precum şi lucrările lui Engels : „Schiţă a unei critici 
a economiei politice" şi „Situaţia Angliei. «Past and Present» by 
Thomas Carlyle" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 ,  Editura 
politică, 1960, ediţia a II-a, pag. 382-412, 413-427, 544-57 1 ,  
512-598) . Aceste lucrări marchează trecerea definitivă a lui Max 
şi Engels de la democratismul revoluţionar la materialism şi comu
nism. Principala cauză care a dus la încetarea apariţiei acestei 
reviste au fost divergenţele principiale dintre Marx şi radicalul 
burghez Ruge. - 661. 

389 Vezi articolul „Marx şi supuşenia prusiană" (vezi K. Marx ş1 
F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 1959, pag. 428-431 ) .  - 667. 

390 Este vorba de actul de constituire a Confederatiei germane (Bun
desakte) , adoptat la 8 iunie 1815  de Congresul de la Viena ; pe 
baza acstui act, un nnăr de state gemane au fst unite ln mod 
formal în aşa-numita Confederaţie germană (vezi adnotarea 21 ) .  
- 67 1 .  
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Ianuarie
începutul lunii 
februarie 

Ianuarie
februarie 

Date din viaţa şi activitatea lui 
Karl Marx şi Friedrich Engels 

( Ianuarie 1 860-septembrie 1 864) 

1 8 6 0  

Marx continuă lucrul la cartea a doua a operei sale 
„Contribuţii la critica economiei politice " ,  consacrată 
studierii problemelor capitalului. Cu acest prilej , el 
vizitează deseori British Museum, unde cercetează ra
poartele inspectorilor de fabrici pe perioada 1 855-1859, 
consultă operele economiştilor burghezi Smith, Quesnay, 
Turgot şi alţii şi reciteşte lucrarea lui Engels „Si
tuaţia clasei muncitoare din Anglia• . 

Engels se ocupă cu probleme de teorie şi practică 
militară, studiază istoricul creării şi dezvoltării dife
ritelor genuri de arme. 

1 1-26 ianuarie Marx şi Engels continuă să urmărească cu atenţie 
coacerea crizei revoluţionare în S.U.A. şi în Rusia. 
Intr-o scrisoare adresată lui Engels, Marx r.ienţionează 
ca cele mai importante evenimente ale actualităţii 
lupta sclavilor negri din America pentru desfiinţarea 
sclaviei şi mişcarea pentru lichidarea iobăgiei din 
Rusia. 

17 ianuarie 

27, 28 ianuarie 
şi 1 1  februarie 

Aprox. 
30 ianuarie 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" arti
colul „Situaţia din Franţa" ,  în care demască ultimele 
manevre ale guvernului Ludovic Bonaparte în dome
niul politicii economice ; articolul apare în ziar la 
7 februarie. 

In articolele „Politica Angliei" ,  „Noul tratat dintre 
Franţa şi Anglia" şi „Bugetul englez" ,  scrise pentru 
„New York Daily Tribune",  Marx dezvăluie esenţa 
antipopulară a politicii interne şi externe duse de 
guvernul englez. Articolele apar în „New York Daily 
Tribune" la 14  şi 25 februarie. 

Engels scrie articolul „Sa voia şi Nisa",  în care de
monstrează netemeinicia pretenţiilor lui Napoleon 
al III-iea asupra acestor provincii italiene. Articolul 
apare ca articol de fond în ziarul „New York Daily 
Tribune" la 21 februarie. 
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Siîrşilul 
lunii ianuarie 
începutul 
lunii iebrµarie 

Prima jumătate 
a lunii februarie 

3 februarie 

-20 februarie 

6 februarie 

13 februarie 
27 martie 

In legătură cu apariţia broşurii calomniatoare a agen
tului bonapartist Karl Vogt „Procesul intentat de mine 
lui «Allgemeine Zeitung»" ,  Marx începe să strîngă 
material documentar pentru a scrie un pamţlet împo
triva lui Vogt. In acest scop, el parcurge toate scri
sorile şi ziarele din perioada 1 848-1859 pe care le 
avea la dispoziţie şi se adresează unor reprezentanţi 
ai emigraţiei revoluţionare Schapper, Wilhelm 
Wolff, Lelewel, Borkheim, lmandt şi alţii - cu rugă
mintea de a-i trimite materiale pentru demascarea lui 
Vogt. 

Engels scrie articolul „Reforma militară c.in Ger
mania", în care ridiculizează pedanteria şi muştrul de 
paradă din armatele statelor germane. Articolul apare 
ca articol de fond în „New York Daily Tribune• la 
20 februarie. 

Marx primeşte din partea prietenilor şi tovarăşilor 
săi nieroase sersori prin care ei îşi exprimă revolta 
fată de calomniile lui Vogt, precum şi materiale pen
tru demascarea acestuia. 

Engels parcurge toate documentele din 1 850-1852 pe 
care le avea şi care îi erau necesare în vederea de
mascării lui Vogt. 

Engels lucrează la broşura „Sa voia, Nisa şi Rin ul• ,  o 
continuare a lucrării sale „Padul şi Rin ul " ;  aici el 
fundamentează din nou poziţia revoluţionarilor pro
letari în problema unificării naţionale a Italiei şi 
Germaniei. Broşura a apărut fără semnătură, la în
ceputul lunii aprilie, la Berlin. 

In semn de consideraţie faţă de meritele sale în dez 
voltarea principiilor comuniste, Marx a fost invitat 
în mod special să asiste la serbarea de aniversare a 
unui an de la întemeierea Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani de la Londra. Adunarea adoptă în 
unanimitate o rezoluţie care condamnă născocirile 
lui Vogt. 

Intr-o declaraţie destinată publicării în presa ger
mană, Marx îşi exprimă intenţia de a intenta un proces 
cotidianului berlinez „National-Zeitung•, care a inserat 
în două articole de fond extrase din broşura calomnia
toare a lui Vogt, precum şi o expunere sumară a 
conţinutului ei. Declaraţia apare în „Kolnische Zeitung• , 
în ziarele berlineze „Volks-Zeitung" şi „Publicist•, în 
ziarul din Hamburg „Die Reform " şi în cel din 
Augsburg „Allgemeine Zeitung• .  

Marx corespondează c u  consilierul juridic Weber din 
Berlin în legătură cu procesul împotriva lui „National
Zeitung• şi îi  trimite material de acuzare împotriva 
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16 februarie -
25 martie 

Martie-aprilie 

Inceputul 
lunii martie 

23 martie -
6 aprllle 

9 aprille -
24 iulie 

10 aprilie 

Jumătatea lunii 
aprilie - 2 iunie 

18 aprilie -
5 octombrie 

redactorului acestui ziar Zabel, precum şi alte docu
mente şi materiale necesare în vederea procesului. 

Marx se află la Manchester, la Engels. Impreună cu 
Wilhelm Wolff discută planul acţiunilor ce urmau a 
fi întreprinse în presă împotriva lui Vogt. In acelaşi 
scop, Marx revede scrisori şi documente referitoare 
la activitatea lui Vogt şi a altor reprezentanţi ai de
mocraţiei mic-burgheze, întreţine o vastă corespondentă 
pentru a-şi procura materialul necesar. 

Engels scrie amplul articol „Despre tunul ghintuit•,  
care apare în „New York Daily Tribune" la 7 şi 21 
aprilie şi 5 mai. 

Engels i se adresează lui Lassalle cu rugămintea de 
a-l ajuta pe Peter Nothjung, recent eliberat din închi
soare, să-şi găsească de lucru. Peter Nothjung fusese 
condmnat în 1852, în procesul cmuniştilor de la 
Colonia. 

Engels se află la Barmen în legătură cu moartea tată
lui său. 

Primind o scrisoare din partea fostului membru al 
Ligii comuniştilor Joseph Weydemeyer, în care era 
rugat să găsească corespondenţi din Europa pentru 
ziarul „Die Stimme des Volks" ,  care urma să fie scos 
de Uniunea muncitorilor din Chicago, Marx îi roagă 
pe reprezentanţii emigraţiei revoluţionare din Anglia, 
Franţa şi Elveţia, Liebknecht, Borkheim, Johann 
Philipp Becker, Lommuel, şi Lassalle din Germania să 
trmită corspondenţe la ac5t ziar 1 de asmenea, el 
corespondează cu Weydemeyer în legătură cu scoa
terea ziarului. 

Marx scrie articolul „Starea de spirit de la Berlin", 
în care relevă intensificarea frămîntărilor revoluţio
nare în toate păturile sociale ale poporului german. 
Articolul apare în „New York Daily Tribune• la 
28 aprilie. 

La rugămintea politicianului maghiar Szemere, Marx 
citeşte broşura acestuia „Ungaria între anii 1848 şi 
1 860", care trata problema căilor de restabilire a in
dependenţei Ungariei ; în scrisoarea trimisă lui 
Szmere cu privire la brşură, Marx îl critică spu 
p entru apologia făcută lui Bonaparte şi Palmerston. 

Acţiunea pornită în numele lui Marx împotriva redac
torului ziarului „National-Zeitung" Zabel, acuzat de 
calomnie, a fost respinsă de Procuratura din Berlin 
în prima şi a doua instanţă, de Tribunalul oraşului 
Berlin, cit şi de Curtea de apel şi Tribunalul suprem. 
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Si1rşilul 
lunii aprilie -
1ncepulul 
lunii mai 

Mai-noiembrie 

Incepulul 
Junii mai 

10 mai 

In legătură cu răscoala de la Palermo si avîntul miş
cării de eliberare naţională din Italia, Marx scrie un 
articol în care evidenţiază lupta dirzd dusă de popu
laţia Siciliei de-a lungul întregii ei istorii împotriva 
j ugului străin. Articolul apare la 17 mai, în „New 
York Daily Tribune" ,  ca articol de fond sub titlul 
„Sicilia şi sicilieni i " .  

Lucrind la  pamfletul împotriva lui Vogt, Marx stu
diază istoria politică ş1 diplomatică a secolului 
al XIX-iea, face extrase din cărţi, ziare şi rapoarte 
parlamentare privind problemele politicii externe a 
lui Napoleon al III-iea. 

Marx trimite ziarului „New York Daily Tribune" două 
corespondenţe cu privire la situaţia politică din Prusia. 
Ambele coresponden3 apar în ziar la 19 mai sub 
titlul „Pregătiri în vederea viitorului ră7boi al lui 
Napoleon pe Rin " .  

Engels îi comunică lui Marx condiţiile în care v a  
lucra pe viitor l a  firma „Ermen & Engels" după moar
tea tatălui său. 

Aprox. 12-25 mal lnştiinţat că mama sa este grav bolnavă, Engels pleacă 
la Barmen. La întoarcere, îndreptîndu-se spre Man
chester, Engels rămîne pentru scurtă vreme la Marx, 
în Londra. 

Mijlocul lunii mal Marx primeşte o scrisoare din partea scriitorului rus 
N. P. Sazonov, în care acesta îşi exprima profunda 
indignare provocată de calomniile lui Vogt. Relevînd 
marea importanţă pe care o prezintă pentru gîndirea 
economică cartea lui Marx „Contribuţii la critica 
economiei politice",  apărută în 1 859, Sazonov îi  co
munica că unul dintre profesorii Universităţii din 
Moscova a prezentat conţinutul acestei cărţi în cadul 
unei lecţii speciale. 

28 mai -
aprox. 1 iunie 

2 iunie 

13 iunie 

Marx şi Engels urmăresc desfăşurarea mişcării de 
eliberare naţională din Italia, comentînd în presă prin
cipalele ei etape. Articolul lui Marx cu privire la 
campania lui Garibaldi apare în „New York Daily 
Tribune" la 14 iunie, iar articolul lui Engels „Gari
baldi în Sicilia" apare în acelaşi ziar ca articol de 
fond la 22 iunie. 

Scriindu-i lui Lassalle în legătură cu caracterizarea 
poziţiei adoptate în politica externă de adepţii poli
ticianului englez D. Urquhart, Marx formulează cîteva 
dintre principiile tactice ale revoluţionarilor proletari 
faţă de aliaţii vremelnici din tabăra burghez.. 

Marx scrie articolul „Ştiri interesante din Prusia•, 
consacrat apropiatei conferinţe a suveranilor germani, 
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Aprox. 19 iunie 

Aprox. 25 iunie 

Slîrşitul 
lunii iunie, 
10 şi 14 iulie 

23 iulie 

Aprox. 24 iulie 
şi sfîrşitul 
lunii iulie 

28 iulie -
3 august 

7 august 

8 august 

la care urma să participe şi Napoleon al lll-lea. Arti
colul apare la 30 iunie în „New York Daily Tri
bune" .  

Marx î l  vizitează pe publicistul german Borkheim şi 
ii  recomandă să scrie un răspuns la broşura bona
partistului About „Prusia în 1 860" .  ln cursul lunilor 
următoare, Marx ii  dă o serie de indicaţii lui Bork
heim referitor la conţinutul lucrării, pe care o citeşte 
în corectură. 

Engels scrie articolul „Trupele britanice de voluntari• ,  
î n  care caracterizează compoziţia d e  clasă a armatei 
de voluntari. Articolul apare ca articol de fond în 
„New York Daily Tribune" la 1 1  iulie. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" arti
colul „Comerţul britanic" şi alte două articole intitu
late „Situaţia industriei de fabrică britanice•, în care 
arată, pe baza analizei unor rapoarte ale inspectorilor 
de fabrici referitoare la prima jumătate a anului 1 860, 
intensificarea exploatării clasei muncitoare din Anglia. 
Primul articol apare în acest ziar ca articol de fond 
la 16 iulie, iar celelalte două apar la 6 şi 24 august. 

Marx scrie un articol cu privire la ruptura dintre 
Garibaldi şi Cavour. Articolul apare la 8 august în 
„New York Daily Tribune" sub titlul „Ştiri interesante 
din Sicilia. - Cearta dintre Garibaldi şi La Farina. 

O scrisoare a lui Garibaldi".  

Jn legătură cu planurile agresive ale Franţei bona
partiste, Engels scrie articolele „Apărarea Angliei" şi 
„Ar putea oare francezii să invadeze Londra ?", în 
care analizează planurile oficiale de apărare a Angliei. 
Articolele apar la 10 şi 1 1  august în „New York Daily 
Tribune" ca articole de fond. 

Marx trimite redacţiei lui „New York Daily Tribune "  
un articol cu privire la tulburările din Siria, precum 
şi articolul „Alianţa franco-rusă",  în care subliniază 
faptul că ascuţirea contradicţiilor interne sileşte cercu
rile guvernante din Franţa şi Rusia să caute în război 
o ieşire. Articolele apar la 1 1  şi 16 august. 

Marx scrie articolul „Taxele vamale la hirtie. - Scri
soarea împăratului" ,  în care analizează procedura anti· 
democratică de adoptare a legilor în parlamentul 
englez. Articolul apare în „New York Daily Tri
bune" la 22 august. 

Engels scrie articolul „Manevrele forţelor lui Gari
baldi ", în care dă o înaltă apreciere calităţilor mili
tare ale trupelor revoluţionare conduse de Garibaldi 
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1 1  august 

14 august -
8 septembrie 

16 august 

Aprox. 24 august 

Inceputul 
lunii septembrie 

Mijlocul 
lnii septembrie
mijlocul 
lunii octombrie 

17 şi 27 
septembrie 

48 

şi dezvăluie caracterul antipopular al armatei regale 
napoleoniene. Articolul apare în „New York Daily 
Tribune" la 23 august. 

Engels asistă la trecerea în revistă a puşcaşilor volun
tari la Newton şi  primeşte din partea redacţiei revistei 
militare engleze „The Volunteer Jounal, for Lanca
shire and Chshire" p ropunerea de a scrie un articol 
pe marginea acestui eveniment. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• patru 
articole pe teme economice. Articolele : „Noul îm
prumut sard. - Apropiatul împrumut francez şi in
dian", „Recolta din Europa",  „Preturile la cereale. -
Situaţia financiară din Europa şi pregătirile de război. 
- Problema orientală" şi „Comerţul britanic" apar 
în acest ziar la 28 august, 6, 10 şi 29 septembrie. 

Engels scrie articolul „Omul bolnav din Austria",  în 
care relevă caracterul reacţionar al politicii intene şi 
externe duse de împăratul Austriei, precum şi creş
terea forţelor revoluţionare în Imperiul austriac. Arti
colul apare ca articol de fond în „New York Daily 
Tribune" la 1 septembrie. 

Engels scrie articolul „O trecere în revistă a unită
ţilor de puşcaşi voluntari englezi" şi-l trimite redac
ţiei ziarului „Allgemeine Milităr-Zeitung" din Darm
stadt, care îl publică la 8 septembrie. Engels trimite 
traducerea engleză a articolului ziarului „Volunteer 
Journal" ,  care îl publică la 14 septembrie, cu unele 
note introductive făcute de redacţie, sub titlul „Cronica 
unui ziar german cu privire la trecerea în revistă 
de la Newton". 

Engels scrie două articole cu privire la succesele tru
pelor revoluţionare în Italia de sud : „Inaintarea lui 
Garbaldi" şi „Garibaldi în Calabria",  care apar ca 
articole de fond în „New York Daily Tribune• la 21  
şi 24 septembrie. 

Engels scrie articolul „Infanteria uşoară franceză", 
care apare la 21  septembrie, 5 şi 20 octombrie în 
„Volunteer Jounal".  

Marx scrie două articole în care analizează politica 
extenă a Franţei şi Rusiei, insistînd, totodată, şi asu
pra premiselor unificării revoluţionare a Italiei şi 
Gelllaniei. Articolele „Rsia se foloseşte de Austria. 
- Congresul de la Varşovia" şi „Situaţia din Prusia. 
- Prusia, Franţa şi  Italia" au apărut în „New York 
Daily Tribune" la 10 şi 15 octombrie. 
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Prima jumătate Engels scrie pentru „Volunteer Journal" două articole : 
a lunii octombrie- „Artileria de voluntari• şi „Voluntarii genişti•,  con-
sfirşitul lunii sacrate problemelor de organizare a trupelor de arti-
noiembrie lerie şi de geniu ale voluntarilor. Articolele apar in 

ziar la 13 octombrie, 24 noiembrie şi 1 decembrie. 

Aprox. 
15 octombrie 

23 octombrie 

Engels primeşte din partea redacţiei lui „Allgemeine 
Milităr-Zeitung• propunerea de a fi colaborator per
manent al ziarului. 

Cu ocazia reorganizării armatei prusiene, Marx scrie 
articolul „Pregătiri de război în Prusia " ,  care apare 
în „New York Daily Tribune" la 8 noiembrie. 

Sfirşitul lunii Engels scrie articolul „Istoricul puştii ghintuite", în 
octombrie 1 860 - care urmăreşte de pe poziţiile materialismului istoric 
prima jumătate dezvoltarea acestui tip de bază al armei de foc por-
a lunii tative. „Volunteer Jounal" publică această lucrare în 
ianuarie 1861 opt articole care apar in intervalul dintre 3 noiembrie 

1 860 şi 19 ianuarie 1 861 .  O parte dintre ele sînt 
publicate şi în revista militară engleză „Army and 
Navy Gazette• la 27 ianuarie 1 86 1 .  

8 noiembrie 

10 noiembrie 

17 noiembrie 

19 noiembrie
decembrie 

Aprox. 
22 noiembrie 

24 noiembrie 

Marx termină lucrul la pamfletul „Domnul Vogt". 

Marx scrie un articol despre situaţia financiară a 
Angliei. Articolul apare în „New York Daily Tribune "  
l a  2 4  noiembrie sub titlul „Incordare p e  piaţa finan
ciară ".  

Marx scrie prefaţa la pamfletul „Domnul Vogt•. 

Jenny Marx se îmbolnăveşte de vărsat negru. In 
tot timpul bolii ei, copiii locuiesc la Wilhelm Liebk
necht, iar Marx îşi îngrijeşte soţia grav bolnavă. 

Engels termină articolul „Flota" pentru „New Ame
rican Cyclopaedia".  Articolul a�are în 1 861 în volu
mul al XII-lea al enciclopediei. 

După ce toate instanţele judecătoreşti din Prusia au 
respins procesul intentat de Marx ziarului „National
Zeitung", Marx trimite o declaraţie redacţiilor cîtorva 
ziare germane. „Allgemeine Zeitung" din Augsburg 
publică această declaraţie la 1 decembrie. 

Sfîrşitul Marx se ocupă cu studiul ştiinţelor naturii şi citeşte 
lunii noiembrie - cartea lui Darwin „Evoluţia speciilor", pe care, într-o 
19 decembrie scrisoare către Engels, o caracterizează ca „temelie 

1 decembrie 

ştiinţifică-naturalistă" a concepţiei sale despre lume. 

Apare pamfletul „Domnul Vogt", în care Marx apără 
partidul proletar împotriva atacurilor calomniatoare 
ale burgheziei. El demonstrează fără putinţă de tăgadă. 
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20 decembrie 

pe bază de documente, că Vogt este un agent pl}tit 
al lui Bonaparte. 

Hoddl îl înştiinţează pe Engels că redacţia lui „Vo
lunteer Journal• intenţionează să-i publice articolele 
apărute în revistă într-o culegere separată intitulată 
„Articole pentru voluntari" .  

24 Jecembrie 1860 Engels scrie două articole consacrate cre) lerii crizei 
şi �Iîrşitul lunii revoluţionare în Austria şi în Germania. Articolul 
ianuarie 1861 „Austria - Dezvoltarea revoluţiei" apare în „New 

18-22 ianuarie 

28 ianuarie 

Siîrşitul lunii 
ianuarie 

lnceputul 
Junii februarie 

York Daily Tribune" la 12 ianuarie, iar „Mişcarea 
din Germania" - la 12 februarie 1 861 ca articol 
de fond. 

1 8 6 1  

După decretarea amnistiei regale în Prusia, Marx îl 
roagă pe Engels să critice într-un articol această 
amnistie, care, de fapt, nu se extindea şi asupra emi
granţilor germani care participaseră la revoluţia din 
1 848-1849. Marx trimite articolul lui Engels redac
ţiilor ziarelor „The Times" şi „The Standard", care 
însă refuză să-l publice. 

Marx este înştiinţat de unul din redactorii ziarului 
„New York Daily Tribune•, Ch. Dana, că ziarul va 
suspenda pe timp de 6 săptămîni publicarea cores
pondenţelor sale şi că editorii lui refuză să-i plătească 
cîtev a din articolele care n-au fost publicate. Ca ur
mare a acestui fapt, familia lui Marx îndură mari 
lipsuri materiale. 

Engels prelucrează pentru „Volunteer Journal• arti
colul „Forţele armate franceze•, scris pentru „New 
York Daily Tribune•,  care însă nu l-a p ublicat. La 
2 februarie, articolul apare în „Volunteer Jounal • .  

Engels citeşte cartea mareşalului Bugeaud „Schiţe a 
unor probleme de ducere a războiului" şi face extrase 
din capitolul consacrat factorilor fizici şi morali în 
lupta de infanterie. Un extras din cartea lui Bugeaud 
apare n traducere engleză şi e însoţit de notele intro
ductive ale lui Engels, la 9 şi 16 februarie şi 2 martie, 
în revista „Volunteer Journal " sub titlul „Mareşalul 
Bugeaud despre factorul moral în luptă" .  

A doua jumătate Marx studiază istoria antică, citeşte în limba greacă 
a lunii februarie- capitolul despre războaiele civile din volumul lui 
sfirşitul Junii mai Appian „Istoria Rmei" ş i  recitşte „Istoria războiu-

28 februarie -
aprox. 16 martie 

4B" 

lui peloponesiac" a lui Tucidide. 

Marx face o călătorie la Zaltbommel în Olanda la 
unchiul său Lion Philips. 
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Aprox. 16 martie 

11 martie -
12 aprilie 

Aprox. 16-
19 aprilie 

19-29 aprilie 

1nceputul 
lunii mai -
începutul 
lunii iunie 

1-10 mai 

Apare în ediţie separată culegerea „Articole pentru 
voluntari •, care cuprinde cinci articole militare ale 
lui Engels apărute în „Volunteer Journal" în 1 860 şi 
la începutul anului 1 86 1 .  

Marx s e  află la Berlin. El duce tratative c u  Lassalle 
în legătură cu editarea în comun a unui ziar în Ger
mania şi face demersuri pentru a-şi recăpăta cetăţenia 
prusiană pe baza decretului de amnistie. Primind din 
partea preşedintelui poliţiei regale, von Zedlitz, un 
răspuns negativ la  cererea sa, Marx adresează o nouă 
cerere poliţiei locale pentru recăpătarea cetăţeniei 
prusiene şi îl autorizează pe Lassalle să întreprindă 
cele necesare în vederea acestui scop. Marx asistă 
în loja publiciştilor la o şedinţă ţinută de Camera 
inferioară a Landtagului prusian. 

După o scurtă şedere la Elberfeld şi Barmen, Marx 
ajunge la Colonia, unde se î ntîlneşte cu avocatul Karl 
Schneider II, care susţinuse apărarea în procesul co
muniştilor de la Colonia din 1 852, precum şi cu fostul 
acuzat din acelaşi proces Johann Iakob Klein ; de 
asemenea, Marx o vizitează pe văduva lui Roland 
Daniels, unul dintre conducătorii comunităţii din Co
lonia a Ligii comuniştilor. 

Marx merge pentru două zile la mama sa la Trier, 
după care se î ntoarce la Londra, trecînd prin Aachen, 
Zaltbommel, Rotterdam şi Amsterdam. 

Marx discută cu Simon-Fran;ois Bernard, emigrant 
francez şi participant la revoluţia din 1 848-1849, şi 
cu liderul cartist Ernest Jones despre organizarea la 
Londra a unui miting de protest împotriva arestării 
lui Blanqui la Paris şi a tratamentului inuman la care 
a fost supus în închisoare. In acelaşi timp, Marx ia 
unele măsuri pentru a răspîndi prin presă ştiri cu 
privire la condiţiile grele de arest ale lui Blanqui. 

Marx şi Engels fac un schimb de păreri, în scrisorile 
pe care şi le trimit unul altuia, în legătură cu edi
tarea unui ziar în Germania. Ei hotărăsc să respingă 
propunerea lui Lassalle de a edita în comun ziarul, 
deoarece nu puteau accepta condiţiile puse de Lassalle 
(acesta pretindea rolul conducător în redacţie) . 

Aprox. 20-23 mai Engels vizitează pe Marx la Londra. Acesta îl infor
mează în amănunţime despre rezultatul călătoriei sale 
în Germani a. 

10 iunie Marx primeşte din partea lui Max Friedlander, redac
torul ziarului burghezo-liberal din Viena „Die Presse" ,  
o nouă propunere de colaborare. El  îl roagă pe Marx 
să trimită pentru început două articole cu privire la 
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Mijlocl 
lunii iunie 1861 
noiembrie 1862 

Aprox. 18 iunie 

19 iunie 

August 1861 
iulie 1863 

August
decembrie 

războiul civil din S.U.A. şi la situaţia din Anglia. 
Ţinînd seama de marea popularitate de care se bucura 
ziarul printre cititorii germani, precum şi de poziţia 
sa antibonapartistă în problemele de politică extenă, 
Marx acceptă propunerea, dar nu trimite imediat arti
colele, dată fiind atitudinea binevoitoare a ziarului 
faţă de guvernul pseudoconstituţional Schmerling din 
Austria. 

In legătură cu începerea acţiunilor militare în Statele 
- Unite, Marx şi Engels dau o mare atenţie cercetării 

cauzelor care au dus la izbucnirea războiului civil 
în S.U.A. Urmărind cu atenţie presa americană, precum 
şi alte izvoare, Marx ajunge la concluzia că princi
pala cauză a războiului civil din S.U.A. o constituie 
problema sclaviei. Acordînd o mare importanţă luptei 
poporului american împotriva sclaviei negrilor, Marx 
şi Engels au subliniat în articolele şi în scrisorile lor 
caracterul progresist al războiului dus de statele din 
Nord. 

Marx este informat din Berlin că cererea sa de rein
tegrare în drepturile de cetăţean prusian a fost res
pinsă de preşedintele poliţiei. 

Marx îi  comunică lui Engels că a primit o scrisoare 
de la publicistul francez L. Watteau (Denonville), 
prietenul apropiat al lui Blanqui, şi îşi exprimă mul
ţumirea pentru faptul că au stabilit din nou legătura 
directă cu partidul revoluţionar din Franţa. 

Marx continuă lucrul la marea operă de economie, în 
care intenţiona să cerceteze întregul ansamblu de 
probleme ale modului de producţie capitalist şi, tot
odată, să supună criticii economia politică burgheză. 
Cercetările şi extrasele făcute de Marx însumează 
un manuscris voluminos format din 23 de caiete, care 
poartă titlul comun „Contribuţii la critica economiei 
politice" .  

Lucrînd la opera sa de economie, Marx analizează 
amănunţit problema transformării banilor în capital şi 
a producerii plusvalorii absolute şi începe să studieze 
problema plusvalorii relative. 

Siîrşitul Marx se află la Engels, la Manchester ; de aici, el 
Junii august - cere într-o scrisoare redacţiei ziarului „Die Presse" 
prima jumătate să-şi definească poziţia politică faţă de criza de gu-
a lunii sep tembrie vem din Austria. In acest timp, el asistă şi la una 

din şedinţele secţiei de ştiinţe economice şi de sta
tistică care s-a ţinut concomitent cu adunarea anuală 
a „Asociaţiei pentru sprij inirea dezvoltării ştiinţei" ,  
convocată între 4 şi 11  septembrie. 
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18 şi 21 
septembrie 

3 - siirşiluJ 
Junii octombrie 

5 şi 12 octombrie 

20 octombrie 
şi si1rşiluJ Junii 
octombrie 

29 octombrie 

Noiembrie -
începutul 
Junii decembrie 

Aprox. 1-18 
noiembrie 

7 şi 8 
noiembrie 

10 noiembrie 

Marx reia colaborarea la „New York Daily Tribune",  
întreruptă în ianuarie 1 86 1 ,  şi  scrie pentru acesta 
articolele „Problema americană în Anglia• şi „Comer
ţul britanic cu bumbac ",  pe care ziarul le publică la 
1 1  şi 14 octombrie. 

Engels îşi petrece concediul la rudele sale din Ger
mania. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune• dou. 
articole în care demască falsele născociri ale presei 
palmerstoniene cu privire la evenimentele din Ame
rica. Articolele „Ziarul londonez «Times» şi lordul 
Palmerston • şi „Ziarul londonez «Times» şi prinţii 
de Orleans în America" apar în ziar la 21 octombrie 
şi 1 noiembrie. 

Marx începe să colaboreze la ziarul vienez „Die 
Presse• .  El trimite redacţiei două articole - „Războiul 
civil din America de Nord" şi „Războiul civil din 
Statele Unite" -, în care dezvăluie de pe poziţiile 
materialismului istoric premisele, caracterul şi tortele 
motrice ale războiului civil din S.U.A. Articolele apar 
în ziarul „Die Presse • la 25 octombrie şi 7 noiembrie. 

Friedlânder îi  comunică lui Marx că, începînd de la 
1 noiembrie, a fost confirmat ca corespondent perma
nent al ziarului „Die Presse" la Londra. 

Engels continuă să colaboreze la „Volunteer J oumal • ,  
eaie, la 2 2  noimbrie şi 6 decmbrie, î i  publcă arti
colele „Ofiţerii voluntari" şi „lnvăţămintele războiului 
din America•. 

Marx scrie cinci articole cu privire la fenomenele de 
criză din economia Angliei şi  la criza financiar. din 
Franţa. Articolele „Criza din Anglia" ,  „Cronică eco
nomică" ,  „Monsieur Fould" şi „Situaţia financiară a 
Franţei• apar în „Die Presse" la 6, 9, 1 9  şi 23 noiem
brie. Articolul „Comerţul britanic" apare la 23 noiem
brie în „New York Daily Tribune" .  

Marx scrie două articole despre i ntervenţia Angliei, 
Franţei şi  Spaniei în Mexic, în care dezvăluie carac
terul ei colonialist, arătînd că adevăratul organizator 
al intervenţiei este guvenul Palmerston. Articolele au 
apărut la 1 2  noiembrie în „Die Presse" şi la 23 no
iembrie în „New York Daily Tribune "  sub titlul „In
tervenţia din Mexic". 

Marx î i  trimite lui L. Watteau b anii strînşi de la 
muncitorii emigranţi germani pentru editarea unei 
broşuri consacrate procesului lui Blanqui. Intr-o scri
soare adresată lui Watteau, Marx îl caracterizează pe 
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Aprox. 
19 noiembrie 

Aprox. 
26 noiembrie 

28 noiembrie -
31 decembrie 

7 decembrie 
1861-31 ianuarie 
1862 

10 decembrie 

10 şi 13  
decembrie 

Blanqui ca pe un eminent militant al „partidului pro
letar francez " .  

n legăitură 0u destituirea generallui aboliţionist Fre
mont din funcţia de comandant suprem al armatei din 
Missouri, Marx scrie pentru „Die Presse• un articol 
cu privire la situaţia politică internă din Statele Unite. 
Articolul apare în acest ziar la 26 noiembrie sub 
titlul „Destituirea lui Fremont" .  

Marx este incunoştiinţat de  Lassalle că  cererea sa de  
reintegrare în drepturile de  cetăţean prusian a fost 
definitiv respinsă de ministrul de interne al Prusiei. 

In legătură cu reţinerea vasului de poştă englez 
„Trent" de către un vas de război american, Marx 
scrie o serie de articole consacrate conflictului anglo
american. In aceste articole, el demască poziţia oli
garhiei guvernante engleze, care simpatiza cu proprie
tarii de sclavi, şi, în acelaşi timp, îşi exprimă convin
gerea că un război intre Anglia şi S.U.A. nu va avea 
loc. Articolele „Cazl uTrenb ",  „Conflictul anglo-me
rican •, „Principalii actori ai dramei «Trent» • ,  „Disputa 
în jurul afacerii «Trent»" ,  „Guvernul de la Wa
shington şi  puterile occidentale",  „Scamatoriile presei 
franceze. Consecinţe economice ale războiului" 
apar în „Die Presse" la 2, 3, 8, 1 1  şi 25 decembrie 
1 861  şi la 4 ianuarie 1 862. Articolul „Ultimele ştiri 
cu privire la cazul «Trent» şi repercusiunile lor la 
Londra" a apărut în „New York Daily Tribune• la 
19  decembrie. 

In urma înăspririi relaţiilor anglo-americane după in
ddcntul „Trent•,  Max crie o serie de articole n 
care relevă creşterea stării de spirit antirăzboinice în 
Anglia. Articolele „Accentuarea simpatiilor în  Anglia• 
şi „Opinia publică din Anglia" apar în „New York 
Daily Tribune" la 25 decembrie 1 861  şi 1 februarie 
1 862. Articolele „Părerea ziarelor şi părerea poporu
lui• ,  „Un miting filoamerican • şi „Starea de spirit 
antiintervenţionistă• au apărut în „Die Presse" la 
3 1  decembrie 1 861  şi 5 ianuarie şi 4 februarie 1 862. 

J. W. Weber, membru al Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani de la Londra, îl roagă pe Marx să 
facă o apreciere critică asupra concepţiilor economis
tului vulgar german Wirth şi asupra poziţiei ziarului 
„Der Arbeitgeber",  editat de acesta, pentru a putea 
începe în presa germană o campanie împotriva lui. 

Marx scrie pentru „Die Presse• articolele „Criza în 
legătură cu problema sclaviei" şi „Ştiri din America " ,  
în care relevă intensificarea manifestărilor în  favoarea 
desfiinţării sclaviei în Nord. Ziarul publică aceste arti
cole la 14 şi 17 decembrie. 
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lanuarie
februarie 

14 şi 1 7  
ianuarie 

Mijlocul 
Junii ianuarie 
şi începutul 
lunii februarie 

28 ianuarie 

Februari
iunie 

7 februarie 

15 februarie 

1 8 6 2  
Marx începe să lucreze la „Teorii asupra plusvalorii• ,  
în care urmăreşte în mod critic istoricul economiei 
politice începind de la mijlocul secolului al XVII-iea. 
In acest timp, el studiază problemele reproducţiei ca
pitaliste, face o analiză critică a aşa-numitei „dogme 
a lui Smith" şi formulează principiile fundamentale 
ale propriei sale teorii a reproducţiei, elaborată ulte
rior în amănunţime în volumul al II-iea al „Capita
lului" .  

Marx scrie pentru „Die Presse" articolele „Cu privire 
la istoricul tăinuirii depeşei lui Seward" şi „Lovitura 
de stat a lordului John Russell • ,  în care demască 
planurile intervenţioniste ale guvernului Palmerston 
cu privire la Statele Unite. Articolele apar în acest 
ziar la 18 şi 21 ianuarie 1862. 

Marx scrie pentru ziarul „Die Presse" articolele „Date 
statistice asupra căilor ferate" şi „Despre criza de 
bumbac•, în care analizează rapoartele statistice ofi
ciale ale guvernului englez şi ale Camerei de comerţ 
din Manchester. Articolele apar în ziar la 23 ianuarie 
şi 8 februarie. 

Marx scrie articolul „Un miting al muncitorilor din 
Londra• ,  în care dă o înaltă apreciere atitudinii in
ternaţionaliste adoptate de clasa muncitoare din Anglia 
faţă de pericolul unei intervenţii împotriva Statelor 
Unite. „Die Presse" tipăreşte articolul la 2 februarie. 

Marx poartă o intensă corespondenţă cu emigrantul 
socialist german Wilhelm Eichhoff, care începuse în 
coloanele săptămînalului londonez „Hermann" o pole
mică împotriva democratului mic-burghez Kinkel. Tri
miţînd materiale lui Eichhoff, precum şi lui Wilhelm 
Weber, membru al Asociaţiei sportive din Neustadt, 
care se afla în Germania, Marx contribuie la demas
carea democraţilor mic-burghezi germani, care au 
aderat la Uniunea naţională burghezo-liberală din 
Prusia. 

Marx scrie articolul „Dezbaterile parlamentare cu pri
vire la adresa de răspuns la mesajul tronului• ,  în care 
dezvăluie caracterul reacţionar al politicii extene duse 
de oligarhia guvernantă din Anglia. „Die Presse• pu
blică articolul la 12 februarie. 

Marx scrie pentru „New York Daily Tribune" articolul 
„Harababura din Mexic",  în care arată ascuţirea con
tradicţiilor dintre participanţii la intervenţia din Mexic 
ca urmare a planurilor lui Bonaparte de a întemeia în 
Mexic un imperiu în fruntea căruia să-l instaleze pe 
protejatul său arhiducele Austriei Maximilian. Ziarul 
publică acest articol la 10 martie. Acesta este ultimul 
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Aprox. 
26 februarie 

Sfirşilul 
lunii februarie 

.Martie 

30 martie 
aprox. 
25 aprilie 

Aprox. 
13 aprilie 

Aprox. 
28 aprilie 

28 aprilie 

articol al lui Marx publicat de „New York Daily Tri
bune" . 

Marx scrie articolul „Situaţia din America•,  în care 
critică dspru conducerea armatei din Nord în persoana 
comandantului suprem al armatei, McClellan, şi anali
zează măsurile luate de Lincoln în vederea întăririi 
armatei din Nord. Articolul apare în „Die \resse "  la 
3 martie. 

Marx primeşte o scrisoare din Elveţia din partea lui 
J. Ph. Becker, veteran al mişcării revoluţionare ger
mane, care îl roagă să-i dea o mină de ajutor la edi
tarea lucrării sale „Cum şi cind ? " ,  consacrată proble
mei unificării Germaniei. Marx face demersuri pentru 
a-l ajuta pe Becker. 

Marx scrie pentru „Die Presse" un articol cu pnv1re 
la politica expansionistă a Rusiei ţariste în Extremul 
Orient. Articolul n-a fost publicat. 

Engels scrie un articol în legatura cu desfăşurarea 
acţiunilor militare în Statele Unite, care este publicat 
de „Volunteer Jounal" la 14 martie sub titlul „Războ
iul din America" . Marx traduce articolul în limba 
germană şi îl trimite cu unele completări redacţiei 
ziarului „Die Presse" ,  care îl publică la 26 şi 27 martie 
sub titlul „Războiul civil din America " .  In acest arti
col, Marx şi Engels prezintă propriul lor plan militar 
strategic, menit să asigure victoria Nordului în război. 

Marx îl vizitează pe Engels la Man.hester. Impreună 
cu Eichhoff, care venise pentru cîteva zile de la Li
verpool, discută problema unei acţiuni împotriva demo
cratului mic-burghez Kinkel. 

arx primeşte din partea lui Ch. Dand o scrisoare în 
care acesta îi propune să nu mai trimită corespondenţe 
pentru „New York Daily Tribune•, deoarece în ulti
mele două luni ziarul nu a publicat decît două din 
articolele sale. Dana îi comunică, de asemenea, inten
ţia sa de a se retrage din redacţie. 

Marx refuză propunerea lui Friedlănder de a scrie 
pentru „Die Presse" corespondenţe speciale cu privire 
la expoziţia industrială care urma să se deschidă la 
1 mai la Londra din cauza cheltuielilor mari implicate 
de vizitarea ei. El acceptă însă propunerea de a tri
mite ziarului cite un articol pe săptămînă. 

Marx scrie pentru „Die Presse" un articol despre aven
tura lui Napoleon al III-lea în Mexic. Articolul apare 
la 2 mai sub titlul „O nouă escrocherie internaţională 
Mires" .  

Marx î l  roagă într-o scrisoare p e  Engels s ă  trimită 
pentru ziarul „Die Presse" un articol despre bătălia de 
la Corint, iar pe viitor să scrie cu regularitate cronica 
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5 mai 

16, 18 mal 
şi 14 iunie 

2-25 mal 

lunle 

Iunie-iulie 

Iunie-august 

Aprox. 6 iunie 

principalelor evenimente ale războiului civil din S .U.A. 
Marx îi  propune lui Lassalle, într-o scrisoare, să scrie 

pentru revista „Unsere Zeit" ,  editată în Germania de 
Brockhaus, o recenzie asupra pnmei cărţi din lucrarea 
sa „Contribuţii la critica economiei politice" .  

Studiind organizarea armatei indigene din India, Engels 
îl roagă pe Marx să-i trimită raportul parlamentar şi 
materialele ministerului de război al Angliei cu privire 
la această problemă. 

Continuînd să urmărească cu atenţie acţiunile mili
tare din America de Nord, într-o scrisoare adresată lui 
Marx, Engels descrie în amănunţime bătălia de la 
Corint şi luptele din Virginia. 

In legătură cu cucerirea de către armatele Nordului 
a oraşului New Orleans - important centru politic şi 
militar al Confederaţiei sclavagiste , Marx scrie 
pentru ziarul „Die Presse" articolele „Presa engleză şi 
căderea oraşului New Orleans", „O convenţie împo
triva comerţului cu sclavi" şi „Umanitatea engleză şi 
America". In aceste articole, el analizează perspecti
vele războiului civil din S.U.A. şi ale rezolvării defi
nitive a problemei sclaviei. Articolele apar în ziar la 
20 şi 22 mai şi 20 iunie. 

Intr-o scrisoare adresată lui Marx, Engels descrie 
amănunţit situaţia de pe principalele teatre de război 
din America. Folosind materialul primit de la Engels, 
Marx scrie pentru „Die Presse" articolul „Situaţia de 
pe teatrul de război din America• , care apare în ziar 
la 30 mai. 

Marx reciteşte cartea lui Rodbertus „A treia scrisoare 
către Kirchmann, combaterea teoriei rentei funciare a 
1 ui Ricardo şi formarea unei noi teorii a rentei • .  Intr-o 
scrisoare adresată lui Lassalle, Marx critică teoria 
rentei a lui Rodbertus şi cea a lui Ricardo. 

Familia lui Marx suferă mari lipsuri materiale în urma 
încetării colaborării sale la „New York Daily Tribune• .  
Jenny Marx încearcă zadarnic s ă  vîndă o parte din 
biblioteca soţului ei. Cu ajutorul lui Engels, Marx achită 
o parte din datorii. 

Lucrînd la „Teorii asupra plusvalorii", Marx dezvoltă 
teria sa asupra prfitului mij.Iociu şi a preţului de pro
ducţie, precum şi teoria rentei funciare capitaliste, atît 
a celei diferenţiale cit şi a celei absolute. Marx îl in
formează în amănunţime pe Engels asupra rezultatelor 
cercetărilor sale în scrisorile din 2 şi 9 august. 

Marx primeşte din Boston, de la emigrantul german 
Steffen, ştirea că democratul mic-burghez Heinzen îi  
atacă în coloanele revistei „Der Pionier" pe revoluţio
narii proletari. Totodată, Steffen îl roagă pe Marx să-i 
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Mijlocul 
lunii iunie 

Sfirşilul 
lunii iunie 

Aprox. 5 iulie 

9 iulie -
4 augusl 

16 iulie 

30 iulie -
10 seplembrie 

2 augusl 

trimită material cu privire la activitatea poli ticd din 
trecut a lui Heinzen în vederea unei acţiuni în presă 
împotriva lui. 

In legătură cu critica pe care o face în lucrarea sa de 
economie concepţiilor reacţionare ale lui Malthus, Marx 
rcitşte cartea lui Darwin „Originea peciilor" şi subli
niază că teoria lui Darwin constituie o dezminţire a 
malthusianismului. 

Engels scrie articolul „Războiul civil din America şi 
cuirasatele şi navele cu pinten" ,  pe care ziarul „Die 
Presse" îl publică la 3 iulie. 

Marx este vizitat de Schweigert, fost căpitan în armata 
austriacă, care a luptat în Italia în detaşamentul lui 
Garibaldi. Marx ia cunoştinţă din relatările lui Schwei
gert de planurile „de eliberare" a Germanici proiectate 
de ofiţerul german Ristow şi împărtăşite de Lassalle 
şi critică aspru caracterul lor aventurier. 

Marx este deseori vizitat de Lassalle, care venise la 
Londra cu ocazia expoziţiei industriale internaţionale. 
In discuţiile purtate cu Marx, Lassalle i-a făcut cunos
cută intenţia de a începe agitaţia în rîndul muncitorilor 
din Germania pentru introducerea dreptului de vot uni
versal şi  organizarea cu ajutorul statului prusian iunche
ro-burghz a unor asciaţii de producţie l căror scop 
ar fi, pretindea Lassalle, rezolvarea problemei sociale. 
Marx condamnă hotărît esenţa reformistă a programului 
şi  tacticii lui Lassalle, subliniind că,  din punct de vedere 
politic, ei nu au nimic comun, afară de cîteva scopuri 
finale îndepărtate. 

Marx scrie pentru ziarul „Die Presse" un articol despre 
politica extenă reacţionară a guvernului englez. Arti
colul apare la 20 iulie sub titlul „Manevra de înăbu
şire a dezbaterilor în legătură cu Mexicul şi alianţa 
cu Franţa" .  

Marx ş i  Engels urmăresc c u  atenţie evenimentele din 
America şi întreţin prin corespondenţă un schimb de 
păreri cu privire la perspectivele războiului civil din 
S.U.A. Deşi Engels, avînd în vedere unele insuccese 
militare destul de serioase suferite de armata Nordu
lui, a manifestat îndoieli în ce priveşte perspectivele 
războiului, Marx a ţinut seama de întregul ansamblu 
al factorilor politici şi militari şi şi-a exprimat încre
derea deplină în victoria definitivă a Nordului . Marx 
îşi expune punctul său de vedere în articolul „Obser
vaţii la critica situaţiei din America" ,  care apare la 
9 augu,t în :iarul „Die Prelse" .  

Engels asistă la o trecere în revistă a voluntarilor 
englezi de la Heaton Park din Manchester. In arti
colul „Trecerea în revistă a voluntarilor din Anglia " ,  
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După 9 august 

22 august 

27 august 

28 august -
aprox. 
7 septembrie 

Septembrie 

11 septembrie 

apărut in „Allgemeine Militar-Zeitung" la 1 şi 8 no
iembrie, Engels face aprecieri asupra nivelului de 
pregătire a voluntarilor englezi. 

Marx se adresează redacţiei ziarului aboliţionist „The 
Evening Post", care apărea la New York, cu propu
nerea de a colabora în paginile lui. 

Marx scrie pentru ziarul „Die Presse" articolul „Ma
nifestări aboliţioniste în America" , m care relevă 
creşterea şi unirea forţelor care se pronunţau pentru 
desfiinţarea imediată a sclaviei. Articolul apare î n  
ziar la 3 0  august. 

In calitatea sa de corespondent al ziaru'!ui „Die 
Presse", Marx primeşte un permis permanent pentru 
vizitarea expoziţiei industriale intenaţionale de la 
Londra. 

Marx pleacă la Zaltbommel la unchiul său Lion 
Philips şi la Trier la mama sa pentru a-şi aranj a 
unele chestiuni băneşti. La întoarcere se intîlneşte la 
Colonia cu Kapp, participant la revoluţia din 
1 848-1849, care venea din S.U.A. Kapp îl informează 
pe Marx c. emigranţii revoluţionari germani luptă î n  
războiul civil din S.U.A. d e  partea statelor din Nord. 

Analizînd în mod critic teoria acumulării a lui Ri
cardo, Marx a dezvoltat în „Teorii asupra plusva
lorii" teoria sa asupra acumulării capitaliste şi a 
crizelor economice. 

Dată fiind situaţia materială extrem de grea a fa
miliei sale, Marx încearcă să obţină, prin intermediul 
vărului său August Philips, un post î ntr-unul din ofi
ciile de cale ferată din Anglia, însă fără succes. 

Eichhoff i se adresează lui Engels cu rugămintea de 
a ajuta la difuzarea în rîndurile emigranţilor germani 
a broşurii lui Wilhelm Weber „Excluderea mea din 
Asociaţia sportivă din Neustadt " ,  broşură care în 
Germania fusese interzisă şi care critica atitudinea 
democraţilor mic-burghezi în problema unificării Ger
maniei. 

1 1-30 septembrie Marx scrie pentru ziarul „Die Presse "  trei articole 
despre situaţia grea în care se află muncitorii en
glezi ca urmare a crizei de bumbac şi despre mitin
gurile populare organizate în Anglia în apărarea lui 
Garibaldi. Articolele „Miting în apărarea lui Gari
baldi •,  „Starea de mizerie a muncitorilor din Anglia•,  
„Mitinguri în apărarea lui Garibaldi" ,  „Starea de mi
zerie a muncitorilor din industria bumbacului• au 
apărut in ziarul „Die Presse" la 17 şi 27 septembrie 
şi 4 octombrie. 
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12-29 septembrie Engels pleacă la odihnă în Germania, trecînd prin 
Belgia şi Luxemburg. El face o călătorie de-a lungul 
Moselei şi Rinului, trece prin Turingia şi se opreşte 
apoi la rudele sale din Barmen şi Engelskirchen. 

Prima jumătate Marx şi Engels întreţin o corespondenţă regulată cu 
a lunii W. Liebknecht, care se întorsese din emigraţie în 
octombrie 1 862 - Germania şi care îi informează despre starea mişcării 
septembrie 1864 muncitoreşti din Germania. Marx orientează activita-

7 octombrie 

tea practică a lui Liebknecht în sensul propagării în 
rindul muncitorilor germani a ideilor comunismului 
ştiinţific. 

Marx scrie articolul „Cu privire la evenimentele din 
America de Nord" ,  în care salută proclamaţia preşe
dintelui S.U.A., Lincoln, cu privire la eliberarea scla
vil?r negri. -rticolul apare la 12  octombrie în ziarul 
„D1e Presse . 

A doua jumătate Victor Schily, participant la revoluţia din 1 848--1 849 
a lunii octombrie din Germania, vine de la Paris şi îl vizitează pe 

Marx. 

Sfîrşitul 
lunii octombrie 

4-29 noiembrie 

Aprox. 
18 noiembrie 

Decembrie 

Aprox. 
--13 decembrie 

28 decembrie 

Marx scrie, pe baza unor date statistice oficiale, arti
colul „Despre panificaţie" ,  în care descrie chinuitoa
rele condiţii de muncă ale muncitorilor din întreprin
derile de panificaţie din Anglia. Articolul apare în 
„Die Presse" la 30 octombrie. 

Marx scrie pentru ziarul „Die Presse" cinci articole 
în care face bilanţul primei perioade a războiului 
civil din S.U.A. Articolele „Despre situaţia din Ame
rica de Nord" ,  „Simptome de dezagregare a Confe
deraţiei din Sud• ,  „Rezultatul alegerilor din statele 
din Nord" ,  „Destituirea lui McClellan" şi „Neutrali
tatea ngleză, - Dspre situaţia din s.atele din Sud" 
au apărut în acest ziar la 1 0, 14, 23 şi 29 noiembrie 
şi 4 decembrie. Cu ele se încheie colaborarea lui 
Marx la ziarul „Die Presse".  

Redacţia revistei „Allgemeine Milităr-Zeitung" îi pro
pune lui Engels să trimită mai des corespondenţe, 
pe care intenţiona să le publice la rubrica „Scrisori 
militare din Anglia•.  La rîndul ei, redacţia îl roagă 
pe Engels să informeze cititorii germani despre suc
cesele obţinute în domeniul armamentului în Anglia. 

Marx întocmeşte schiţa iniţială a capitolului „Capital 
şi  profit",  care corespunde, în ceea ce priveşte con
ţinutul, primelor trei părţi din viitorul volum III al 
„Capitalului • .  

Marx petrece cîteva zile în Manchester l a  Engels şi 
îl vizitează pe Eichhoff la Liverpool. 

Marx îi comunică într-o scrisoare medicului german 
Ludwig Kugelmann, participant la revoluţia din 
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Ianuarie 

6 ianuarie 

.28 ianuarie 

Prima jumătate 
a lunii februarie 

Mijlocul 
Junii februarie 

1 848-1 849, că intenţionează s. publice fascicula ur
mătoare din „Contribuţii la critica economiei politice• 
ca lucrare de sine stătătoare intitulată „Capitalul ",  
avînd ca subtitlu „Contribuţii la critica economiei 
politice" .  Totodată, Marx îl roagă pe Kugclmann să-i 
scrie despre situaţia politică din Germania. Cu această 
scrisoare începe corespondenta regulată dintre Max 
şi Kugelmann. 

1 8 6 3  

Marx termină lucrul la textul de bază al „Teoriilor 
as"a plusalorii" ,  pe 1care intenţiona să e pu
blice ulterior ca parte finală, critica istorică, a 
„Capitalului" .  In acelaşi timp, el schiţează planul 
secţiunii întîi şi a treia a „Capitalului" ,  care i-au 
servit mai tîrziu ca bază pentru volumele I şi III ale 
„Capitalului" .  In prima secţiune, Marx îşi propune 
să analizeze procesul de producţie a capitalului, în 
cea de-a treia problemele capitalului şi profitului. 

Reluînd lucrul la capitolul despre maşini din lu
crarea sa de economie, Marx reciteşte caietele cu 
însemnările făcute anterior privind istoria tehnicii şi 
asistă la cursul de lecţii practice de tehnologie ţinut 
la Institutul de geologie. 

După ce Marx a încetat să mai colaboreze la „Die 
Presse",  familia sa a avut de suferit mari lipsuri 
materiale ; aflînd de situaţia grea a familiei lui Max, 
Engels o ajută mult cu bani. 

Moaro soţia lui Engels, Mary Burns. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx caracterizează 
„Programul politic al muncitorilor germani• al lui 
Lassalle, pe care tocmai îl  citise, ca o vulgarizare a 
„Manifestului Partidului Comunist".  

Marx se îmbolnăveşte de conjunctivită din cauza per
manentei suprasolicitări ; medicii îi recomandă să 
î nceteze pentru u n  timp lucrul. 

Marx şi Engels salută cu căldură vestea despre înce
perea răscoalei din Polonia. Aordind o portanţă 
excepţională rezolvării problemei poloneze pe cale 
revoluţionară, Marx şi Engels hotărăsc să lanseze în 
numele Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra un apel în lgătură cu răscoala din 
Polonia. Ei îşi propun să facă o expunere mai amă
nunţită a concepţiilor lor într-o broşură intitulată 
„Germania şi Polonia. Observaţii cu caracter politic 
şi  militar în legătură cu rscoa1a din Polnia din 13", 
în care Marx urma să trateze latura politică, iar 
Engels cea militară. Exprimîndu-şi speranţa că „de 
data acesta lava se va intinde de la răsărit pînă la 
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A doua jumătate 
a lunii februarie 
- începutul 
luni� mai 

Martie-iulie 

26 martie 

apus• ,  Marx îl  roagă pe Enge1s să umărescă cu 
atenţie tot ce apărea în „Kolokol",  organul migraţiei 
revoluţionare rse, în legătură cu isurecţia poloneză. 

Marx şi Engels string material pentru o broşură 
despre Polonia şi fac numeroase extrase din ziare şi 
cărţi privind istoria Poloniei, Prusiei şi Rusiei. Pe 
baza acestui material, Marx scrie două schiţe pregă
titoare pentru broşură, în care analizează în amănun
ţime politica anexionistă promovată de Prusia şi Rusia 
ţaristă faţă de Polonia, precum şi istoria ascensiunii 
dinastiei de Hohenzollern. Broşura a rămas netermi
nată. 

Marx lucrează mult timp în British Museum. ln 
legătură cu partea dej a scrisă a lucrării sale econo
mice - viitorul „Capital" -, el face extrase supli
mentare din cărţi referitoare la istoria economiei 
politice, care însumează 8 caiete. Pe baza acestui 
material, el scrie cîtva S:hiţe şi obsevaţii cu caracter 
istoric-critic, care formează conţinutul anexelor la textul 
de bază al „Teoriilor asupra plusvalorii • şi în special 
ampla notă consacrată lui Petty. 

Marx participă la un miting muncitoresc de mari pro
porţii organizat la St. James's Hall de Consiliul sindi
catelor din Londra, ca expresie a solidarităţii clasei 
muncitoare engleze cu lupta dusă de statele Americii 
de Nord împotriva sclaviei. 

Inceputul lunii Marx şi Engels continuă să urmărească cu atenţie 
aprilie 1863 - dezvoltarea mişcării muncitoreşti din Germania. In 
prima jumătate scrisorile adresate lui Liebknecht cu privire la agitaţia 
a lunii septembrie începută de Lassalle, Marx indică tactica pe care tre-
1864 buiau s-o adopte revoluţionarii proletari faţă de acti-

vitatea lui Lassalle. Ţinînd seama de faptul că 
agitaţia desfăşurată de acesta putea să aibă un oare
care rol pozitiv în ceea ce priveşte scoaterea muncito
rilor germani de sub influenta partidului burghez a� 
progresiştilor, Max şi Engels hotărăsc ca deocamdată 
să nu acţioneze în mod public împotriva lui Lassalle. 
Prin adepţii lor, şi în primul rînd prin Liebknecht, ei 
se străduiesc să influenţeze Asociaţia generală a mun
citorilor germani în sensul de a ajuta muncitorilor 
intraţi în rîndurile ei să se situeze pe poziţii revolu
ţionare. 

Aprox. 8 aprilie Engels se ocupă de ştiinţele naturii. El citeşte „Dovezi 
geologice cu privire la epoca preistorică• de Lyell şi 
„Despre locul omului în natură" de Huxley. 

13 aprilie Marx trimite redacţiei ziarului „Berliner Reform" o 
dezminţire în legătură cu prezentarea denaturată în 
coloanele acestui ziar a tratativelor dintre Marx şi 
Lassalle din primăvara anului 1 861 în legătură cu edi-
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Ml 

Iunie 

lnceputul 
lunii iulie 

6 iulie 

August 1863 -
decembrie 1865 

21 august 

Sfîrşitul 
lunii septembrie 

Mijlocul 
lunii octombrie 

Siîrşitul 
lunii ctombrie 
- noiembrie 

Noiembrie 

3 decembrie 

tarea în comun a unui ziar în Germania. Declaraţia a 
fost publicată in acest ziar la 17 aprilie. 

Engels reia studiul limbii sîrbe şi citeşte culegerea de 
cîntece populare a lui Vuk Karadzics. 

Engels citeşte primele două volume recent apărute ale 
cărţii lui Kinglake „Invasion of the Crimea" şi scrie 
pentru „Allgemeine Militar-Zeitung" o recenzie cu 
titlul „Kinglake despre bătălia de la Alma". Manscri
sul a rămas neterminat. 

Marx studiază intens matematicile, în special calculul 
diferenţial şi integral. 

lntr-o scrisoare către Engels, Marx face o expunere 
şi o prezentare grafică a procesului de reproducţie a 
capitalului. 

Vrînd să prezinte într-o formă mai sistematizat. partea 
teoretică a lucrării sale de economie, Marx începe s. 
lucreze la o nouă variantă şi  creează un nou ma
nuscris al celor trei volume ale „Capitalului " .  

Marx s e  întîlneşte c u  colonelul polonez Lapinski, venit 
la Londra pentru a forma o legiune germană care să-i 
sprijine pe luptătorii polonezi. Marx îi ajută lui La
pinski să organizeze printre emigranţii germani strîn
gerea de fonduri pentru finanţarea legiunii. 

Engels vizitează portul din Liverpool. El scrie pentru 
„Allgmeine Milităr-Zeitung" un articol depre dezol
tarea flotei de cuirasate şi a artileriei în S.U.A. în  
perioada războiului civil. Articolul n-a fost publicat. 

Engels se odihneşte în Germania la mama sa. 

Din însărcinarea Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, Marx scrie un apel cu privire 
la Polonia in care cheamă la strîngerea de fonduri 
pentru participanţii la insurecţia din Polonia şi subli
niază că „fără o Polonie independentă nu poate exista 
nici o Germanie independentă şi unită" .  Apelul, semnat 
de membrii asociaţiei Bolleter, Lessner, Wilhelm Wolff, 
Johann G eorg Eccarius şi alţii, apare ca foaie volantă 
şi  este trimis reprezentanţilor emigraţiei germane de la 
Londra. La rugămintea lui Vahlteichs, secretarul Aso
ciaţiei generale a muncitorilor germani, şi la indicaţia 
lui Marx, 50 de exemplare sînt trimise lui Liebknecht 
în Germania pentru a fi difuzate în organizaţiile aso
ciaţiei. 

Marx se îmbolnăveşte grav de furunculoză. 

Engels îi  comunică lui Marx intenţia sa de a scrie o 
broşură în problema Schleswig-Holstein şi îl roagă să-i 
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1 decembrie 

Aprox. 
19 decembrie 

găsească un editor în Germania. Intenţia lui Engels nu 
este pusă în practică. 

Aflînd de moartea mamei sale, Marx pleacă la Trier. 

Intorcîndu-se de la Trier, Marx rămîne o zi la Frank
furt pe Main, la rudele sale. 

21 decembrie 1863 Marx se află la Zaltbommel, la unchiul său Leon Phi
- 19 februarie lips, executorul testamentar al mamei sale, pentru a se 
1864 ocupa de problema moştenirii. Aici se îmbolnăveşte 

lnceputul 
anului 1864 

Prima jumătate 
a lunii februarie 

Martie 

12 martie 

21 aprilie 

3 mai 

13 mai 

19 mai 

din nou de furunculoză. După ce se însănătoşeşte, Marx 
trece prin Amsterdam şi Rotterdam, unde stă două 
zile, şi apoi se întoarce la Londra. 

1 8 6 4  

Engels scrie pentru „Allgemeine Milităr-Zeitung" arti
colul „Armata engleză" ,  al cărui manuscris rămîne 
neterminat. 

După începerea războiului germano-danez, Engels scnt 
articolul „Efectivul armaelor din Schleswig", care 
apare în ziarul „The Manchester Guardian" la 16 fe-
bruarie. 

Marx se mută în altă locuinţă, cu adresa : 1, Modena 
Villas, Maitland Park, Havestock Hill. 

Marx pleacă pentru cîteva zile la Manchester pentru 
a-l informa pe Engels asupra rezultatelor călătoriei 
sale prin Germania şi Olanda. 

Marx este vizitat de Collet, editorul ziarului londonez 
„The Free Press", care vine la el pentru a sta de 
vorbă în legătură cu problema Schleswig-Holstein. 

Aflînd că prietenul şi tovarăşul său de luptă Wilhelm 
Wolff este grav bolnav, Marx pleacă la Manchester. 
Aici el se întîlneşte cu tovarăşii săi de partid Eichhoff, 
Strohn şi Dronke şi reia relaţiile de prietenie cu 
Ernest Jones. 

Impreună cu un grup de prieteni şi tovarăşi de luptă, 
Marx şi Engels parHcipă la funeraliile lui Wolf. La 
mormîntul acestuia, Marx ţine un discurs funebru. 

Marx se întoarce la Londra împreună cu Engels, care 
rămîne la Marx patru zile. 

Slîrşitul Marx alcătuieşte un scurt indice de date din viaţa şi 
lunii mai - iunie activitatea lui \Volff cu intenţia de a scrie biografia 

amănunţită a acestuia. Lipsindu-i însă date referi
toare la perioada de început a activităţii lui Wolff, 
Marx îl roagă pe Elsner, redactorul ziarului „Breslauer 
Morgen-Zeitung", să-i trimită materialul necesar. In
tenţia sa nu este însă pusă în aplicare. 

4) - Marx-Engels - Opere, voi. 15 
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1 - aprox. 
16 iunie 

3 iunie 

27 iunie 

Sfîrşitul 
lunii iunie -
începutul 
lunii iulie 

Siîrşitul 
lunii iunie -
prima jumătate 
a lunii august 

Muncitorii emigranţi Fritz Moll şi Julius Melchior din 
Solingen, care, în drum spre Statele Unite, treceau 
prin Londra, îl vizitea7ă de citeva ori pe Marx. Ei 
îl informează despre situaţia mişcării muncitoreşti din 
Provincia renană şi despre activitatea Asociaţiei ge
nerale a muncitorilor germani. Marx sprijină acţiunea 
de organizare a unei colecte, cu ajutorul căreia ei 
să-şi poată urma drumul în America, şi le dă o scri
soare de recomandare către emigrantul german 
Abraham Jacobi, care se afla la New York. 

Intr-o scrisoare adresată lui Engels, Mae face unele 
observaţii critice cu privire la cartea lui Lassalle 
„Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ikonomische 
Julian, oder : Capital und Arbeit" ,  pe care o con
sideră un plagiat al lucrării sale „Muncă salariată şi 
capital" .  

Engels scrie pentru „Allgemeine Milităr-Zeitung" arti
colul „Forţele armate ale Angliei împotriva Germa
niei " ,  care apare la 6 iulie. 

Marx scrie pentru „The Free Press" un articol refe
ritor la poziţia Rusiei faţă de războiul germano-danez 
din 1 864. Articolul nu a fost publicat. 

Marx se ocupă cu studierea ştiinţelor naturii. El 
citeşte lucrări de Carpenter, Lord, Kolliker, Spuzheim, 
Schwann şi Schleiden. 

A doua jumătate Marx îşi continuă lucrul la noul manuscris al „Capi
a anului 1864 talului" ,  întrerupîndu-se uneori din cauza proastei 

1 iulie 

stări a sănătăţii sale. 

Engels este ales membru în comitetul cercului Schil
ler a emigranţilor politici germani de la Manchester-

Aprox. 20 iulie - Mae se află la odihnă la Ramsgate. 
10 august 
8 septembrie -
prima jumătate 
a lunii octombrie 

După o scurtă şedere la Mae în Londra şi la mama 
sa, care se afla la odihnă la Ramsgate, Engels face o 
călătorie prin Schleswig-Holstein. Aici ia cunoştinţă 
do situaţia politică din ţară şi de starea armatei 
austro-prusiene. 

Aprox. Primind o scrisoare din partea lui Liebknecht, în care, 
12-14 septembrie la rugămintea unor membri ai Asociaţiei generale a 

muncitorilor germani, acesta îi propune lui Marx să 
preia conducerea asociaţiei, întrucît Lassalle murise, 
Mae acceptă într-o scrisoare de răspuns adresată lui 
Liebknecht să-şi asume funcţia de preşedinte al aso
ciaţiei, însă în anumite condiţii. 
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A 

Abd-el-Kader (1 808-1883) - con
ducătorul luptei de eliberare 
naţională a poporului algerian 
împotriva cotropitorilor francezi 
în anii 1 832-1 847 ; în 1 847 a 
fost luat prizonier de francezi ; 
în 1 852, cu permisiunea lui Na
poleon al III-iea, s-a stabilit în 
Turcia. - 120,  1 73. 

Abdul-Medjid ( 1823-1861) - sul
tan al Turciei ( 1839-1861) . -
154-156. 

Aberdeen, George Hamilton Gordon, 
conte de ( 1784-1860) - om de 
stat englez, tory, din 1 850 lider 
al peeliştilor ; ministru de ex
terne (1828-1830 şi 1 841-1 846) 
şi prim-ministru în guvernul de 
coaliţie ( 1852-1855). - 62. 

About, Edmond-Fram;ois-Valentin 
( 1 828-1 885) - ziarist francez, 
bonapartist. - 73, 1 1 5. 

Adams (secolul al XIX-iea) - in
ventator englez în domeniul teh
nicii militare. - 225. 

Adams, Charles-Francis ( 1807-
1 886) - diplomat şi om politic 
american, membru al partidului 
republican, ambasador al S.U.A. 
la Londra ( 1 861-1 868) . - 403, 
41 1 ,  413, 435, 464, 470, 47 1 ,  476. 

Adams, John (1735-1826) - om 
de stat şi diplomat amer\can, 
unul dintre conducătorii marii 
burghezii în perioada r.zboiului 
pentru independenţă al coloniilor 
engleze din America de Nord 
împotriva Angliei (1775-1783) ; 
primul ambasador al S.U.A. la 
Londra ( 1785-1788), preşedinte al 
S.U.A. ( 1797-1801) .  - 316. 

Adoll ( 1817-1 905) duce de 
Nassau (1839-1866), marc duce 
de Luxemburg ( 1 890-1905). - 7 1 .  

Albert, print de Saxa-Coburg-Gotha 
( 1819  1 8tH)  - prinţul consort 
al reginei Victoria. - 6 1 ,  62, 70, 
487, 651 .  

Alexandru l (1777-1825) - ţar al 
Rusiei ( 1801-1825) - 55. 

Alexandru al ll-lea ( 1818-1881) 
ţar al Rusiei (1 855-1881 ) .  - 1 0, 
45, 56, 72. 

Alexandru cel Mare (356-323 
î .e.n.) - comandant de oşti şi 
om de stat din antichitate ; din 
336 rege al Macedoniei. - 600. 

A/monte, Juan ( 1804-1 869) - om 
de stat şi general mexican, din 
1 857 ministru plenipotenţiar la 
Paris, conducătorul clicii reac
ţionare a emigranţilor mexicani 
din Franţa ; a sprij init organiza-
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rea intervenţiei franceze în 
Mexic (1 862-1 867) . - 547. 

Alvensleben, Gustav von (1 803-
1881)  - general prusian, unul 
dintre oamenii de încredere ai 
prinţului regent al Prusiei, îm
păratul Wilhelm I de mai tîr
ziu. - 70. 

Anderson, Robert (H lOS-1871)  -
ofiţer american, şeful garni
zoanei fortului Sumter (decem
brie 1860 - aprilie 1 861) ; din 
mai 1 861  general în armata sta
telor din Nord. - 342. 

Aniikov, Viktor Mihailovici (1 830-
1 877) - ofiţer şi teoretician mi
litar rus. - 61 9-620, 624. 

Aragon - dinastie de regi din 
Aragon (secolele XI-XV) . - 49. 

Armstrong, William George, baron 
de Cragside (1810-1900) - in
ventator englez, cunoscut pen
tru invenţiile sale în domeniul 
construirii ţevilor de tun. 
39-43, 612--613.  

Ashburton, Alexander Baring, baron 
(1774-1 848) - bancher şi om 
politic englez, s-a alăturat tory
lor ; a avut legături cu cercurile 
comerciale din S.U.A. - 434, 
477. 

Ashworth Henry (1 794-1880) 
fabricant ş1 om politic englez, 
adept al liber-schimbismului ; 
unul dintre întemeietorii Ligii 
împotriva legilor cerealelor ; 
membru al parlamentului. - 480. 

Aumale, Henri-Eugene-Philippe-
Louis d'Orleans, duce de (1 822-
1 897) - fiul regelui Franţei Lu
dovic Filip ; în deceniul al 5-lea 
a luat parte la cucerirea Algeriei; 
autorul unor scrieri polemice 
antibonapartiste. - 1 83, 336. 

Aurelle de Paladines, Louis-Jean
Baptiste d' (1 804-1877) - gene-

ral francez ; a comandat o bri
gadă în timpul războiului Crimeii 
(1 854-1 855) . - 621-623. 

B 

Baker, Robert - funcţionar englez, 
inspector de fabrici în deceniiie 
al 6-lea şi al 7-lea. - 84, 90-94. 

Ballantine, William (1812-1887) -
j urist englez. - 443-444, 484-
486. 

Bancroit, George · ( 1800-1891) 
istoric, om politic şi diplomal 
american, membru al partidului 
democrat ; autorul unei lucrări 
în zece volume „The History of 
the United Stats• („Istoria Sta
telor Unite") ; în timpul războiu
lui civil din S.U.A. a fost de 
partea statelor din Nord. - 440. 

Baring, Thomas (1799-1873) 
din 1 848 conducătorul Băncii en
gleze Baring. - 338. 

Baroche, Pierre-Jules (1 802-1870) 
- om politic şi jurist francez, 
bonapartist ; înainte şi  după lo
vitura de stat de la 2 decembrie 
1851 a făcut parte din diferite 
guverne. - 15. 

Batthyiny, Lajos, conte de (1 809-
1 849) - om de stat maghiar, re
prezentant al cercurilor liberale 
ale aristocraţiei maghiare ; prim
ministru (din martie pînă în sep
tembrie 1 848) ; după înfrîngerea 
revoluţiei a fost împuşcat. - 247. 

Bazancourt, Cesar Lecat, baron de 
(1810-1 865) - scriitor francez, 
autorul unor lucrări literare cu 
subiect militar, bonapartist. 
623. 

Bazley, Thomas (1797-1885) 
fabricant englez, om politic, 
adept al liber-schimbismului, unul 
dintre întemeietorii Ligii împo
triva legilor cerealelor ; preşe-
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linte l Camerei de comerţ din 
Manchester (1 84-1 859) , membru 
al parlamentului. - 480-482. 

Beales, Edmond (1803-1881) 
j urist şi radical burghez englez i 
în 1855 unul dintre agitatorii 
pentru lărgirea drepturilor poli
tice ale burgheziei industriale cu 
ajutorul reformei parlamentare, 
meml1ru al unei asociaţii engleze 
care milita pentru eliberare. 
sclavilor şi care în timpul răz
boiului civil din S.U.A. a susţi
nut statele din Nord, preşedinte 
al Ligii pentru reformă (1 86-
1 869). - 476. 

Beauregard, Pierre-Gustave Toutant 
( 181 8-1893) - general american, 
a luat parte la războiul împotriva 
Mexicului (1 846-1848) i în timpul 
rizboiului civil din S.U.A. a co
mandat trupele statelor din Sud : 
în Virginia ( 186 1  pînă la începu
tul anului 1862), în Mississippi 
(1862) , iar mai tirziu în Char
leston (septembrie 1 862 pînă în 
.prilie 1 864) . - 342, 4 1 8, 521 , 
527' 530, 549. 

Becker, Nicolaus (1 809-1845) -
autorul cîntecului „Der deutsche 
Rhein" .  - 1 17.  

Beec11er-Stowe, Harriet Elisabeth 
(181 1-1 896) - scriitoare ameri
cană, autoarea romanului „Coliba 
unchiului Tom" i a participat 
activ la mişcarea aboliţionistă 
din S.U.A. - 315, 317, 319. 

Bell, sir George (1794-1877) -
ofiţer englez i în 1854-1855 a 
luat parte la războiul Crimeii. 
- 627. 

Bennelt, James Gordon (1 79-1872) 
- ziarist american, a făcut parte 
din partidul democrat, întemeie
torul şi editorul ziarului „New 
York Herald" ; în timpul războiu
lui civil din S.U.A. a fost adeptul 
unui compromis cu proprietarii 
de sclavi din Sud. - 501 ,  592. 

Bentinck, George William Pierre
point - membru al parlamentului 
englez, tory. - 503. 

Berger - emigrant german la Lon
dra, membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de 
la Londra, membru al Comitetu
lui pentru sprijinirea participan
ţilor la răscoala din Polonia din 
1863-1864. - 606. 

Berkeley, George Cranfield (1753-
1 8Hl) amiral englez, tory, 
membru al parlamentului. - 462. 

Bernard, Simon-Fran:ois (1817-
1 862) - 011 politic francez, re
publican i a emigrat în Angiia i 
în 1 858 a fost acuzat de guver
nul francez de complicitate la 
atentatul lui Orsini împotriva lui 
Napoleon al 111-lea, dar Tribu
nalul penal suprem englez (Old 
Bailey) l-a achitat. - 574. 

Berner (secolul al XIX-iea) - ofi
ţer german şi inve.tator în 
domeniul tehnicii militare. - 207. 

Berry, Hiram George (1 824-1863) -
general american, din 1 862 pină 
la î nceputul anului Hl63 a coman
ddt o brigdd. a dnnalei de pe 
Potomac. - 529. 

Bethell, Richard, lord Westbury 
(1 800-1873) - j urist şi om de 
stat englez, liberal i procuror ge
neral (1 852-1 856), attorney-gene
ral (1 856-1 858, 186-186 1 ) ,  lord
cancelar ( 1861-1865). - 1 22. 

Billault, Auguste-Adolphe-Marie 
( 1 805-1 863) - om politic şi ju
rist francez, orleanist, după 1 849 
bonapartist, ministru de interne 
(1 854-1858 şi 1859-1860). 
388, 389. 

Birney, David Bell (1 82-1 864) -
general american, aboliţionist, în 
1 862 a comandat o brigadă a ar
matei de pe Potomac. - 529. 
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Bixio, Girolamo (Nino) ( 1821-1873) 
- democrat burghez italian, a 
luat parte la războiul de eliberare 
naţională din 1 848-1849 şi la 
apărarea Republicii romane (apri
lie-iulie 1 849) i în 1 860 a luat parte 
la campania revoluţionară a lui 
Garibaldi în Italia de sud ; din 
1 62 general al armatei italiene ; 
în 1 870 a comandat detaşamentul 
lui Garibaldi, care a cucerit 
Roma. - 1 59, 163. 

Bloomlield, John Arthur Douglas, 
baron (1 802-1 879) - diplomat 
englez, ministru plenipotenţiar şi 
însărcinat cu afaceri la Berlin 
(1 851-1 860) i ambasador la Viena 
(1 860-1 871 ) .  - 62. 

Bliicher, Gebhard Leberecht, print 
de (1742-1 819) - general-feld
mareşal prusian ; a luat parte la 
războaiele împotriva lui Napo
leon I. - 609. 

Bolleler, Heinrich - emigrant ger
man la Londra, membru al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, membru 
al Comitetului pentru sprijinirea 
participanţilor la răscoala din 
Polonia din 1 863-1864, membru 
al Consiliului central al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
(1 864-1865). - 606. 

Bonaparte, Jerâme-Napoleon-Joseph
Charles-Paul, prinţul Napoleon 
(1 882-1 891) - fiul lui Jerome 
Bonaparte, vărul lui Napoleon 
al III-iea ; în 1 854, în timpul 
războiului Crimeii, a comandat o 
divizie ; cunoscut sub porecla 
Plon-Plon şi prinţul „roşu•. 
1 92, 336, 621 ,  625. 

Bonaparte, Joseph (1 768-184i) 
fratele mai mare al lui Napo
leon I, rege al Neapolelui (1 806-
1 808) şi rege al Spaniei (1 808-
1813) .  - 597. 

Basco - ofiţer napolitan în ar
mata lui Napoleon al III-iea, a 

luptat în 1 860 împotriva trupelT 
revoluţionare ale lui Garibaldi 
în Italia de sud. - 126, 1 61 . 

Bosquet, Pierre - Jean - Francois 
( 1810-1861) - general francez, 
din 1 856 mareşal al Franţei, întîi 
republican, apoi bonapartist ; din 
deceniul al 4-lea pînă în dece
niul al 6-lea a luat parte la cu
cerirea Algeriei, în timpul răz
boiului Crimeii a comandat o 
divizie, apoi un corp de armată. 
- 622, 625. 

Bouat (m. 1 859) - general francez, 
în 1 854, în războiul Crimeii, a 
comandat o brigadă. - 622. 

Bourbon - dinastie care a domnit 
în Franţa (1 589-1792, 1814-1 815 
şi 1815-1830) , în Spania (1701-
1 808, 1 814-1868 şi 1 874-1931) ,  
în regatul Neapolelui (1 735-1 860) 
şi în Parma (1748-1 859) . - 49, 
so, 1 37, 1 38, 1 58, 379, 386. 

Bragg, Braxton (1817-1 876) - ge
neral american ; în 1 862, in 
tipul războiului civil din S.U.A., 
a comandat armata statelor din 
sud în Kentucky. - 585-586, 
589. 

Breckinridge, John Cabell ( 1821-
1 875) - om de stat american, 
membru al partidului democrat, 
unul dintre conducătorii rebeliu
nii proprietarilor de sclavi din 
sud ; vicepreşedinte (1 857-1 861 ) ;  
la alegerile din 1 860 candidat l a  
preşedinţie ; în timpul războiului 
civil din S.U.A. general în ar
mata statelor din Sud, ministru 
de război al Confederaţiei sta
telor din Sud (1 865) . - 343, 349, 
356, 550. 

Briganti (m. 1 860) - general napo
litan ; în 1 860 a luptat împo
triva detaşamentelor revoluţio
nare ale lui Garibaldi în Italia 
de sud ; a fost omorît de soldaţi 
napolitani răzvrătiţi. - 1 60, 1 64. 

Bright, John (181 1-1 889) - fabri
cant englez, om politic liberal, 



Indice de nume 

unul dintre liderii liber-schim
biştilor şi întemeietorii Ligii îm
potriva legilor cerealelor ; de la 
începutul deceniului al 7-lea 
lider al aripii stingi a partidu
lui liberal ; a ocupat în repetate 
rînduri posturi ministeriale în 
guvernele liberale. - 412, 430, 
452. 

Brougham, Henry Peter, (lord 
Brougham and Vaux) (1778-1868) 
- jurist, scriitor şi om de stat 
englez ; în deceniile al 3-lea şi 
al 4-lea al secolului al XIX-iea 
lider de seamă al partidului 
whig, membru al parlamentului, 
lord-cancelar ( 1830-1 834). - 554. 

Brown, sir George (1 790-1865) -
general englez ; în timpul războ
iului Crimeii, 1 854-1 855, a co
mandat o divizie. - 624, 625. 

Brown, John (1 800-1859) - fer
mier american, unul dintre con
ducătorii de seamă ai aripii 
revoluţionare din mişcarea abo
liţionistă. A luat parte la lupta 
armată împotriva proprietarilor 
de sclavi din Kansas (1 854-1 856) ; 
în 1 859 a încercat să organizeze 
o răscoală a sclavilor negri din 
Virginia, a fost însă predat in
stanţelor judiciare şi executat. -
321 .  

Brownson, Orestes Augustus (1 803-
1 876) - teolog american, mem
bru al partidului democrat, edi
torul unei reviste catolice din 
Boston şi mai tîrziu din New 
York. ln timpul războiului civil 
din S.U.A. a fost partizanul men
ţinerii Uniunii. - 361 .  

Bruce, sir Frederick William 
Adolphus (1814-1 867) - func
ţionar în serviciul colonial şi di
plomat englez, ambasador la Pe
kin (1858-1865). - 539. 

Brutus, Marcus Iunius (aprox. 
85-42 i.e.n.) - om de stat ro
man, unul dintre iniţiatorii con-

spiraţiei republicane aristocratice 
împotriva lui Iuliu Cezar. - 521 , 
553. 

Buccleuch and Queensberry, Wal
ter Francis Montegue-Douglas
Scott, duce de (1 806-1 884) -
aristocrat englez, tory. - 543, 
544, 590. 

Buchanan, James (1791-1 868) 
om de stat american, membru al 
partidului democrat, secretar de 
stat (1 845-1 849) ; ministru ple
nipotenţiar la Londra (1 853-1 856), 
preşedinte al S.U.A. (1 857-1861) .  
Politica lui a slujit  intereselor 
proprietarilor de sclavi. - 319, 
320, 343-347, 355, 356, 360, 395, 
424, 448, 501 ,  506. 

Buell, don Carlos ( 1 8 1 8-1 898) -
general american, în 1 862 a co
mandat trupele statelor din Nord 
în Tennessee şi Kentucky. - 498, 
509, 5 13, 586. 

Bugeaud de la Piconnerie, Thomas
Robert (1 784-1849) - din 1 843 
mareşal al Franţei, orleanist ; 
comandantul trupelor care în 1 834 
au înfrînt răscoala republicană 
de la Paris ; unul dintre organi
zatorii războaielor de cucerire 
din Algeria şi Maroc ; autor al 
mai multor lucrări militare. 
257, 258, 260, 307. 

Burdett, sir Francis (1 770-1844) 
om politic englez, radical burghez, 
mai tîrziu tory, membru al parla
mentului. - 487. 

Burnside, Ambrase Everett (1 824-
1 881)  - general american, mem
bru al partidului republican ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. 
a comandat armata de pe Po
tomac. - 440, 597. 

Bury, William Coutts Cappell, vi
conte (1 832-1894) - om politic 
englez, liberal, membu al parla
mentului, a participat la organi
zarea trupelor de voluntari. -
272, 273, 278. 
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Butler, Benjamin Franklin ( 1818-
1 893) - om politic şi general 
american ; în timpul războiului 
civil din S.U.A. a comandat ar
mata expediţionară a statelor din 
Nord în luptele pentru cucerirea 
New Orleansului ; guvenator mi
litar în New Orleans. - 498, 533, 
534. 

c 
Cagliostro, Alessandro (adevăratul 

nume Giuseppe Balsamo) (1743-
1795) - aventurier italian, mistic, 
escroc. - 8. 

Cairns, Hugh MacCalmont (1819-
1 885) - jurist şi om de stat en
glez, tory ; în deceniul al 7-lea al 
secolului al XIX-iea conserva
tor ; lord-cancelar (1 868, 1 874-
1 880) , membru al parlamentului. -
122. 

Calhoun, John Caldwell (1782-
1 850) - om de stat american, 
unul dintre liderii partidului de
mocrat, ideolog al oligarhiei 
sclavagiste ; ministru de răz
boi (1817-1 825) , vicepreşedinte 
(1 825-1 832) , senator (1 832-1844, 
1 845-1850), secretar de stat al 
S.U.A. (1844-1 845) . - 322, 348, 
385. 

Cambridge, George William Frede
rick Charles, duce de ( 1819-
1 904) - general englez, în 1 854, 
în timpul războiului Crimeii, a 
comandat o divizie ; comandant 
suprem al armatei engleze 
(1 856-1 895) . - 107, 293, 297, 
624, 627-630. 

Cameron, Simon (1799-1889) 
om politic american, membru al 
partidului republican, ministru de 
război ( 1861-ianuarie 1 862) . 
437, 438, 440, 498, 501. 

Campbell, sir Colin (din 1 858) ba
ronul Clyde (1792-1863) - ge
neral englez, din 1 862 feldmare-

şal ; în timpul războiului Crimeii 
a comandat o brigadă ; coman
dant suprem al trupelor engleze 
care au reprimat răscoala pentru 
eliberarea naţională din India 
(1 857-1859). - 629, 638. 

Canitz und Dallwitz, Karl, baron de 
(n. 1812) - diplomat prusian, 
mbasador la Roma (1 859-1863) .  
- 1 89. 

Canning, George (1770-1827) - om 
de stat şi diplomat englez, unul 
dintre liderii torylor ; ministru 
de externe (1 807-1 809 şi 1 822-
1 827) , prim-ministru (1 827) . 
1 1 , 379, 386, 490. 

Canrobert, Fran;ois-Certain (1 809-
1 895) - general francez, din 1 856 
mareşal al Franţei, bonapartist ; 
în deceniile al 4-lea şi· al 5-lea ale 
secolului al XIX-iea a luat parte 
la cucerirea Algeriei ; a partici
pat activ la lovitura de stat de la 
2 decembrie 1 851 ; în războiul 
Crimeii a comandat o divizie 
(1 854) , mai tîrziu comandant su
prem al armatei franceze din Cri
meea (septembrie 1 854 pînă în 
mai 1 855) . - 621-623, 625, 627. 

Carnarvon, Henry Howard Moly
neux Herbert, conte de ( 1831-
1 890) - om de stat englez, con
servator, ministru al coloniilor 
(1 866-1867 şi 1 874-1878) . 
533. 

Carnat, Lazare-Nicolas (1 753-1823) 
- matematician şi fizician rn
cez, militar şi om ipolitic fepubli· 
can burghez ; în timpul dictaturii 
iacobine a aderat la iacobini ; 
a fost unul dintre organizatorii 
apărării Franţei împotriva coali
ţiei statelor europene ; mai tîr
ziu a luat parte la lovitura de 
stat contrarevoluţionară de la 9 
termidor. - 389. 

Carol al 11-lea (1630-1685) 
al Angliei (1660-1685) . 

rege 
544. 
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Carol al VIII-lea (1470-1498) 
rege al Franţei (1483-1498) . 
567. 

Carol al XII-lea (1682-1718) .  
rege a l  Suediei (1697-1718) .  
55. 

Carol l XV-lea (1 826-1872) -
rege al Suediei şi Norvegiei 
( 185--1872). - 74. 

Carol cel Mare (aprox. 742-814) 
- rege al Francilor (768-800) 
şi împărat roman (800-814). 
1 19. 

Cass, Lewis (1 782-1866) - om de 
stat, general şi diplomat ameri
can, membru al partidului demo
crat ; ministru de război (1831-
1836) , secretar de stat (1857-
1860) ; în timpul războiului civil 
din S.U.A. a fost adeptul menţi
nerii Uniunii. - 360. 

Cassagnac, vezi Granier de Cassag
nac, Bernard-Adolphe. 

Castlereagh, lord Henry Robert 
Stewart, (din 1821)  marchiz de 

• Londonderry, viconte ( 1769-1822) 
- om de stat englez, tory ; se
cretar de stat pentru Irlanda 
( 1797-1801 ) ,  ministru de război 
şi al coloniilor (1805-1806 şi 
1807-1809) ; ministru de externe 
(1812-1822) . - 533. 

Cathcarl, sir George (1794-1854) -
general engle:, în 1854 coman
dant de divizie în Crimeea. -
624. 

Calo, Marcus Porcius (Calo cel 
Bătrin) (234-149 î.e.n.) - om 
politic şi scriitor roman, a luptat 
pentru apărarea privilegiilor aris
tocraţiei ; ales censor în 184 î.e.n. 
a fost supranumit, din cauza se
verităţii sale, Cato Cenzorul. -
335, 532. 

Calo, Marcus Porcius (Calo cel 
Tînăr) (95-46 f.e.n.) - om de 

stat roman, şeful partidului re
publican aristocratic. - 531 .  

CavaIIi, Giovanni (1 808-1879) 
ofiţer italian, din 1860 general ; 
inventator în domeniul tehnicii 
militare. - 33, 34. 

Cavour, CamiIIo Benso, conte de 
(1810-1861)  - om de stat ita
lian, ideolog şi lider al burghe
ziei monarhiste liberale şi al no
bilimii liberale îmburghezite, şef 
al guvernului din Sardinia 
(1 852-1859 şi 1860-1 861)  ; a dus 
o politică de unire a Italiei „de 
sus• în jurul dinastiei de Savoia, 
politic. bazată pe sprijinul lui 
Napoleon al III-iea ; în 1 861  
a condus primul guvern a l  I ta
liei. - 95-97, 1 90-192. 

Cecil, Robert Arthur Talbot Gas
coyne (din 1868) marchiz de Sa
Iisbury (1830-1903) - om de 
stat englez, tory, mai tîrziu con
servator, membru al parlamen
tului ; a fost în repetate rînduri 
ministru de extene şi prim-mi
nistru în guvernele conserva
toare (1878-1902) . - 505. 

Cernişev, Alexandr lvanovici, prinţ 
(1786-1857) - general şi om de 
stat rus, a luat parte la războiul 
împotriva lui Napoleon I, în 
1 828-1852 ministru de război. -
530. 

Cesena, Amedee - Barthelemy-Gayet 
de (1810-1889) - publicist fran
cez, în timpul celui de-al doilea 
Imperiu bonapartist, colaborator 
la ziarul „Le Constitutionnel" şi 
la alte publicaţii periodice ; re
dactor-şef al ziarului „Le Consti
tutionnel M (1852-1857). - 388. 

Charles al VlII-lea, vezi Carol l 
VIII-lea. 

Chateaubriand, Fran;ols-Rene, vi
conte de (1768-1848) - scriitor 
francez, om de stat şi diplomat ; 
ministru de externe (1 822-1 824), 
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in 1 822 reprezentantul Franţei la 
Congresul de la Verona. - 379, 
393. 

Clleetham, Jolm (n. 1 802) - fabri
cant englez, om politic liberal. -
481.  

Chevalier, Michel (1 806-1879) -
inginer francez, economist şi pu
blicist ; în deceniul al 4-lea al 
secolului al XIX-iea adept al lui 
Saint-Simon, mai tîrziu liber
schimbist ; după lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1 851 a spriji
nit şi a militat activ pentru po
litica economică a lui Napoleon 
al III-iea. - 1 5. 

Cialdini, Enrico, duce de Gaeta 
(181 1-1892) - general italian, în 
1 859, în timpul războiului din 
Italia, a comandat o divizie 
sardă, iar în 1 860-1861 un corp 
de armată împotriva trupelor na
politane. - 1 90. 

Cicero, 
î.e.n.) 
şi om 
49. 

Marcus Tullius (106-43 
orator roman, scriitor 

de stat, filozof eclectic. -

Clarendon, George William Prede
rick Villiers, conte de (1 800-
1 870) - om de stat englez, whig, 
mai tîrziu liberal ; vicerege al 
Irlandei (1847-1852), a înăbuşit 
r.scoala din Irlanda din 1 848 ; 
ministru de externe (1 853-1 858, 
1 865-1866 şi 1 868-1 870) . - 447, 
488. 

CJyde, vezi CampbeJJ, sir Colin. 

Cobbelt, William (1762-1835) -
om politic şi publicist englez, 
reprezentant marcant al radica
lismului me-burghez, a luptat 
pntru dmoratizarea regimului 
politic din Angli.. - 460. 

Cobden, Richard (1 804-1865) - fa
bricant din Manchester. om po
litic liberal englez, adept al liber
schimbismului, unul dintre înte-

meietorii Ligii împotriva legilor 
cerealelor ; membru al parlamen
tului. - 1 5, 16, 430, 452, 570. 

Cochrane, John ( 1813-1898) 
ofiţer şi om politic american, a 
făcut parte din aripa stingă a 
partidului republican, membru al 
Congresului (1 857-1 86 1) ,  a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. 
de partea statelor din Nord. -
437, 438, 440. 

Colins, Jean-Guillaume-Cesar-Ale-
xandre-Hippolyte, baron de (1783-
1 859) - economist mic-burghez 
francez. - 4. 

Colomb, Friedrich August von 
(1775-1854) - ofiţer prusian, mai 

tirziu general. - 530. 

Colt, Samuel ( 1814-1 862) fabri-
cant american şi inventator în do
meniul tehnicii militare. - 224. 

Conningham, William (n. 1815) -
parlamentar liberal englez, a 
participat la mitingul din Brigh
ton împotriva unei intervenţii 
a Angliei în S.U.A. (decembrie 
1 861) .  - 455, 456. 

Cooper, James Fenimore (1789-
1 851) - scriitor realist nordame
rican. - 397. 

Cosenz, Enrico ( 1820-1898) - ge
neral italian ; în 1 860, în timpul 
campaniei revoluţionare a lui Ga
ribaldi în Italia de sud, a co
mandat o divizie ; şeful statului
major al armatei italiene (1 882-
1 893). - 1 59, 160, 164. 

Cousin-Montauban, Charles-Guillau
me-Marie-Apollinaire-Anloine, con
te de Palikao (1796-1878) - ge
neral francez, bonapartist ; în 
1 860, în timpul celui de-al treilea 
război al opiului, a comandat 
trupele expediţionare engleze şi 
franceze in China ; în 1 870 mi
nistru de război. - 517. 
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Cowen, Joseph ( 183 1-1900) - om 
politic şi publicist englez, radi
cal burghez, adept al cartiştilor ; 
unul dintre organizatorii mitin
gului în apărarea lui Garibaldi 
care s-a ţinut la Newcastle în 
septembrie 1 862. - 567, 569. 

Cowley, Henry Richard Charles 
Wellesley, conte (1 804-1 884) -
diplomat englez, ambasador la 
Paris ( 1852-1867). - 15, 495, 
6. 

Cramplon, sir John Fiennes Twis
leton (1 805-1 886) diplomat 
englez, ministru plenipotenţiar la 
Madrid (1 860-1869). - 495. 

Crispi, Francesco (1 8 1 8-1901) -
om de stat italian, republican 
burghez ; în 1848-1849 a luat 
parte la revoluţia din Itali. şi în 
1 860 la campania revoluţionară 
a lui Garibaldi în Italia de sud. 
La sfirşitul deceniului al 7-lea l 
secolului al XIX-iea, după unifi
carea Italiei, devine un apărător 
al monarhiei constituţionale. -
97, 98. 

Crispi, Rosalie - soţia lui Fran
cesco Crispi ; în 1 860 a luat parte 
la campania revoluţionară a lui 
Garibaldi în Italia de sud. - 98. 

Crit tenden, John Jordan (1 787-1863) 
- jurist şi om de stat american, 
membru al partidului whig ame
rican, senator ; a preconizat o 
politică de compromis cu pro
prietarii de sclavi din Sud. 
317. 

Cromwell, Oliver (1599-1658) -
om de stat englez, conducătorul 
burgheziei şi al nobilimii îmbur
ghezite în perioada revoluţiei 
burgheze din secolul al XVII-iea ; 
din 1 653 pînă în 1658 lord pro
tector al Angliei, Scoţiei şi Irlan
dei. - 499. 

Croswell, Edwin (1797-1 871) 
publicist şi om politic american, 

în deceniile al 4-lea şi al 5-lea 
unul dintre conducătorii partidu
lui democrat din statul New 
York. - 437. 

Cucheval-Clarigny, Philippe-Atha-
nase (aprox. 1823-1895) - pu
blicist francez, bonapartist, cola
borator la ziarul „La Patrie" şi 
la alte publicaţii periodice ; în 
deceniul al 6-lea a deţinut pos
turi de conducere în redacţiile 
ziarelor „Le Constitutionnel • şi  
„Le Pays•. - 388. 

Cunard, sir Samuel (1 787-1865) 
armator englez, întemeietorul so
cietăţii de navigaţie care deser
vea traficul poştal intre Anglia 
şi S.U.A. - 408, 550. 

Curtis, Samuel Ryan (1 807-1 66) 
- general şi om politic ameri
can, membru al partidului repu
blican ; membru al Congresului 
(1 857-1861) ; în timpul războiu
lui civil din S.U.A. a comandat 
trupele statelor din Nord în 
Missouri şi Arkansas ( 1861-
1 862). - 321 .  

D 

Danie Alighieri (12G-1321).  
1 92, 572. 

Dauglish, John (1 824-1866) - me
dic englez şi inventator în dome
niul fabricării pîinii. - 583. 

Davis, Charles Henry (1 807-1 877) 
- ofiţer de marină american, 
din 1 863 amiral ; în 1862 a co
mandat o flotilă a statelor din 
Nord pe Mississippi. - 538. 

Davis, Jeferson (1 808-1889) - om 
politic american, unul dintre or
ganizatorii rebeliunii proprietari
lor de sclavi din Sud ; a luat 
parte la războiul împotriva Mexi
cului ( 1846-1 848) , ministru de 
război al S.U.A. (1853-1857), 
preşedinte al Confederaţiei state
lor din sud (1 861-1865) . - 316, 



758 Indice de nume 

321, 356, 436, 439, 530, 556, 578, 
590, 591 . 

Deâk, Ferenc (1 803-1876) - om 
de stat ungur, reprezentant al 
cercurilor liberale ale aristocra· 
ţiei maghiare ; a militat pentru 
un compromis cu monarhia aus· 
triacă ; ministru al justiţiei în  
guvernul Batthyâny (din martie 
pînă în septembrie 1 848) , din 
1 860 membru al Camerei deputa· 
ţi!or. - 247. 

Deane (secolul al XIX-lea) - in· 
ventator englez în domeniul teh· 
nicii militare. - 225. 

Delvigne, 
1 876) 
tator în 
tare. -

Henri-Gustave (1 799-
ofiter francez şi inven· 
domeniul tehnicii mili· 
174, 21 --2 1 4, 233. 

Demostene (384-322 î.e.n.) - re· 
numit orator şi om politic din 
Grcia antică, conducătorul parti· 
dului antimacedonean din Atena. 
- 396. 

Dentu, Edouard-Henri-Justin (1 830-
1 884) - editor francez, bona
partist. - 1 1 5. 

Derby, Edward Geollrey Smllh Stan
ley, (din 1 851)  conte de (1 799-
1869) - om de stat englez, pînă 
în 1 835 whig, după aceea lide
rul torylor, mai tîrziu unul din
tre liderii partidului conservator ; 
prim-ministru (1 852-1 858/1859 şi 
1 86)-1 868) . - 1 3, 488-491 ,  57--
571 .  

Dickin.on, Daniel Stevens (1 800-
1 866) - jurist şi om politic ame
rican ; în deceniul al 5-lea unul 
dintre liderii partidului democrat ; 
în timpul războiului civil din 
S.U.A. partizan al statelor din 
Nord. - 437. 

Dionysios I (cel Bătrîn} (aprox. 
431-367 î.e.n.) - tiran din Sira
cuza (aprox. 40-367 î.e.n.). -
49. 

Disraeli (D'lsraeli), Benjamin, (din 
1 876) conte de Beaconsfield 
(1804-1 881) - om de stat şi 
scriitor englez ; unul dintre li
derii partidului tory, apoi al 
partidului conservator ; cancelar 
al trezoreriei ( 1852, 1 858-1859 şi 
1 866-1868) ; prim-ministru (1 868 
şi 1 874-1 880) . - 16, 1 8, 331 ,  
435, 488-490, 503, 545. 

Dix, John Adams (1798-1879) -
om politic şi general american ; 
membru al partidului democrat 
din statele din Nord ; în 186 1 ,  
în timpul războiului civil din 
S.U.A., a comandat trupele sta
telor din Nord în Virginia. -
437. 

Dolgorukov, Piotr Vladimirovici, 
prinţ (1816-1 868) publicist şi  
istoric rus, liberal. In 1 859 a emi
grat în străinătate ; în deceniul 
al 7-lea a editat mai multe ziare 
şi reviste de orientare opoziţio
nisti, colaborator la publicaţia 
iui Herţen „Kolokol". - 104. 

Douglas, sir Howard ( 1776-1861) 
- general şi  teoretician militar 
englez, autorul unor lucrări des
pre artilerie şi fortificaţii. - 38, 
42. 

Douglas, Stephen Arnold (1813-
1861)  - om politic american, li
derul partidului democrat din 
statele din Nord, partizanul unui 
compromis cu proprietarii de 
sclavi ; preşedinte al Comisiei 
senatoriale pentru problemele te
ritoriale (1 847-1 858) . Autorul 
billului Kansas-Nebraska (1 854) , 
candidat la alegerile preşedin 
ţiale din 1 860. - 3 1 8, 343, 345, 
346, 350. 

Dreyse, Johann Nikolaus (1 787-
1 867) - fabricant prusian, inven
tator în domeniul tehnicii mili· 
tare. - 225. 

Ducele de Coburg-Gotha, vezi Enst 
al IV-iea. 



Indice de nume 759 

Ducele de Nassau vezi Adolf. 

Ducele de OrJeans vezi Ferdinand 
duce d'OrJeans. 

Dunlop, Alexander-Colquhoun-Stir
ling-Murray (179-1870) - ju
rist şi om politic englez, liberal, 
membru al parlamentului. - 331 ,  
332. 

Dunne - ofiţer englez ; în 1 860 a 
luat parte la campania revolu
ţionară a lui Garibaldi în Italia 
de sud. - 128. 

D uns Scotus, John (aprox. 1265-
1308) - filozof medieval scolas
tic, adept al nominalismului, care 
în evul mediu a fost expresia 
materialismului ; autorul operei 
monumentale „Opus Oxoniense".  
- 405, 

Duquay-Trouin, Rene (1673-1736) 
- ofiţer de marină francez. -
259. 

E 

Eber, Ndndor (1825-1885) - pu
blicist ungur, a luat parte la re
voluţia din 1848-1849 şi în 1860 
la campania revoluţionară a lui 
Garibaldi în Italia de sud. - 1 59. 

Ecaterina a li-a (1729-1796) - îm
părăteasă a Rusiei (1762-1796). 
- 446, 

Eccarius, Johann Georg (1818-
1889) - croitor din Turingja, 
membru al Ligii celor drepţi, 
apoi al Ligii comuniştilor ; mem
bru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ( 1864-1872) , mai tîrziu 
s-a aliHurat mişcării trade-unio
niste. - 606. 

Biiet, Charles (1810-1 862) - ingi
ner american şi inventator în 
domeniul tehnicii militare, a par
ticipat la războiul civil din S.U.A. 

de partea statelor din Nord. -
536, 537. 

Enfantin, Barthelemy-Prosper (nu
mit Pere Enfantin) (1796-1 864) 
- socialist utopist francez, adept 
al lui Saint-Simon ; împreună cu 
Bazard a fost în fruntea şcolii 
saint-simoniste ; de la mijlocul 
deceniului al 5-lea a deţinut pos
turi de conducere în mai multe 
intreprinderi capitaliste. - 15 .  

Engels, Friedrich (1 820-1895) . -
197, 267, 281 ,  282, 313, 314, 399, 
560, 562-565, 6 1 1 ,  626. 

England, sir Richard (1793-1883) 
- general englez ; în 1854-1855 
comandant de divizie în Crimeea. 
- 624, 629, 

Eotvos, J6zsef, baron (1813-1871)  
- scriitor şi om de stat ungur, 
reprezentant al cercurilor libe
rale ale aristocraţiei maghiare ; 
ministru al culturii şi învăţămîn
tului public în guvernul Batthyăny 
(martie-septembrie 1848) . - 247. 

.Ericsson, John (1803-1889) - in
giner american şi inventator în 
domeniul tehnicii militare ; sue
dez de origine. - 536, 587. 

Ernst l IV-iea ( 181-1893) 
duce de Saxa-Coburg-Gotha 
(1844-1893) . - 71 . 

Essex, Robert Devereux, conte 
( 1591-1646) - general şi om 
politic englez, adept al presbite
rianismului, comandant suprem 
al armatei parlamentului ( 1642-
1645) în timpul revoluţiei bur
gheze din secolul al XVII-iea. 
- 499. 

Eustis, George (182-1872) - di
plomat american, secretarul lui 
Slidell. - 404. 

Evans, sir George de Lacy (1787-
1870) - general englez, om po
litic liberal, membru al parlamen-
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tului ; în 1 854 a comandat o di
vizie în Crimeea. 62-626, 
629, 630. 

F 

Farini, Luigi Carlo (1812-1 866) -
om de stat şi istoric italian, adept 
al unificării Italiei în jurul dinas
tici de Savoia ; ministru al în
v dţămîntului (1 851-1 852) şi mi
nistru de interne (1 860) în regatul 
Sardiniei, şeful guvernului italian 
(1862-1863). - 190. 

Farragut, David Glasgow ( 1801-
1870) - ofiţer de marină ameri
can ; din iulie 1862 amiral ; în 
luptele pentru cucerirea oraşului 
New Orleans a comandat o 
escadră a statelor din Nord (apri
lie 1862) . - 522, 538. 

Favre, Jules-Gabriel-Claude (1 809-
1880) - avocat şi om politic 
francez ; de la sfîrşitul deceniu
lui al 6-lea unul dintre conducă
torii opoziţiei republicane bur
gheze ; ministru de externe în 
aşa-numitul guvern al apărării 
naţionale (1 870-187 1 ) ,  împreună 
cu Thiers a fost călăul Comunei 
din Paris. - 105, 1 33. 

Ferdinand, duce d'OrJeans ( 1810-
1842) - fiul mai mare al regelui 
Ludovic-Filip ; în 1835-H l40 a 
luat parte la luptele pentru cuce
rirea Algeriei. - 32, 173. 

Ferdinand al VII-iea (1784-1 838) 
- rege al Spaniei (1808 şi 1814-
1833). - 1 1 .  

Filip a l  II-iea August (1 165-1 223) 
- rege al Franţei, a intreprins 
o cruciadă. - 105, 106. 

Fitzgerald, sir WiJJiam Robert Sey
mour Vesey ( 18 18-1 885) - om 
de stat englez, conservator, mi
nistru de externe adjunct (1 85--
1859), guvernator al Bombayului 
( 1866-1 872) , membru al parla
mentului. - 547. 

--

flahaull le la Billarlerie, Augusle
Charles-Joseph, conte de (1785-
1 870) - diplomat francez, amba· 
sador la Londra (1860-1 862) . -
494, 495. 

Flores - general napolitan ; în 1 860 
a comandat trupele in Apulia. 
- 158. 

Flolle, Paul-Louis-Fra:ois-Rene de 
(DeIIol le) ( 1817-1860) - ofiţer 
de marină francez, democrat şi 
socialist, adept al lui Blanqui 1 
a luat parte la revoluţia din 
1848 din Franţa, deputat în Adu
narea naţională legislativă (1850-
1 851) ; în 1860 a luat parte la 
campania revoluţionară a lui 
Garibaldi în Italia de sud. -
160, 164. 

Floyd, John Buchanan (1 807-1863) 
- om de stat american, membru 
al partidului democrat, guverna
tor al statului Virginia (1850-
1853), ministru de război (1 857-
1860) ; a luat parte la războiul 
civil din S.U.A. de partea state
lor din Sud. - 512, 590. 

Forcade-Laroquelle, Jean-Louis-Vic
tor Adolpl1e de (1 820-1 874) -
om de stat francez, bonapartist, 
ministru de finanţe (1 860-1 861).  
- 389. 

Forsler, William Edward ( 181--
1 886) - fabricant şi om politic 
englez, liberal, membru al par
lamentului. - 334, 503-504. 

Fould, AchiJJe (1800-1867) - ban
cher şi om politic francez, orlea
nist ; de la sfîrşitul anului 1848 
bonapartist ; ministru de finanţe 
(1 849-1 852 şi 1861-1 867} ; mare
şalul curţii imperiale (1 852-1 860) . 
- 3, 4, 370, 371 ,  388-391 ,  393. 

Francis, sir Philip (pseudoiim Ju
nius) (1740-1818) publicist şi om 
politic englez, radical burghez, 
autorul unor pamflete împotriva 
regimului absolutist al lui George 
al III-iea. - 422. 
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Francisc al II-iea (1 836-1894) -
rege al Siciliei şi al regatului 
Neapolelui ( 1859--1860) . - 50, 
95, 135, 138, 1 57, 1 6 1 ,  189, 378. 

Franz-Joseph I ( 1830-1916) - îm
părat al Austriei ( 1848-1916) . 
- 5, 20, 70, 106, 135, 1 38, 199, 
24-247, 251 . 

Frederic I Wilhelm Ludovic (1 826-
1907) - mare duce al Badenului 
( 185--1 907) . - 7 1 ,  72. 

Frederic al II-iea (cel Mare) (1712-
1786) - rege al Prusiei (1740-
1786) . - 55, 227, 307. 

Frederic al VII-iea (1 808-1863) -
rege al Danemarcii (1 84-1863) . 
- 74, 248. 

Frederic-Carol, principe al Prusiei 
( 1 82-1885) - general prusian, 
mai tîrziu general-feldmareşal. 
- 227. 

Frederic Wilhelm I (1 802-1 875) -
coregent (1831-1 847) şi principe 
elector de Hessa (1 847-1 866) . 
- 57, 58. 

Frederic Wilhelm I (168-1740) -
rege al Prusiei ( 1713-1740) . 
- 55. 

Frederic Wilhelm al 111-lea (1770-
1840) - rege al Prusiei (1797-
1840) . - 55. 

Frederic Wilhelm al IV-iea (179--
1861)  - rege al Prusiei (1840-
186 1 ) .  - 22, 44, 51 ,  202. 

Fremonl, John Charles ( 1813-1890) 
- explorator şi om politic ame
rican, membru al partidului re
publican (aripa stingă) , candidat 
în alegerile preşedinţiale din 
1856, în timpul războiului civil 
din S.U.A. a comandat trupele 
statelor din Nord în Missouri 
(pînă în noiembrie 1 861 )  şi în 
Virginia ( 1862). - 308, 347, 360, 
39--397, 437, 438, 440, 500. 

G 

Garibaldi, Giuseppe (1 807-1882) -
revoluţionar italian, democrat, 
conducător al mişcării de elibe
rare naţională din Italia ; orga
nizatorul apărării Republicii ro
mane din aprilie pînă în iulie 
1849 ; în timpul războiului din 
Italia din 1859 a comandat vînă
torii de munte din Alpi ; în 1860 
s-a aflat în fruntea campaniei re
voluţionare din Italia de sud ; în 
1862 a organizat o expediţie pen
tru eliberarea Romei de sub ocu
paţia trupelor papale şi franceze. 
- 60, 6 1 ,  65, 69, 1 26-129, 135, 
138, 1 57-165, 189-191 , 248, 555, 
567-569, 581 .  

Garrison, William Lloyd (1 805-
1879) publicist amencan ; 
unul dintre liderii aboliţioniştilor ; 
în 1833 întemeietorul asociaţiei 
împotriva sclaviei (antislavery 
society) , adept al metodelor de 
luptă revoluţionare pentru elibe
rarea negrilor. - 556. 

George al 111-lea (1 73-1820) -
rege al Marii Britanii şi Irlandei 
( 1760--1820) . - 85, 422. 

George al V-lea (1819-1 878) -
rege al Hanovrei (1 851-1 866) . 
- 7 1 .  

Gibson, Thomas Milner (1 806-1 884) 
- om de stat englez, adept al 
liber-schimbismului, mai tîrziu 
liberal, preşedintele lui Board of 
Trade (ministerul comerţului şi al 
comunicaţiilor (1 859--1865 şi 
186--1866) . - 82, 12 1 ,  430, 435. 

Gilpin, Charles (1815-1874) - om 
politic englez, adept al liber
schimbismului, membru în guver
nul Palmerston (1 859-1 865) . -
471 ,  472. 

Gladslone, William Ewarl (1 809-
1898) - om de stat englez, tory, 
apoi peelist ; în a doua jumătate 
a secolului al XIX-iea lider al 
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partidului liberal ; cancelar al 
trezoreriei (1 852-1855 şi 1859-
1 866) şi prim-ministru (1 868-1874, 
1 880-1 885, 1886 şi 1 892-1 894). 
- 10, 1 5, 26-30, 1 06, 12 1 ,  122, 
430, 435, 487, 544, 591 ,  599. 

Goluchowski, Agenor, conte (1812-
1 875) - aristocrat polonez, om 
de stat austriac, conservator, gu
vernator al Galitiei (1 849-1859, 
1866-1867 şi 1871-1875), ministru 
de interne (1 859-1860) . - 246. 

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, 
print (1798-1883) - om de stat 
şi diplomat rus, ambasador la 
Viena (1854-1856), ministru de 
externe (1856-1 882). - 45, 1 04, 
1 92. 

Gorcea.ov, Piotr Dmitrievici, print 
(1785-1868) - general rus ; în  
1854 în  timpul r.zboiului Crimeii 
a comandat un corp de armată. 
- 629-631 .  

Grandguillot, Alcide-Pierre (1 829-
1891)  - publicist francez, bona
partist, din 1859 redactor-şef la 
ziarul „Le Constitutionnel" ,  re
dactor-şef la ziarul „Le Pays• 
( 1863-1865) . - 388, 389. 

Granier de Cassagnac, Bernard
Adolphe de (1 806-1880) - zia
rist francez, om politic lipsit de 
principii ; înainte de revoluţia din 
1•848 orlnst, apoi bonaartist, 
deputat în Corpus legislatif în  
1 852-1870 (extrema dreaptă) ; co
laborator la ziarul „Le Constitu
tionnel • , în deceniul al 6-lea re
dactor-şef la ziarul „Le Pays" .  
- 388. 

Grant, James (1 802-1879) - pu
blicist şi  scriitor englez radical, 
redactorul ziarului „The Morning 
Advertiser" (1 850-1 871 ) .  - 450. 

Grant, Ulysses Simpson (1822-1 885) 
- general şi om de stat ameri
can, membru al partidului repu
blican, în 1 861-1862 a comandat 

trupele statelor din Nord în Ken
tucky şi Tennessee ; din martie 
1864 comandant suprem al ar
matei ; ministru de război (1 867-
1868) , preşedinte al S.U.A. (1 869-
1 877) . - 51 1 ,  513. 

Granville, George Leveson-Gower, 
conte ( 1815-1891) - om de stat 
englez, whig, mai tirziu unul 
dintre liderii partidului liberal ; 
ministru de externe (1 851-1 852, 
1870-1874 şi 1880-1 885), minis
tru al coloniilor (1 868-1870 şi 
1886), preşedinte al consiliului 
privat ( 1 852-1854, 1855-1 858 şi 
1 859-1 866) . - 13. 

Gregory, William Henry (1817-
1 892) - om politic irlandez, a 
aderat la liberali, membru al par
lamentului. - 502-505, 528. 

Grey, sir Henry George, conte de 
(1802-1894) - om de stat englez, 
whig, secretar de stat pentru 
problemele războiului (1 835-
1839), ministru de ră�boi şi al 
coloniilor (1 846-1852) . - 10-13. 

Grey and Ripon, George Frederick 
Samuel Robinson, conte de (1 827-
1909) - om de stat englez, libe
ral, ministru de război adjunct 
(1859 pînă în ianuarie 1 861  şi iulie 
1861-1863) , ministru de război 
(1 863-1866) ; a participat la orga
nizarea armatei de voluntari. -
298. 

Griffiths, Fredericl< Augustus (m. 
1 869) - ofiţer englez şi teoreti
cian militar. - 1 97. 

Griscelli, Jacques-Fram;ois - agent 
de poliţie bonapartist, corsican 
de origine. - 89-9 1 ,  1 92. 

Grosvenor, Hugh Lupus, conte 
(1825-1 899) - om politic en
glez, liberal, membru al parla
mentului ; a participat la mişcarea 
de voluntari. - 278. 
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Guizot, Fra:ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1 874) - istoric şi om de 
stat francez, orleanist ; din 1 840 
pînă în 1 848 a condus politica 
internă şi externă a Franţei, ex
ponent al intereselor marii bur
ghezii financiare. - 388, 661 ,  662. 

Gyulay, Ferenc, conte, (1 798-1 868) 
general-feldmareşal austriac, 

ungur de origine ; în 1 848-1849 
a luat parte la înăbuşirea mişcării 
revoluţionare din Italia ; ministru 
de război (1 849-1 8SO) , comandant 
suprem al armatei austriece în 
timpul războiului din Italia (1 8S9) 
pînă la înfrîngerea de la Ma
genta. - 307. 

H 

Habsburg - dinastie de împăraţi ai 
Sfintului Imperiu roman de na
tiune germană din 1273-1806 
(cu nele întreruperi), de regi ai 
Spaniei ( 1Sl6-1700) , de împăraţi 
ai Austriei (1 804-1867) şi de îm
păraţi ai Austro-Ungariei (1 867-
1 9 1 8) .  - 49, S2, ss, S8, 1 87,  200. 

Halleck, Henry Wager ( 1815-1 872) 
- general american, republican 
moderat ; în timpul războiului 
civil din S.U.A. a fost comandan
tul districtului militar Missouri 
(noiembrie 1 861  - martie 1 862) 
şi al armatei din Mississippi 
(martie-iulie 1 862) ; comandant su
prem al armatei statelor din Nord 
(iulie 1 862 - martie 1 864). - 437, 
498, soo, sos, Sl l ,  Sl3,  S21 ,  S30, 
S50, S9S, 596. 

Hannovra - dinastie de regi ai 
Marii Britanii ( 1714-1901 ) ,  de 
principi electori (pînă în 1 8 15) 
şi de regi ai Hanovrci (pînă în 
1 837). - 422. 

Ha"ey - consul englez la Ningpo 
(China) la începutul deceniului 
al 7-lea. - 539-S41 . 

.iO 

Hautefeuille, Laurent-Basile (l 805-
1 37S) - jurist francez, bonapar
tist, autorul mai multor scrieri 
despre dreptul maritim internaţio
nal. - SOS. 

Havelock, sir Henry (1795-1 8S7) -
general englez, participant la 
războiul anglo-afgan (l l38-1S 1?) 
şi la războiul impotriva sikhilor 
(1 845-1846), a luat parte la înă
buşirea răscoalei pentru elibera
re naţională din India. - 4S7. 

Haxthausen, August, baron de 
(1 792-1 866) - consilier de stat 
prusian şi autor al mai multor 
lucrări consacrate descrierii r.mă
şiţelor sistemului de obşte în re
laţiile agricole din Rusia ; prin 
concepţiile sale politice reacţio
nar, adept al iobăgiei. - 620. 

Haynau, Julius Jacob, baron de 
(1786-1 8S3) - general feldma
reşal austriac, a înăbuşit cu cru
zime mişcările revoluţionare din 
Italia (1 848) şi Ungaria (1 849). 
- 461 . 

Hegel, Georg, Wilhelm Friedrich 
( 177--1831 ) .  - S80. 

Heintrelmann, Samuel Peter (1 80S-
1 880) - general american ; în 
1 862 a comandat un corp al ar
matei de pe Potomac. - S29. 

Hennessy, John Pope (1 834-1 891 )  
- o m  politic irlandez, conserva
tor, membru al parlamentului. 
- 332. 

Herbert, Sidney, baron de Lea 
( 1810-1861) - om de stat en
glez, la începutul activităţii sale 
tory, apoi peelist ; din 1 841 pînă 
în  1 84S secretar al amiralităţii, 
secretar de stat pentru proble
mele războiului (1 84S-1 846 şi 
1 8S2-1 8SS) şi ministru de război 
(1 8S9-1 860). - 41 ,  77, 1 1 0, 1 1 1 .  

Hess, Heinrich, baron de (1 788-
1 870) - general austriac, din iu-



764 Indice de nme 

lie 1859 feldmareşal ; în 1 848-
1849 a participat activ la înăbu
şirea mişcării revoluţionare din 
Italia, după înfrîngerea de la 
Magenta a comandat armata 
austriacă (iunie-iulie 1859) în 
timpul războiului din Italia. - 1 35. 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich 
de (1 805-1856) - funcţionar gu
vernamental prusian ; din 1848 
prefect al poliţiei din Berlin ; din 
1853 şeful departamentului poliţiei 
din ministerul de interne. - 46. 

Hohenzollern - dinastie de principi 
electori din Brandenburg ( 141 5-
1701) ; regi ai Prusiei ( 1701-1918) 
şi împăraţi ai Germaniei ( 1871-
1 918).  O ramură colaterală Ho
henzollern-Sigmaringen a domnit 
şi în Romînia (1 866-1947) . - 44, 
55, 56, 58, 7 1 ,  73, 200-202, 335. 

Hohenzollern-Sigmaringen, Karl An
ton, prinţ de (181 1-1885) 
general prusian, prim-ministru 
(1858-1862) . - 70. 

Hooker, Joseph (1814-1 879) - ge
neral american, aboliţionist, mem
bru al partidului republican ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. a 
comandat un corp al armatei de 
pe Potomac (1862), iar mai tîrziu 
întreaga armată de pe Potomac 
(ianuarie pînă în iunie 1 863). -
597. 

Hope, James (1808-1881) - amiral 
englez ; în 1859 a comandat tru
pele expediţionare engleze din 
China. - 1 4. 

Horner, Leonard (1785-1864) - geo
log englez, inspector de fabrici 
(1833-1859) ; s-a ridicat în apă
rarea intereselor muncitorilor. -
84. 

Horsman, Edward (1807-1876) - om 
de stat englez, liberal ; secretar de 
stat pentru problemele Irlandei 
(1855-1857), membru al parlamen
tului. - 1 07. 

Hudson, James (18 10-1885) - di
plomat englez, ministru plenipo
tenţiar la Torino (1851-163) . -
554. 

Humbold, Alexander, von (1769-
1 859). - 47. 

I 

Impăratul Austriei vezi Franz Jo
seph I. 

Impăratul Chinei vezi Sien-fîn. 

Isturiz, Francisco Javier de (1790-
1871) - om politic spaniol, liberal, 
a luat parte la războiul pentru in
dependenţă (1804-1814) şi la re
voluţia burgheză din 1820-1823 ; 
prim-ministru (1 836-1846 şi 1 858) 
ministru plenipotenţiar la Londra 
( 1848, 1858-1862) . - 492-494. 

Ives, Malcolm - ziarist american, 
membru al partidului democrat ; 
de la sfîrşitul deceniului al 6-lea 
colaborator la ziarul „The New 
York Herald" .  - 501 .  

J 

Jackson, Andreew (1767-1845) -
general şi om de stat american, 
întemeietorul partidului democrat 
(1 828) ; în timpul războiului anglo
american ( 1812-1815) trupele de 
sub comanda sa au pricinuit en
glezilor o înfrîngere decisivă la 
New Orleans ; preşedinte al S.U.A. 
(1829-1837). - 323, 341 , 395. 

Jackson, Claiborne Fox (1806-1862) 
- om politic american, membru al 
partidului demcrat, guvernator 
al statului Mississippi (1 860-
1861) .  - 355. 

Jackson, Thomas Jonathan (1 824-
1863) - general american, în 
timpul războiului civil din S.U.A. a 
comandat trupele statelor din Sud 
în Virginia (1 861-1 863) ; după bă
tălia de la Bull Run (iulie 1861) 



Indice de nme 7 65 

i s-a dat porecla de Stonewall 
(zidul de piatră) . - 550, 576. 

James, sir Henry ( 1 803-1877) - ofi
ţer englez, între anii 1857 şi 1 870 
conducător al departamentului to
pografic-statistic din ministerul de 
război. - 635. 

Jameson, Charles Davis (1 827-1862) 
- general american, între 1861-
1 862 a comandat o brigadă a ar
matei de pe Potomac. - 529. 

Jecker, Jean-Baptiste (aprox. 1810-
1 871)  - bancher elveţian, în 1862 
a primit cetăţenia franceză ; a avut 
legături cu cercurile guvernante 
din Franţa bonapartistă, a partici
pat la organizarea intervenţiei 
franceze în Mexic ; a fost împuşcat 
de comunarzii parizieni. - 518, 
548. 

Jefferson, Thomas (1743-1826) -
iluminist de seamă şi om de stat 
american, ideolog al cercurilor 
democratice ale burgheziei ameri
cane în timpul războiului pentru 
independenţă al coloniilor engleze 
din America de Nord (1775-1783) ; 
autorul declaraţiei de indepen
denţă ( 1776) , preşedinte al S.U.A. 
(1 801-1 809) . - 316, 318,  342, 405, 
422, 475, 558. 

Jennison - ofiţer american, aboli
ţionist, în timpul războiului civil 
din S.U.A. colonel în armata sta
telor din Nord. - 437. 

Johann, Nepomul;; Maria Joseph 
(1801-1 873) - rege al Saxoniei 
(1 85-1 873) . - 7 1 .  

Johnson, Andrew (1 80-1875) - om 
de stat american, membru al parti
dului democrat, guvernator al sta
tului Tennessee (1 853-1 857 şi 
1 862-1865), senator ( 185-1 862) ; 
în timpul războiului civil din 
S.U.A. a fost de patea statelor din 
Nord, vicepreşedinte (1 864-apri
lie 1865) şi preşedinte al S.U.A. 
(1865-1 869) ; a preconizat o poli-

so• 

tică de înţelegere cu proprietarii 
de plantaţii din Sud. - 355. 

Johnson, Samuel (1709-1784) -
scriitor şi lingvist englez ; autorul 
primului dicţionar al limbi. en
gleze. - 429. 

Joinville, Fran;ois-Ferdinand, Phi
Jippe-L6uis-Marie, print de (1818-
1900) - fiul lui Ludovic-Filip, î n  
deceniul al 5-lea a luat parte la 
luptele pentru cucerirea Algeriei ; 
după victoria revoluţiei din fe
bruarie 1848 a emigrat în Anglia ; 
în 1 861-1862, în timpul războiului 
civil din S.U.A., a luptat de partea 
statelor din Nord. - 1 03, 337-339. 

Jrez, Benito Pablo (1806-1872) -
om de stat mexican, luptător pen
tru independenţa naţională a ţării ; 
şeful partidului liberal în perioada 
războiului civil din 1858-1860 şi a 
intervenţiei din Mexic (1861-
1867) , preşedinte al  Mexicului 
( 185-1 872) . - 378, 440, 518. 

Junius vezi Francis, sir Philip. 

Juvenal (Decimus Junius Juvenalis) 
(aprox. 60 - aprox. 140) - poet 
satiric roman. - 392, 542. 

K 

Karamzin, Nikolai Mihailovici 
(1766-1826) - istoric şi scriitor 
rus, conservator, istoriograf oficial 
al lui Alexandru I. - 1 86.  

Kearny, Philip (1 815-1862) - gene
ral american ; în 1 861-1 862 a co
mandat unităţi ale armatei de p e  
Potomac. - 529, 597. 

Kent, James (1763-1847) - jurist şi 
om politic american, profesor la 
Universitatea Columbia din New 
York. - 404, 427. 

mncaid, sir John (1787-1862) -
funcţionar englez, din 1 850 inspec
tor de fabrici şi  închisori în Sco
ţia. - 84, 88, 90. 
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Kinglake, Alexander William (1809-
1 891) - istoric şi om politic en
glez, liberal, membru al parlamen
tului (1 857-1865) . - 547, 6 1 7-62 1 ,  
625-630, 631. 

Kiriakov, Vasili Iakovlevici - gene
ral rus, în 1 854 comandant de di
vizie în Crimeea. - 621, 622. 

Kossuth, Lajos ( 1802-1894) - con
ducător al mişcării de eliberare 
naţională din Ungaria, în timpul 
revoluţiei din 1 84--1 849 s-a situat 
în fruntea elementelor burghezo
democratice, şef al guvenului re
voluţionar ungar ; după înfrînge
rea revoluţiei a emigrat din Un
garia ; în deceniul al 6-lea a căutat 
sprijin în cercurile bonapartiste. -
192, 247. 

Kriiger - emigrant german la Lon
dra, membru al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani de la 
Londra, membu în Comitetul pen
tru sprijinirea participanţilor la 
răscoala din Polonia din 1863-
1 864. - 606. 

Kvitlnskl, Onulrii Aleksandrovlci 
(1794-1862) - general rus, în 
1 854, în timpul războiului Crimeii, 
a comandat o divizie. - 630, 63 1 .  

L 

La Farina, Giuseppe ( 1815-1 863) -
om politic, publicist şi istoric ita
lian, liberal burghez ; în 1 848-
1 849 a fost unul dintre conducă
torii mişcării revoluţionare din 
Sicilia, în 1 860 (pînă în iulie) tri
misul lui Cavour în Sicilia, consi
lierul guvernatorului din Sicilia 
(octombrie 1 860 pînă în ianuarie 
1 861 ) .  - 95-98, 191 .  

Lafayette (La Fayette) Marie-Joseph· 
Paul, marchiz de (1757-1834) -
om de stat şi general francez ; a 
luat parte la războiul pentu inde· 
pendenţă al coloniilor engleze din 
America de Nord ( 1775-1783) ; în 

timpul revoluţiei franceze a co
mandat garda naţională ; în 1 830 
a fost unul dintre cei care au pre
gătit calea pentru urcarea pe tron 
a lui Ludovic Filip. - 337. 

Lamoriciere, Christophe-Louis-Leon 
Juchault ( 1 806-1 865) - general ş i  
o m  politic francez, republican 
burghez moderat ; în deceniile 
al 4-lea şi al 5-lea a luat parte la 
cucerirea Algeriei, în 1 848 a parti
cipat activ la înăbuşirea insurec
ţiei din iunie a muncitorilor pari
zieni ; după lovitura de stat de l a  
2 decembrie 1 851 a fost expulzat 
din Franţa, în 1 860 a comandat ar
mata papală. - 1 57. 

Landi - general napolitan ; în 1 060 
a luptat împotriva detaşamentelor 
revoluţionare ale lui Garibaldi în 
Italia de sud. - 67-69. 

Landseer, sir Edwin Henry (1802-
1873) - pictor şi  sculptor en
glez. - 483-486. 

Lanza, Ferdinand - general napo
litan ; în 1 860 a luptat împotriva 
detaşamentelor revoluţionare ale 
lui Garibaldi în Italia de sud. 
- 60, 6 1 .  

Laroquette vezi Forcade-Laroquette 
Jean-Louis-Victor-Adolphe de. 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) -
655, 665, 671 . 

La Tour d'Auvergne-Lauraguais, 
Hcnri-Godeiroi-Bernard-Alphonse 
prinţ de (1 823-1871) - diplomat 
francez, ambasador la Berlin 
( 1859-1862) , la Roma (1862-
1 863), la Londra (1 863-1869). 
- 6 1 ,  7 1 .  

Layard, sir Austin Henry ( 18 17-
1 894) - arheolog şi om politic 
englez, radical burghez ; din de
ceniul al 7-lea al secolului 
al XIX-lea liberal ; subscretar 
de stat în ministerul de externe 



Indice de nume 767 

( 186 1-1866), membru al parla
mentului. - 456, 547. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
( 1 807-1 874) - publicist şi om 
politic francez, unul dintre con
ducătorii democraţilor mic-bur
ghezi ; redactor al ziarului „La 
Reforme" ; în 1 848 ministru de 
interne în guvernul provizoriu. 
Deputat în Adunarea naţională 
constituantă şi în cea legislativă, 
conducător al partidului Munte
lui (Montagne) ; după demonstra
ţia de la 13 iunie 1 848 a emigrat 
în Anglia. - 389. 

Lee, Robert Edward (1 807-1870) 
general american, a luat parte 

la războiul S.U.A. împotriva Me
xicului (1 846-1848), în 1 859 a 
participat activ la înăbuşirea 
răscoalei lui John Brown ; în 
timpul •războiului civil din S.U.A. 
a comandat trupele statelor din 
Sud în Virginia ( 1862 pînă în 
1 865) ; comandant suprem al ar
matei statelor din Sud (februarie 
pînă în aprilie 1865) . - 585. 

Leibniz, Gotlfried Wilhelm, baron 
de (1646-1716) - matematician 
şi filozof idealist. - 483. 

Leopold I (1 790-1 865) - rege al 
Belgiei (1831-1865) , fiul ducelui 
Franz de Saxa-Coburg-Gotha. 
- 1 17. 

Lessner, Friedrich ( 1825-1 91 O) 
calfă de croitor din Weimar, 
membru al Ligii comuniştilor, a 
luat parte la revoluţia din 184-
1 849 ; unul dintre conducătorii 
Asociaţiei culturale a muncitori· 
lor germani de la Londra, membru 
al Consiliului general al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 606. 

Levy, Joseph Moses (1812-1888) -
unul dintre întemeietorii şi edi
torii ziarului „Daily Telegraph•. 
- 451 .  

Lewis, sir George Cornewall (1 806-
1 863} om de stat englez ; 
whig, secretar al trezoreriei 
(1 850-1852), cancelar al trezore
riei (1 855-1 858), ministru de in
terne ( 1859-1861) şi ministru de 
război (1861-1863). - 430, 435 . 

Liebig, Juslus, baron de (1 803-
1873) - savant german, deschi
zător de drumuri în aplicarea 
chimiei în agricultură. - 93. 

Limayrac, Paulin ( 1817-1 868) 
ziarist francez, bonapartist, cola
borator la ziarele „La Patrie"  şi 
„Le Pays" ,  redactor-şef al ziaru
lui „Le Constitutionnel" (1861-
1868) . - 388,. 389. 

Limburg, W. - cizmar, membru al 
Asociaţiei culturale a muncitori
lor germani de la Londra, membru 
al Comitetului pentru sprijinirea 
participanţilor la răscoala din 
Polonia din 1 86-1 864, membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor 
(1 868-1 869} . - 606. 

Lincoln, Abraham (1 809-1 05) -
om de stat american, unul din
tre liderii partidului republican, 
preşedinte al S.U.A. (1861-1865} ; 
în timpul războiului civil din 
S.U.A„ sub înrîurirea maselor 
populare, a înfăptuit o serie de 
importante transformări burghezo
democratice şi a introdus metode 
revoluţionare de purtare a rlz
boiului ; în aprilie 1865 a fost 
onorît de un agent al proprie
tarilor de sclavi. - 3 1 6, 3 1 7, 320, 
321 ,  342, 343, 350, 359, 376, 386, 
395, 396, 448, 498, 500, 520, 550, 
556559, 577-580, 587, 593, 597, 
600. 

Linden - emigrant german la Lon• 
dra, membru al Asociaţiei cultu· 
rale a muncitorilor germani de 
la Londra, m embru al Comitetu· 
lui pentru prij inirea participan
ţilor la răscoala din Polonia din 
1 863-1 864. - 606. 
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Lindsay, William Shaw ( 1816-1 877) 
- armator şi negustor englez, 
adept al liber-schimbismului, 
membru al parlamentului. - 504. 

Loe, W alther, baron de (1 828-
1 908) - ofiţer prusian, adjutantul 
prinţului regent al Prusiei, împă
ratul Wilhelm I de mai tîrziu. 
- 70. 

Lorenz, Joseph, cavaler de ( 181"-
1 879) - ofiţer austriac şi inven
tator in domeniul tehnicii militare. 
- 218, 219, 221 .  

Lourmel Frederic-Henri Lenormand 
de ( 181 1-1854) - general fran
cez : în 1 854 comandant de bri
gadă în Crimeea. - 178, 622. 

Lovejoy, Owen (1 81 1-1864) 
pastor american, om politic, abo
liţionist, membru al Congresului. 
- 475. 

Loveli, Mansfleld (1 822-1884) 
general american, în timpul răz
boiului civil din S.U.A. a luptat 
de partea statelor din Sud, şeful 
ganizoanei din New Orleans 
( 1861 - aprilie 1 862). - 521 .  

Lowe, Robert (Bob), viconte Sher
brooke (181 1-1892) - om de stat 
şi publicist englez, whig, mai 
tîrziu liberal : membru al Adună
rii legislative într-unul din sta
tele Australiei (1 843-1850), în 
deceniul al 7-lea redactor al zia
rului „Times• ; cancelar al trezo
reriei (1 868-1873) şi ministru de 
intene (1 873-1874) . - 329, 450. 

Ludovic al 11-lca (1 806-1817) -
mare duce de Hessa (1 848-1 877) . 
- 7 1 .  

Ludovic a l  XIII-iea (1601-1 643) 
rege al Franţei ( 1610-1643). 
36. 

Ludovic al XVI-iea (1 754-1793) 
rege al Franţei (1 774-1792). 
131 ,  38�. 

Ludovic Bonaparte vezi Napoleon 
al III-iea. 

Ludovic Filip (1 773-1 850) - duce 
de Orleans, rege al francezilor 
( 1830-1848). - 133, 173, 253, 37 1 ,  
389, 393. 

Ludovic-Filip-Albert, duce de Or
leans, conte de Paris (1 838-1894) 
- nepotul regelui Ludovic Filip, 
pretendentul orleanist la tronul 
Franţei ; în 1 861-1862, în timpul 
războiului civil din S.U.A., a 
luptat de partea statelor din 
Nord. - 336-339. 

Ludovic Napoleon vezi Napoleon 
al Iii-lea. 

Liitzow, Adolf, baron de (1 782-
1 834) - ofiţer prusian, mai tîrziu 
general, a luat parte la războiul 
împotriva lui Napoleon I. - 530. 

Lyons, Richard Bickerton-Pemell, 
baron, (din 1881)  conte, ( 1817-
1 887) - diplomat englez, minis
tru plenipotenţiar la Washington 
(1 858-1865) . - 4 1 2, 453, 410, 471 .  

M 

Macaulay, Thomas Babington, baron 
de Ro t11ley (1800-1859) - istoric 
şi om politic englez, whig, mem
bru al parlamentului. - 499. 

Mac-Farland - diplomat american, 
secretarul lui James Murray 
Mason. - 404. 

Machiavelli, NiccoJ (1 469-1 527) -
om politic italian, istoric şi scrii
tor, unul dintre ideologii bur
gheziei italiene în perioada apa
riţiei relaţiilor capitaliste. - 192. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-
Maurice, conte de, duce de Ma
genta (1808-1893) - general şi 
om politic reacţionar francez, din 
1 859 mareşal al Franţei, bona
partist ; a luat parte la războiul 
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Crimeii şi Ia războiul din Italia 
( 1 859) ; în 1 870 a capitulat la 
Sedan în fruntea unei armate de 
1 0 000 de soldaţi ; în 1 871 a fost 
unul dintre călăii Comunei din 
Paris, preşedinte al celei de·a 
treia Republici (1 873-1 879) . 
1 1 2, 248. 

Madison, James ( 1751-1 836) - om 
de stat american. A avut un rol 
important în războiul pentru în· 
dependenţă al coloniilor engleze 
din America de Nord (1775-1783), 
ministru de extene (1 801-1 809) . 
preşedinte al S.U.A. (1 80-1 817) .  
- 434. 

Magoflin, Beriah ( 1815-1 885) 
jurist şi om politic american, 
membru al partidului democrat 
din statele din Sud, guvernator 
al statului Kentucky (1 85-
1 862). - 356. 

Maguire, John Francis ( 1815-1 872) 
- om politic liberal irlandez, 
membru al parlamentului. - 1 1 1 .  

Manlius (Marcus Manlius Capitoli· 
nus) - consul roman în anul 
392 î.e.n. - 567. 

Mann, Ambrase Dudley ( 1801-
1 889) - diplomat american, re· 
prezentant al Confederaţiei state· 
lor din Sud la Londra (1 861-
1862). - 405, 416, 451 , 459, 475, 
502-504. 

Manleufel, Edwin Hans Karl, baron 
de (1 80-1 885) - general-feld
mareşal prusian, din 1 857 şeful 
cancelariei militare, din 1 861 ad· 
jutant general al regelui Wil
helm I. - 70. 

Manteufel, Otto Theodor, baron de 
(1 805-1 882) - om de stat pru· 
sian, reprezentant al birocraţiei 
nobiliare reacţionare ; ministru 
de intene (1 848-1850) ; prim· 
ministru şi ministru de extene 
(1 850-1 858) . - 6, 57, 662, 666. 

Mare duce de Baden - vezi Fre· 
deric I. 

Mare duce de Hessa-Darmstadt 
vezi Ludovic al III-iea. 

Maria a li-a da Gloria (1 81-1 853) 
- regină a Portugaliei (1 826-
1 828 şi 1834-1853). - 1 1 . 

Mario, Alberto (1 825-1 883) - om 
de stat şi publicist italian, în 
1 860 a luat parte la campania re· 
voluţionară a lui Garibaldi în 
Italia de sud. - 98. 

Marquez, Leonardo (n. aprox. 1 820) 
- general mexican, unul dintre 
şefii partidului conservator şi 
conducătorul rebeliunii contrare· 
voluţionare împotriva guvernului 
liberal ; în 1 862-1 867 a sprijinit 
intervenţia franceză şi pe prote
j atul francezilor Maximilian. 
378, 440. 

Martin, sir Samuel (1 801-1 883) -
jurist englez, judecător la tribu
nalul trezoreriei (1 850-1 874) . 
- 486. 

Marx, Karl (181 8-1 883). - 586, 
602, 65-671 .  

Mason, George (1725-1 792) - om 
politic american, a jucat un rol 
de frunte în războiul pentru în· 
dependenţă al coloniilor engleze 
din America de Nord (1 775-
1783) . - 422. 

Mason, James Murray (1 798-1 871)  
- om politic american, mare 
plantator şi proprietar de sclavi, 
preşedinte al Comisiei senatului 
pentru afaceri externe ; în 1 861  
a fost trimis de Confederaţia sta· 
telor din sud în Anglia cu mi
siunea de a cere recunoaşterea 
confederaţiei ; reprezentant al 
confederaţiei la Londra (1 62-
1 865). - 404, 405, 409, 416,  422-
425, 428-431 ,  449, 456, 461 ,  463, 
474, 478, 488, 482. - 504. 



770 Indice de nume 

Massena, Andre, duce de Rivali, 
print de Essling (1756-1817) -
mareşal al Franţei, a luat parte 
la războaiele lui Napoleon I. 
- 261 .  

Matzrath - emigrant l a  Londra, 
membru al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani de la Lon
dra, membru al Comitetului pen
tru sprijinirea participanţilor la 
răscoala din Polonia din 1 863-
1 864. - 606. 

Maximilian (1832-1 867) arhi-
duce de Austria din familia de 
Habsburg, guvernator general al 
posesiunilor Austriei în Italia 
(1857-1859) ; în 1 864 a fost pro
clamat împărat al Mexicului de 
către intervenţioniştii francezi ; a 
fost împuşcat în 1 867 de republi
canii mexicani. - 496, 497. 

Maximilian al II-lea ( 181 1-1864) -
rege al Bavariei (1848-1 864) . 
- 70. 

Maynard - ofiţer american ; î n  
timpul războiului civil d i n  S.U.A. 
agent al statelor din Sud. - 500. 

.Mayne, sir Rlchard ( 1796-1868) -
şeful poliţiei din Londra (din 
1 850) . - 298. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) -
revoluţionar italian democrat bur
ghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională 
din Italia ; în 1 849 şeful guver
nului provizoriu al Republicii 
romane, în 1 850 unul dintre în
temeietorii Comitetului central al 
democraţiei europene de la Lon
dra ; în deceniul al 6-lea s-a îm
potrivit amestecului Franţei bona
partiste în lupta pentru eliberarea 
naţională a poporului italian. 
- 97, 190, 474. 

McCleilan, George Brinton (182-
1 885) - general american şi pre
şedinte al unor societăţi de căi 
ferate din Ohio şi Mississippi, 
membru al partidului democrat, 

adeptul unei politici de compro
mis cu proprietarii de sclavi din 
Sud ; în timpul războiului civil 
din S.U.A. comandant suprem al 
armatei statelor din Nord (din 
noiembrie 1 861  pînă în martie 
1 862) şi comandant al Armatei 
de pe Potomac (martie 1 862-
noiembrie 1 862), în 1 864 candidat 
la preşedinţie. - 4 1 8, 498-501 ,  
5 1 4, 527-530, 549, 557-559, 593-
598. 

McCook, Alexander McDowell 
( 1831-1 903) - general american, 
în 1 862 a comandat un corp de 
armată al statelor din Nord în 
Kentucky. - 586. 

McMurdo, William Montague Scott 
( 1819-1894) ofiţer englez, 

nai tîrziu general ; în deceniul 
al 5-lea şi  al 6-lea a servit în 
armata engleză din India ; în 
1 860-1 865 inspector general al 
trupelor de voluntari. - 76, 77, 
1 13, 278-280, 298, 560-56 1 ,  563, 
564, 565. 

Medici Giacomo (marchiz del Va
cello) ( 1817-1 882) general 
italian, a participat activ la răz
boiul de eliberare naţională din 
1 848-49 şi la apărarea Republicii 
romane (aprilie-iulie 1 849) ; în  
1 860 a luat parte la campania 
revoluţionară a lui Garibaldi în 
Italia de sud. - 95, 126, 1 59, 164. 

Mege Mouries (mijlocul secolului 
al XIX-iea) - chimist francez. 
- 584. 

Mejia, Thomas (aprox. 18 15-1867) 
- general mexican, indian de • 
origine ; a luat parte la rebe
liunea contrarevoluţionară împo
triva guvernului liberal ; în 
1 862-1 867 a sprijinit pe inter
venţioniştii francezi şi pe prote
jatul acestora Maximilian ; a fost 
împuşcat de republicanii mexi
cani. - 378. 
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Melendez - general din Neapole ; 
în 1 860 a luptat împotriva deta
şamentelor revoluţionare ale lui 
Garibaldi în Italia de sud. - 160, 
164. 

Menşikov, Aleksandr Sergheevici, 
prinţ ( 1787-1 869) - general şi 
om de stat rus, în 1 853 ambasa
dor extraordinar la Constanti
nopol, comandant suprem al for
ţelor militare terestre şi maritime 
din Crimeea ( 1 853-februarie 
1 855) . - 622, 631 .  

Merivale, Herman ( 1 806-1874) 
economist şi om de stat englez, 
liberal, ministru adj unct al colo
niilor (1 848-1859), ministru ad
junct pentru problemele Indiei 
( 185--1 874) . - 588. 

Mettenich, Clemens Wenzel Lolhar, 
prinţ de ( 1773-1 859) - om de 
stat şi diplomat austriac ; minis
tru de externe (1809-1821) şi 
cancelar ( 1821-1 848) , unul dintre 
iniţiatorii şi organizatorii Sfintei 
AliaDţe. - 73. 

Miguel, Dom (Don) (1802-1 866) -
rege al Portugaliei din familia 
de Braganza (1 828-1 834) . - 10. 

Mihail Nikolaievici (1832-1909) -
mare duce al Rusiei, al patrulea 
fiu al lui Nicolaie I. - 624. 

Milner Gilbson - vezi Gibson 
Thomas Milner. 

Minie, Claude-Etienne ( 1804�1879) 
- ofiţer f1a11cez, invntatoul u
nei 'PUŞti care îi poartă numele. 
- 24, 213-217, 230. 

Miram6n, Miguel ( 1 832-1867) -
general mexican, unul dintre con
ducătorii partidului conservator 
şi ai răscoalei contrarevoluţio
nare împotriva guvenului liberal. 
Şeful guvernului rebelilor ( 1 859-
1 860) ; în 1 863-1867 a sprijinit 
pe intervenţioniştii francezi şi pe 
protejatul acestora Maximilian ; 

a fost împuşcat de republicanii 
mexicani. - 518.  

Mires, Jules Isaac ( 1809-1 871)  -
bancher francez şi speculant de 
bursă, proprietarul mai multor 
ziare, printre care şi „Le Consti
tutionnel" ; în 1 861  a fost deferit 
justitiei pentru speculaţii ne
cinstite la bursă. - 517-5 19. 

Missori, Giuseppe (1 829-191 1)  
ofiţer italian, a luat parte la miş
carea de eliberare naţională din 
Italia ; în deceniul al 7-lea a 
luptat în detaşamentele revoluţio
nare ale lui Garibaldi. - 159, 
160, 163. 

Mitchel, Ormsby MacKnigt (1 809-
1 862) - astronom american, di
rectorul observatorului astronomic 
din Cincinnati (1 84-1 859) ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. 
a fost general în armata statelor 
din Nord (1861-1 862) . - 521 .  

Mole, Louis-Mathieu conte ( 1781-
1855) - om de stat francez, or
leanist, prim-ministru (H l36-1 837, 
1 837-1839) . - 388. 

Monroe, James (1 758-1 831) - om 
de stat american, preşedinte al 
S.U.A. ( 1817-1825) , a dat decla
ratia cunoscută mai tîrziu sub 
numele de doctrina Monroe, care 
enunţa principiile politicii extene 
a S.U.A. - 379, 386. 

Monlagu, lord Robert (1 825-1902) 
- om politic englez, conservator, 
membru al parlamentului. - 331 ,  
332, 543, 546-548. 

Montauban - vezi Cousin-Montau
ban, Charles-Guillaume-Marie· 
Apollinaire-Antoine, conte de 
Pali ca o.  

Morgan, John Hunt (1 826-1 864) -
ofiţer american, a luat parte l a  
războiul împotriva Mexicului 
(1 846-1848) şi la războiul civil 
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din S.U.A. de partea statelor din 
Sud. - 586. 

Morny, Charles-Auguste-Louis-J9-
seph, duce de ( 181 1-1 865) -
fratele vitreg al lui Napoleon 
al Iii-lea, om politic francez, 
bonapartist, unul dintre organiza
torii loviturii de stat de la 2 de
cembrie 1 851  ; ministru de interne 
(decembrie 1 851-ianuarie 1 852) ; 
preşedinte al Corpului legislativ 
(1 854-1856 şi 1857-1865) . - 548. 

Morrill, Justin Smith ( 1810-1 898) 
- om politic american, membru 
al partidului republican, membru 
al Congresului (1 85-1867), în 
1 860 a propus legea cu privire 
la taxele vamale protecţioniste, 
adoptată în 1 86 1 .  - 323, 341 ,  
374, 474, 480. 

Murat, N apoJeon-Lucien-Charles 
print (1 803-1878) - om politic 
francez, bonapartist, vărul lui 
Napoleon al Iii-lea ; în 1 86 1  pre
tendent la tronul Neapolelui. 
- 49-50. 

N 

Napier, sir Charles James (1 782-
1 853) - general englez, în 1 808-
1814 a luat parte la războiul 
împotriva lui Napoleon I în Pe
ninsula Iberică ; în 1 842-1843 a 
comandat trupele engleze care 
au cucerit Sindul ; în 1 843-1 847 
guvernator al Sindului. - 561 .  

Napier, sir William Francis Patrick 
(178-1 860) - general şi istoric 
militar englez ; în 1 808-1814 a 
luat parte la războiul împotriva 
lui Napoleon I în Peninsula Ibe
rică. - 4 1 8, 635. 

Napoleon I Bonaparte ( 176--1 821)  
- împărat al francezilor (1 804-
1 8 1 4  şi 1 815). - 13, 3 1 ,  49, 58, 
72, 1 1 7, 1 29, 171 ,  172, 303, 36, 
392, 462, 508, 597, 609. 

Napoleon al III-iea (Ludovic Bona
pute) (180-1 873) - nepotul lui 
Napoleon I, preşedintele celei 
de-a doua Republici (1 84-1852), 
împărat al francezilor (1 852-
1 870) . - 3-7, 1 0, 1 5, 32, 6, 5, 
6 1 ,  70-75, 95, 1 05, 1 1 2, 1 23, 1 35, 
1 42, 1 72, 237, 251 ,  254, 33-338, 
37-377, 380, 381 ,  388, 389, 392-
394, 4 1 5, 426, 435, 452, 494, 517, 
534, 547, 555, 567-69. 

Neindorll (mijlocul secolului al 
XIX-iea) - ofiţer prusian şi in
ventator în domeniul tehnicii 
militare. - 216. 

Nemours, Louis-Charles-Philippe-Ra
phael, print d'Orleans, duce de 
( 1814-1 896) - al doilea fiu al 
lui Ludovic-Filip. - 1 1 7. 

Nessler (mijlocul secolului al XIX
lea) - ofiţer francez şi inven
tator în domeniul tehnicii mili
tare. - 217. 

Newcastle, Henry Pelham Fiennes 
Pelham-Clinton, duce de ( 1811-
1 864) - om de stat englez, peelist, 
ministru de război şi al coloniilor 
(1 852-1854), ministru de război 
(1854-1855) şi ministru al colo
niilor (1 859-1 864) . - 1 1 ,  12.  

Newmann, Francis William (1805-
1 897) - profesor de filologie şi  
scriitor englez, autorul unei serii 
de lucrări tratînd probleme re
ligioase, politice şi economice ; 
radical burghez. - 599. 

Newton - membru al Consiliului 
municipal din Newcastle (Anglia) , 
preşedintele mitingului în apăra
rea lui Garibaldi (septembrie 
1862). - 567, 569, 574. 

Ney, Michel, duce d'Elchingen, print 
de Moscova (1769-1815) - ma
reşal al Franţei, a luat parte la 
campaniile lui Napoleon I. - 261 .  

Nicolaie I (1796-1855) - împărat 
al Rusiei (1 82-1855). - 16, 
532. 
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Nolhjung, Peter (aprox. 1823-1880) 
- croitor german, membru al 
Comunităţii din Colonia a Ligii 
comuniştilor şi al Uniunii munci
torilor din Colonia ; în 18S2 unul 
dintre inculpaţii în procesul co
muniştilor de la Colonia. - S4. 

o 

Oldham, W illiamson Simpson 
( 1813-1 868) - j urist şi om poli
tic american, a făcut parte din 
partidul democrat ; a participat 
la rebeliunea proprietarilor de 
;clavi din Sud ; membru al Con
gresului Confederaţiei statelor din 
Sud. - S91 .  

Ollivier, Emile (1 825-1 913) - om 
politic francez, republican bur
ghez moderat, din 18S7 membru 
al Corps Legislatif ; la sfîrşitul 
deceniului al 7-lea bonapartist, 
prim-ministru (ianuarie-august 
1870) . - lOS. 

Orleans - ramură colaterală a 
dinastiei Bourbon. A domnit fn 
Franţa între anii 1830 şi 1848. 
- 336. 

Orlov, Aleksel Fiodorovici, conte 
(din 18S6) - prinţ (1 786-1 861 )  
- militar ş i  o m  d e  stat rus, di
plomat ; a încheiat tratatele de 
la Adrianopol (1829) şi de la 
Unkiar-Skelessi (1 833) cu Turcia ; 
a fost şeful delegaţiei ruse la 
Congresul de la Paris (1856) . 
- 6 1 ,  62. 

Orsini, Felice (1819-1 8S8) - de
mocrat burghez italian, republi
can ; a luat parte la lupta pentru 
eliberarea naţională şi unificarea 
Italiei ; în 18S8 a săvîrşit un 
atentat împotriva lui Napoleon 
al III-iea şi  a fost executat. 
- S69, S74, S7S. 

Oudinot, Nicolas-Charles-Victor 
(1791-1863) - general francez, 

orleanist, în 1849 a comandat tru
pele trimise împotriva Republicii 
romane. - 568. 

p 
Palmer, Roundell, conte de Selborne 

(1812-1 89S) - j urist şi om de 
stat englez, peelist, mai tîrziu li
beral ; procuror general ( 1861-
1863) . Attorney-General (1 863-
1 866) şi lord-cancelar (1 872-1 874 
şi 1880-1 88S) . - sos. 

Palmer, William (1 824-18S6) 
medic englez ; pentru a încasa 
nişte poliţe de asigurare şi-a 
otrăvit soţia, fratele şi prietenul ; 
a fost condamnat la moarte prin 
ştreang. - 412, 4S1 . 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte (1784-186S) - om de 
stat englez, la începutul activi
tăţii sale tory, din 1830 unul 
dintre liderii aripii de dreapta a 
whigilor ; ministru de extene 
(1 830-1 834, 1835-1841 şi 1846-
18Sl ) ,  ministu de interne (18S2-
1 8SS) , prim-ministru (1 8SS-18S8 
şi 18S9-186S) . - 9, 1 3, 27, S6, 
62, 101 ,  106, 1 21-123, 326, 329-
334, 376, 377, 381, 383-387, 41 1 ,  
4 12, 414, 42S, 426, 428-431 ,  433-
436, 447-4S2, 4S7, 460, 461 ,  463, 
46S, 470-473, 478, 481 , 489-491,  
S19, S32, S34, S48, S70, S99. 

Patterson, Robert (1792-1 881) -
comerciant american, la începutul 
războiului civil din S.U.A., gene
ral în armata statelor din Nord, 
după bătălia de la Bull Run (iulie 
1861)  a fost destituit din postul 
de conducere pe care îl deţi
nuse. - SOO. 

Pedro 1, don (1 798-1834) - împă
rat al Braziliei (1 822-1 831 ) ,  rege 
al Portugaliei sub numele de 
Pedro al IV-iea ( 1826) ,  a abdicat 
de la tronul Portugaliei în fa
voarea fiicei sale Maria a II-a 
da Gloria. - 1 1 . 
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PeeJ, sir Robert (1 788-1 850) - om 
de stat şi economist englez, li
der al torylor moderaţi, cunoscuţi 
sub numele de peelişti, ministru 
de interne (1 822-1827 şi 1 828-
1 830), prim-ministru (1 83-1835 
şi 1 841-1 846) ; cu sprijinul libe
ralilor a obţinut abrogarea legi
lor cerealelor (1 846). - 238. 

Pelissier, Aimable-Jean-Jacques, 
duce de Malakof (179-1 864) -
general francez, din septembrie 
1 855 mareşal al Franţei ; în pe
rioada 1 830-1860 a luat parte la 
cucerirea Algeriei ; vestit pentru 
cruzimea sa excesivă ; comandant 
suprem al armatei din Crimeea 
(mai 1 855 - iulie 1 856) , a luat 
parte la războiul din Italia (1 859) ; 
în 1 860 guvernator general al 
Algeului. - 24. 

Pereire, Emile (1 800-1 875) - ban
cher francez, între 1 825 şi 1 831 
s-a alăturat saint-simoniştilor, în 
perioada celui de-al doilea Im
periu, bonapartist ; unul dintre 
întemeietorii şi directorii băncii 
pe acţiuni Credit mobilier. - 37 1 ,  
390. 

. 

Pereire, Isaac (1 806-1 880) - ban
cher francez ; în deceniul al 3-lea 
şi al 4-lea s-a alăturat saint-si
moniştilor, în perioada celui 
de-al doilea Imperiu, bonapartist;  
în 1 852 împreună cu fratele său 
Emile Pereire a întemeiat banca 
pe acţiuni Credit mobilier. - 15, 
371 ,  390. 

Perponcher-Sedlnitzki, Wilhelm, 
conte ( 1819-1 893) diplomat 
prusian, la începutul deceniului 
al 7-lea ministru plenipotenţiar 
la Neapole. - 189. 

Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, 
conte (din 1 863), duce de (1 808-
1 872) - om de stat francez, bo
napartist, unul dintre organiza
torii loviturii de stat de la 2 de
cembrie 1 85 1 ,  ministru de interne 

(1 852-1 854 şi 1860-1 863), amba
sador la Londra ( 1 85�1858, 
1 859-1 860) . - 62, 1 15,  123, 142, 
370, 371 ,  389. 

Petrie, Martin (1 823-1892) - ofiţer 
englez, autorul unor lucrări des
pre organizarea şi echiparea 
armatelor europene. - 635. 

Petru I (cel Mare) (1672-1725) 
ţar al Rusiei (1682-1725) . - 55, 
1 17. 

Petru Ermitul (sau Petru din 
Amiens) (aprox. 1050-1 1 15) 
călugăr şi predicator francez, 
unul dintre conducătorii cetelor 
de ţărani care au luat parte la 
prima cruciadă (1096-1099). -
1 15. 

Peza-y-Peza, Carlos - participant 
la rebeliunea contrarevoluţionară 
din Mexic (1 858-1860), ministru 
de finanţe în guvernul rebelilor. 
- 51 8. 

Phillimore, sir Robert Joseph 
(1810-1 885) - jurist englez, li
beral moderat, membru al parla
mentului (1 852-1 857) , specialist 
în problemele de drept interna
ţional. - 427, 429. 

Phillips, WendeJJ (181 1-1 884) -
om politic americ;m, orator, unul 
dintre liderii aripii revoluţionare 
a aboliţioniştilor, preşedintele 
asociaţiei americane împotriva 
sclaviei (antislavery society) 
(1 865-1 870) ; în deceniul l 8-lea 
a militat pentru înfiinţarea în 
S.U.A. a unui partid muncitoresc 
de sine stătător, în 1 871 membru 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. - 556, 557. 

Pierce, Franklin (1 80-1 869) - om 
de stat american, membru al 
partidului democrat, preşedinte al 
Statelor Unite (1 853-1857) ; a 
promovat o politică care a slu
jit intereselor proprietarilor de 
sclavi. - 395, 424, 501 . 
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Pindar (aprox. 522-aprox. 442 
î.e.n.) - poet liric din Grecia an
tică, a scris ode solemne. - 579. 

Pilt, William (Junior) (1759-1806) 
- om de stat englez, tory, prim
ministru (1783-1 801 şi 1 804-
1 806) . - 1 1 ,  473. 

Pius al IX-iea ( 1792-1 878) - papă 
(1846-1878). - 105, 1 86, 568, 569. 

Plănnies, Wilhelm (1 828-1 871)  -
ofiţer din Hessa, inventator în 
domeniul tehnicii militare, auto· 
rul mai multor lucrări despre ar· 
mele de foc. - 217. 

Pion-Pion - vezi Bonaparte, Jerâ· 
me-NapoJeon-Joseph-Charles-Paul, 
prinţ Napoleon. 

Podewils, Philipp, baron de ( 1809-
1 885) - ofiţer bavarez şi inven
tator în domeniul tehnicii mili
tare. - 217. 

Polk, James Knox (1795-1 849) -
om de stat american, membru al 
partidului democrat, preşedinte al 
S.U.A. (1 845-1849), unul dintre 
organizatorii războiului S.U.A. 
împotriva Mexicului (1846-1 848) . 
- 395, 424. 

Poncharra, Charles-Louis-Cesar du 
Port, marchiz de ( 1787-1860) -
ofiţer francez şi inventator în 
domeniul tehnicii militare. - 173. 

Pape, John ( 1 822-1892) - general 
american, membru al partidului 
republican, în 1 862 a comandat 
trupele statelor din Nord pe 
Mississippi şi î n  Virginia. - 501 ,  
597. 

Palier, Edmund - fabricant şi om 
politic englez, adept al liber
schimbismului, la începutul dece
niului al 7-lea membru al Ca
merei de comerţ din Manchester, 
membru al parlamentului. - 480, 
481 .  

Prall, Frederick Thomas - jurist 
englez, autorul mai multor lucrări 
despre dreptul maritim intena
ţional. - 405. 

Prelat, Joseph (n. 1 8 1 9) - armu
rier elveţian, în 1 854 a perfec
ţionat puşca inventată de Minie. 
- 215. 

Price, Sterling (1809-1867} - ge
neral american, guvernator al 
statelor Missouri, Arkansas şi 
Mississippi, participant la războiul 
civil din S.U.A. de partea state
lor din Sud. - 501 ,  589. 

Principele elector de Hessa 
Frederic Wilhelm I. 

Prin/ consort al Angliei 
Albert. 

vezi 

vezi 

Principii de Orleans - vezi Join
ville, Fran;ois-Ferdinand-Philippe
Louis-Marie, duce de Orleans, 
prinţ ; Ludovic Filip-Albert d'Or
Jeans, conte de Paris ; Robert 
Philippe-Louis-Eugene Ferdinand 
d'OrJeans, duce de Chartres. 

Prinţul moştenilor al Prusiei - vezi 
Wilhelm I. 

Prin/ul Napoleon - vezi Bonaparte, 
Jerâme-Napoleon-Joseph-Charles
Paul. 

Prinţ regent - vezi Wilhelm I. 

R 

Raglan, lord Fitzroy James Henry 
Somersel, baron (1788-1855) 
general englez, din noiembrie 
1 854 feldmareşal ; a luat parte la 
războaiele împotriva lui Napo
leon I (1 808-1 814  şi 1815) în 
perioada războiului Crimeii, co
mandant suprem al armatei en
gleze (1 854-1855) . - 617, 623, 
625, 627, 628. 

Ranelagh, Thomas Heron Jones, 
viconte (n. 1 812) - ofiţer englez, 
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a luat parte la mişcarea volun
tarilor. - 274-277, 298. 

Rattazzi, Urbano (1808-1873) 
om de stat italian, reprezentant 
al burgheziei liberal-monarhiste, 
ministru de intene al regatului 
Piemontului (1855-1858 şi 1 859-
1 860), prim-ministru al Italiei 
(1 862-1867). - 555. 

Rechberg Johann Bemhard, conte 
de (1 806-1899) - om de stat şi 
diplomat austriac, conservator, 
prim-ministru (1859-1860) , minis
tru de externe (1859-1 864). 
- 1 92. 

Redgrave, Alexander - comerciant 
englez, inspector de fabrici. - 84, 
88, 90. 

Rege al lanovrei 
al V-lea. 

vezi George 

litic şi ziarist englez, democrat 
mic-burghez, editorul ziarului 
„Reynolds's Weekly Newspaper".  
- 319. 

Ricasoli, Bettino, baron (1 809-1 880) 
- om de stat italian, reprezen
tant al burgheziei liberal-monar
histe, prim-ministru al Italiei 
(1861-1862 şi 1866-1867) . - 555. 

Richelieu, Armand-Jean du Plessis, 
duce de ( 1585-1642) - cardinal, 
celebru om de stat francez în pe
rioada absolutismului. - 396. 

Robert-Pliillippe-Louis-Eugene-Ferdi
nand d'Orleans, duce de Chartres 
(1840-1894) - nepotul lui Ludo
vic-Filip, în 1861-1862 a partici
pat la războiul civil din S.U.A. 
de partea statelor din Nord. 
- 336-339. 

Romanov - dinastie de ţari ş1 im-
Rege al Neapolului 

cisc al I-iea. 
vezi Fran- păraţi ruşi (1613-1917) .  - 74. 

Rege al Prusiei vezi Frederic 
Wilhelm al JV-lea. 

Rege al Saxoniei - vezi Johann. 

Rege al Wiirttembergului - vezi 
Wilhelm I. 

Reic11enbach, Georg de (1772-1826) 
- ofiţer bavarez, inventator în 
domeniul tehnicii militare. - 33. 

Renee, Lambert-Amedee (1808-
1859) - istoric şi literat francez, 
bonapartist, din 1 857 a deţinut 
posturi de conducere în redacţiile 
ziarelor „Le Constitutionnel " şi 
„Le pays ".  - 388. 

Reno, Jesse Lee (1 823-ll62) 
general american, în 1 862 a co
mandat un corp de armată al 
statelor din Nord în Virginia şi 
Maryland. - 597. 

Reynolds, George William Mac 
Arthur (1814-1879) - om po-

Rosecrans, William Starlce ( 1819-
1 898) - general american, în pe
rioada războiului civil din S.U.A. 
a comandat trupele statelor din 
Nord în statele Mississippi şi 
Tennessee (1 862-1863). - 586. 

Roselius, Christian (1803-1873) -
jurist şi om politic american, 
membru al partidului whigilor 
americani, profesor la Universi· 
tatea din Louisiana, a fost parti· 
zanul menţinerii Uniunii. - 358. 

Rotschild - bancă internaţională. 
- 338, 370. 

Roulier, Eugene ( 1814-18l4) - om 
de stat francez, bonapartist, mi
nistru al j ustiţiei (1 849-1 852 cu 
întreruperi), ministru al comerţu
lui, al agriculturii şi al lucrărilor 
publice (1855-1863) . - 1 5. 

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
iluminist francez, democrat, 

ideolog al micii burghezii. - 74. 
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Russell, lord John (1 792-1 878) -
om de stat englez, lider al whi
gilor, prim-ministru (1 846-1852 
şi 1865-1 866) , ministru de externe 
( 1852-1853 şi 1 859-1 865) . - 45, 
5 1 ,  53, 56, 72, 1 1 5, 352, 376, 380, 
383, 384, 412, 435, 451 ,  460, 464, 
470-472, 492-497, 534, 547, 548, 
553, 554, 567, 569, 574, 599. 

Russell, sir William Howard (1 820-
1 907) - ziarist englez, în 1 861-
1 862 corespondent de război al 
ziarului „Times" la Washington. 
- 439. 

Rutherford - preot englez, a par
ticipat la mitingul în apărarea 
lui Garibaldi din Newcastle (sep-
tembrie 1 862) . 569. 

s 
Sacchi, Gaelano (1 824-1886) în 

1 860 a luat parte la campania 
revoluţionară a lui Garibaldi în 
Italia de sud ; din 1 862 general. 
- 127. 

Saint-Armand, Armand-Jacques-
Acliille Leroy de ( 1801-1 854) -
general francez, din 1 852 mareşal 
al Franţei, bonapartist ; în dece
niile al 4-lea şi  al 5-lea a luat 
parte la luptele pentru cucerirea 
Algeriei ; unul dintre organiza
torii loviturii de stat de la 2 de
cembrie 1 851 ,  ministru de război 
(1 851-1 854) , în 1 854 comandant 
suprem al armatei franceze în Cri
meea. - 621 ,  623. 

Savoia - dinastie italiană ; a exis
tat din secolul al Xi-lea, la în
ceput casa domnitoare a comita
tului Savoia, iar din 1416 a du
catului Savoia ; ulterior dinastie 
de regi ai Sardinici (1720-1 861)  
şi apoi de regi ai Italiei ( 1861-
1 946). - 97. 

Scarlell, sir James Yorke (1 799-
1 871)  - general englez, a luat 
parte la războiul Crimeii, în 

1 860 general adjutant al trupelor 
terestre. - 276. 

Schleinilz, Alexander, baron de 
(din 1 879) , con te (1 807-1885) 
om de stat prusian, reprezentant 
al iuncherimii reacţionare ; mi
nistru de externe (iunie 1 848, 
1 849-1 850 şi 1 858-186 1 ) .  - 45, 
53, 56-58, 61 , 62, 71 , 1 90, 192. 

Sc11merling, Anion, cavaler de 
(1 805-1 893) - om de stat aus
triac, liberal, ministru de interne 
(iulie-decembrie 1 848) , prim-minis
tru şi ministru de externe (sep
tembrie-decembrie 1 848), prim-mi
nistru şi ministru de interne 
(1 860-1 865) . - 246, 247. 

Schwarzenberg, Felix, print de 
(1 800-1 852) - om de stat reac
ţionar şi diplomat austriac ; după 
înăbuşirea revoluţiei de la Viena 
tlin octombrie 1 848 prim-ministru 
şi ministru de externe. - 57. 

Scott, Drcd (aprox. 1 795-1 858) 
sclav negru american ; din 1 848 
pînă în 1 857 a încercat fără suc
ces în faţa instanţelor judiciare 
din S.U.A. să obţină eliberarea sa 
din sclavie. - 31 8, 344. 

Scott, Willian, baron Stowell (1745-
1 836) - jurist englez, tory, spe
cialist în dreptul internaţional 
maritim, membru al tribunalului 
amiralităţii ( 1798-1828) . - 404, 
415, 427. 

Scott, Winiield (1 786-1 866) - ge
neral american, a luat parte la 
războiul anglo-american (1812-
1 815),  comandant suprem al ar
matei S.U.A. ( 1 841-noiembrie 
1 861 ) .  - 437. 

Serrano y Dominguez, Francisco 
(din 1 858), conte de San Antonio 
(din 1 862) , duce de la Torre 
( 1810-1 885) - general şi om de 
stat spaniol, ministru de război 
(1 843) , a luat parte la lovitura de 
stat din 1 856 ; căpitan general 
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în Cuba (1 859-1 862), ministru de 
externe (1 862-1 863) , prim-mm1s
tru (1 868-1 369, 1871 . 1874) , re
gent al Spaniei (1 869-1 871 ) .  -
493, 495. 

Seward, William Henry (1301-1 872) 
- om de stat american, unul 
dintre conducătorii aripii drepte 
a partidului republican ; guver
nator al statului New York 
(1839-1843) , din 1 849 senator, la 
alegerile prezidenţiale din 1 860 
candidat la preşedinţie, secretar 
de stat al S.U.A. ( 1861-1 869), 
partizanul unui compromis cu pro
prietarii de sclavi din Sud. -
395-396, 406, 448, 453, 460, 462, 
464-465, 470-472, 477. 

Seymour, Ioratio ( 1810-1 886) 
om politic american, unul dintre 
liderii partidului democrat din 
Nord ; guvernator al statului New 
York (1 853-1855 şi 1 863-1 865) , 
în perioada războiului civil din 
S.U.A. a fost partizanul unui com
promis cu proprietarii de sclavi 
din Sud. - 565, 595. 

Shaftesbury, Antl!ony Ashley Coo
per, conte de (1 801-1 885) - om 
politic englez, tory, din 1 847 
whig, in deceniul al 5-lea con
ducătorul mişcării aristocrat-fi
lantropice pentru legea cu privire 
la ziua de muncă de 10 ore. 
- 31 5, 450. 

ShaJ,espeare, William (1564-1616) . 
- 483, 521 , 522. 

Shee, sir William (1 804-1 868) -
jurist irlandez, liberal, membru 
al parlamentului. - 443. 

Shelley, sir John Villiers (1 80� 
1 867) - om politic englez, adept 
al liber-schimbismului, membru al 
parlamentului. - 543. 

Sherman, Thomas West (1813-1 879) 
- general american ; din octom
brie 1 861 pînă în martie 1 862 a 
comandat armata expeditionar. a 

statelor din Nord în Carolina de 
Sud şi în Florida. - 437, 498. 

Sien-fîn (aprox. 1 831-1861) - îm
părat al Chinei (1 850-1 86 1) .  
- 13.  

Singleton, Otho (n. 1 81 4) - om po
litic american, membru al parti
dului democrat din Sud, membru 
al Congresului S.U.A., în 1 861-
1 865 membru al Congresului Con
federaţiei statelor din sud. - 321 .  

Slidell, John (1 793-1 871) - om 
politic american, membru al Co
misiei senatului pentru afacerile 
externe ; în toamna anului 1 861 
a fost trimis de Confederaţia 
statelor din sud cu o misiune di
plomatică în Franţa ; reprezentant 
al Confederaţiei la Paris (1 862-
1 865) . - 404-405, 409, 416, 422-
424, 428-431 ,  449, 456, 461, 463, 
474-475, 478, 488. 

Smith, Gerrit (1797-1874) - om 
politic american, unul dintre con
ducătorii aripii revoluţionare a 
mişcării aboliţioniste din S.U.A. 
- 556. 

So/oele (aprox. 497-,prox. 406 
i.e.n.) - renmit dramaturg din 
Grcia antică, autor de tragedii 
clasice. - 388. 

Spence, James - comerciant en
glez, preşedintele unui miting din 
Liverpool în favoarea unei inter
venţii a Angliei în S.U.A. (no
iembrie 1 861) ; în perioada războ
iului civil din S.U.A. a apărat în 
repetate rînduri în presă cauza 
proprietarilor de sclavi din Sud. 
- 408-4 1 1 .  

Spratt - a participat Ia Congresul 
de la Montgomery al statelor din 
Sud (februarie 1 861) .  - 32. 

Stanton, Edwin McMasters (1814-
1 869) - jurist şi om de stat 
american, a făcut parte din aripa 
de stînga a p artidului republican, 
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. 
abtoney-general (186-1861), mi
nistru de război al S.U.A. (ianua
ie 1862-1868) ; p artizanul meto
delor revoluţionare de luptă 
împotriva proprietarilor de sclavi 
din ud. - 498, 500, 501 , 549, 
550, 590, 596. 

Steadman - preşedinte al mitingu
lui organizat de muncitorii din 
Londra împotriva unei intervenţii 
a Angliei în S.U.A. (ianuarie 
1862). - 474. 

Stephens, Alexander Hamilton 
( 1812-1883) - om politic ame
rican, membru al partidului de
mocrat ; a luat parte la rebeliu
nea proprietarilor de sclavi din 
Sud ; membru al Congresului 
(1843-1859) , vicepreşedinte al 
onfederaţiei statelor dn sud 
(1861-1865) . - 342. 

Stephenson, Robert ( 1803-1859) -
inginer şi om politic englez, tory, 
membru al parlamentului. - 467, 
468. 

Steven inginer englez, inventa-
torul unei maşini pentru prepa
rarea aluatului. - 583. 

Stevens, Edwin Augustus ( 1795-
1868) - întreprinzător american, 
inginer şi inventator, a fost pri
mul care a propus protejarea 
p rintr-un blindaj a vaselor de 
război. - 536. 

Stieber, Wilhelm (181 8-1882) 
funcţionar de poliţie prusian, 
şeful poliţiei politice din Prusia 
(1850-1860) . - 46. 

Stone, Charles Pomeroy (1824-
1887) - general american, in 
1 861  a comandat trupele statelor 
din Nord în Virginia ; după în
frîngerea de la Balls Bluft (oc
tombrie 1861)  a fost acuzat de 
înaltă trădare, arestat, iar la sfir
şitul anului 1862 eliberat. - 500, 
510. 

51 - Max-Engels - pere, Tcl. 15 

Stowell - vezi Scott William, ba
ron Stowell. 

Strabon (aprox. 63 î.e.n .-aprox. 
20 e.n.) - geograf şi istoric grec. 
- 1 16. 

Strafford, Thomas Wentworth, conte 
de (1593-1641)  - om de stdt 
englez, din 1628 sfătuitorul cel 
mai apropiat al lui Carol I, apa
rător înfocat al absolutismului ; 
în 1641  a fost executat. - 201 .  

Stratford de Redcliffe, Stratford 
Canning, viconte ( 1786-1 880) -
diplomat englez, ministru pleni
potenţiar ( 1810-1812, 182--1828) , 
apoi ambasador la Constantino
pol (1841-1858) . - 1 04. 

Stuart, William - diplomat englez, 
însărcinatul cu afaceri al Angliei 
la Washington (iunie-noiembrie 
1862) . - 553. 

Stubbs - proprietarul unei case de 
comerţ din Londra, care se ocupa 
cu spionajul comercial. - 443-
445. 

Suchet, Louis-Gabriel, duce de Al
bu/era ( 1770-1826) - mareşal al 
Franţei, a luat parte la războaiele 
lui Napoleon I. - 258. 

Sulla, Lucius Cornelius ( 138-78 
î.e.n.) - comandant de oşti şi 
om de stat roman, consul 
(88 i .e.n.),  dictator (82-79 i.e.n.) . 
- 13. 

Sultan al Turciei - vezi Abd ul
Medjid. 

Sumner, Charles ( 181 1-1874) - om 
politic american, unul dintre lide
rii aripii de stinga a partidului 
republican, în 1851  senator, pre
şedinte al Comisiei senatului 
pentru afaceri extene (1861-
1 871) ,  partizanul metodelor revo
luţionare de luptă împotriva 
proprietarilor de sclavi din Sud ; 
după victoria statelor din Nord 
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a luptat pentru drepturile poli
tice ale negrilor. - 440, 525. 

Szecsen, Antal, conte (1819-1 896) 
- om de stat ungur, conservator; 
în timpul revoluţiei din Ungaria 
din 1 848-1849 complice al reac
ţiunii austriece ; a participat activ 
la elaborarea Diplomei din oc
tombrie 1 860. - 247. 

Szemere, Bertalan (1812-1 869) 
om politic şi publicist ungur, a 
luat parte la revoluţia din Un
garia (1848�1849), în 1 848 mi
nistru de interne şi î n  1 849 şef 
al guvernului revoluţionar ; după 
î nfrîngerea revoluţiei a emigrat 
din Ungaria. - 247. 

T 

Tamisier, Fram;ois-Laurent-Alphonse 
(1 809-1880) - ofiţer şi om po
litic francez, inventator în dome
niul tehnicii militare. - 35, 213.  

Tatschl;y - membru al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani 
de la Londra şi al Comitetului 
pentru sprijinirea participanţilor 
la răscoala din Polonia (1 863-
1 864). - 606. 

Taylor, Tom (18 17-1880) - dra
maturg şi ziarist englez, colabo
rator la mai multe p eriodice, re
dactor la revista satirică „Punch u 
(1874-1880). - 77, 1 1 3.  

Temple, sir WiJJiam (1628-1699) -
diplomat şi om politic englez, cel 
mai apropiat sfătuitor al lui Wil
helm l III-iea de Orania. - 425, 
461 .  

Thiers, Louis-Adolphe ( 1797-1877) 
- istoric şi om de stat francez, 
orleanist ; prim-ministru (1836 şi 
1 840) , preşedinte al republicii 
(1 871-1 873) ; călău al Comunei 
din Paris. - 388, 617. 

Thouvenel; Edouard-Antoine (1818-
1 866) - diplomat francez ; amba
sador l a  Constantinopol (1855-
1 860), ministru de extene (1 860-
1 862) . - 72, 376, 381, 389, 46, 
547. 

Thouvenin, Louis-Etienne (1791-
1882) - ofiţer francez şi inven
tator în domeniul tehnicii mili
tare. - 21 1-213, 233. 

Timmerhans, Charles-Frederic-Theo
dore (1 800-1865) - ofiţer bel
gian şi inventator în domeniul 
tehnicii militare. - 217. 

Toombs, Robert Augustus (1810-
1 885) - om politic american, 
membru al partidului democrat, 
secretar de stat al Confederaţiei 
statelor din sud ( 1 861 ) ,  în timpul 
războiului civil din S.U.A. gene
Tal al St•atelor din Sud. - 321 ,  
348. 

Totti - agent de poliţie bonapar
tist, originar din Corsica. - 95-
97, 192. 

Toups - membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de 
la Londra şi  al Comitetului pen
tru sprijinirea participanţilor la 
răscoala din Polonia (1 863-1864) . 
- 66. 

Tremenheere, Hugh Seymour 
(1 804-1893) - funcţionar şi pu
blicist englez, a făcut parte în 
repetate rînduri din comisiile 
guvenamentale pentru cercetarea 
condiţiilor de muncă ale munci
torilor. - 582, 583. 

TreuiJJe de Beaulieu, Antoine-Hec
tor-Thesee (1809-1886) - ofiţer 
francez şi inventator în domeniul 
tehnicii militare. - 35. 

Turgot, Anne-Robert-Jacques, baron 
de l'Aulne (1727-1781 ) - econo
mist şi om de stat francez, cel 
mai de seamă reprezentant al 
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şcolii fiziocraţilor ; controlor ge
neral al finanţelor (1774-1776) , 
- 389-390. 

Turner, James Aspinall (1797-
1867) - fabricant şi om politic 
englez, tory ; în deceniul al 7-lea 
s-a apropiat de liberali ; membru 
al Camerei de comerţ din Man
chester, membru al parlamentului. 
- 409, 480. 

Tlrr, Istvân (1825-1908) - ofiţer 
ungur, a luat parte la revoluţia 
din 184--1849 din Italia şi din 
Germania şi la războiul Crimeii 
de partea trupelor aliate, în 1860 
a participat la campania revolu
ţionară a lui Garibaldi în Italia 
de sud, din 1861 general în ar
mata italiană. - 159, 191,  192. 

Ţar al Rusiei - vezi Alexandru 
al II-iea. 

u 
Urquhart, David (1805-1877) - di

plomat englez, publicist şi om 
politic reacţionar, turcofil ; mem
bru al parlamentului (1847-1852) i 
editorul ziarului „The Free Press" 
(1855-1865) . - 430. 

V 

Vaillant, Jean-Baptiste-Philibert, 
conte (179-1872) - mareşal al 
Franţei, bonapartist, ministru de 
război (1854-1859), mareşal al 
palatului (186-1870) . - 389. 

Vallandigham, Clement Laird 
(182-1871) - om politic ame
rican, unul dintre liderii partidu
lui democrat din Nord, membru 
al Congresului (185--1863) ; a 
pus la cale o serie de comploturi 
în Nord în favoarea proprietari
lor de sclavi din Sud. - 593. 

Van Dorn, conte (182-1863) 
general american, în 1862 a co-

51* 

mandat trupele statelor din Sud 
în Mississippi. - 589. 

Varnhagen von Ense, Karl August 
(1785-1858) - scriitor şi critic 
literar cu concepţii liberale. 
47. 

Vattel, Emer (Emmerich) von 
(171-1767) - jurist elveţian, 
diplomat în serviciul saxon, spe
cialist în probleme de drept in
ternaţional. - 429. 

Vay, Miklos, baron (1802-1894) -
om de stat ungur, conservator ; 
în 1848 comisar guvenamental 
în Transilvania, în 1860-1861 
cancelar al curţii, a promovat o 
politică de compromis cu monar
hia austriacă. - 247. 

Veillard - comerciant francez, în 
1862 a dat faliment. - 581 .  

Veron, Louis-Desire (179--1867) -
ziarist şi om politic francez, pînă 
în 1848 orleanist, apoi bonapar
tist, proprietarul şi editorul zia
rului „Le Constitutionnel" (1844-
1852) . - 388. 

Viale - general napolitan ; în 1860 
a luptat împotriva detaşamentelor 
revoluţionare ale lui Garibaldi 
în Italia de sud. - 160, 164. 

Victoria (1819-1901) - regină 
4
a 

Marii Britanii (1837-1901) .  - 72, 
77, 407, 426, 428, 429, 459, 487, 
491, 534. 

Victor Emanuel al I-iea (1820-
1878) - duce de Savoia, rege al 
Piemontului (1849-1861) şi al Ita
liei (1861-1878). - 6263, 72, 
95-98, 1 57-158, 189. 

Vogt, Karl (1817-1895) - natura
list, materialist vulgar, democrat 
mic-burghez ; a luat parte l' re
voluţia din 184--1849 din Ger
mania, a emigrat în Elveţia ; 
adversar înverşunat al mişcării 
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proletare şi comuniste ; agent 
plătit al lui Napoleon al III-iea. 
- 73. 

\V 
Wahrendorfi, Martin, baron de 

( 1789-1861 )  fabricant sue�e
.� 

şi inventator în domeniul tehmcn 
militare. - 35. 

Waldersee, Friedrich Gustav, conte 
de (1795-1864) - general p�
sian şi teoretician militar, mi
nistru de război ( 1854-1858). -
301-304, 306-308, 310.  

Walewski, Alexandre-Florian-Joseph 
Colonna, conte de (1810-1868) -
diplomat şi om de stat francez, 
fiul lui Napoleon I şi al contesei 
polone Walewska ; a luat parte la 
răscoala din Polonia ( 1830-1831 ) ; 
după înfrîngerea răscoalei a emi
grat în Franţa ; ministru de ex
terne (1855-1860), ministru de 
stat (1860-1 863). - 389. 

Walker, John (1732-1807) -
lingvist englez, autorul mai mul
tor lucrări despre fonetică şi gra
matică. < 429. 

Walker, Leroy Pope ( 1817-1884) -
om politic american, membru �I 
partidului democrat din Sud, �1� 

' nistru de război al Confederaţ1e1 
statelor din Sud ( 1861}. - 342. 

Walker, Timothy (aprox. 1802-
1856) - jurist american, auto:uI 
unor lucrări despre probleme JU
ridice. - 427. 

Walsh John Bem, lord Ormath
waite (1798-1881 )  - om politic 
englez, tory, membru al parla
mentului. - 533. 

Washing ton, George (1732-1799) -
on de stat american, comandant 
suprem al armatei nord-amerk�me 
în războiul pentru independenţa al 
coloniilor engleze din America 

de Nord ( 1775-1783) ; prmul 
preşedinte al S.U.A. (1789-
1797J .  - 316, 342, 422, 476, 580. 

Webster, Dniel (1782-1852) - om 
de stat american, unul dintre li
derii partidului whig americăn, se
cretar de stat ( 1841-1843 şi 
1 850-1852). - 434, 477. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
de (1769-1852) - comandant de 
oşti şi om de stat englez, tory ; 
în 1 808-1814 şi 1815  a coman
dat trupele engleze în războaiele 
împotriva lui Napoleon I ; şef al 
departamentului artileriei ( 1818-
1827) , comandant suprem al ar
matei ( 1827-1828, 1 842-1852) ,  
prim-ministru ( 1828-1830), mi
nistru de externe ( 1834-1835). -
28, 278, 609, 640, 648. 

Wetherall, sir George Augustus 
( 178-1868) - general englez, 
comandantul trupelor districtulm 
militar din nordul Angliei (1860-
1 865). - 1 46. 

Weydemeyer, Joseph ( 18 18-1866) -
membru al Ligii comuniştilor, a 
luat parte la revoluţia din 1 848-
1849 din Germania, în timpul 
războiului civil dm S.U.A. colo
nel în armata statelor din Nord ; 
a pus bazele propagandei mar
xiste în S.U.A., prieten intim al 
lui Marx şi Engels. - 586. 

Wheaton, Henry (1785-1 848) 
jurist şi diplomat american, au
torul unor lucrări de drept inter
naţional. - 427, 429. 

White, James - parlamentar libe
ral englez, a participat la mitin
gul de la Brighton împotriva 
unei intervenţii a Angliei în 
S.U.A. (d�embrie 1 861) .  - 455, 
457. 

Whitney, Eli ( 1765-1825) - ame
rican, inventatorul maşinii de 
egrenat bumbac. - 363. 
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Whitworlh, sir Joseph (1803-
1887) - fabricant englez, inven· 
tator în domeniul tehnicii mili· 
tare. - 4-43, 228-236, 287, 
288, 289-291 ,  560, 61 1-613. 

Whynne - a participat la mitingul 
muncitorilor din Londra împo· 
triva unei intervenţii a Angliei 
în S.U.A. (ianuarie 1862) . - 475. 

Wilberforce, William (1 759-1833) -
om politic şi filantrop burghez, 
membru al parlamentului ; a 
luptat împotriva comerţului cu 
sclavi şi a sclavagismului în 
coloniile engleze. - 477. 

Wild - ofiţer elveţian şi inventa· 
tor în domeniul tehnicii militare 
în deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-iea. - 208. 

Wilhelm I (1781-1864) - rege al 
Wirttembergului ( 1816-1 864) . -
7 1 .  

Willzelm I (1 797-1 888) - prinţ al 
Prusiei , prinţ regent (1858-1861 ) ,  
rege a l  Prusiei (1861-1 888), îm
părat al Germaniei ( 1871-1 888) . -
44, 45, 55-57, 61-63, 70-72, 1 05, 
106, 189,  199, 201 ,  250, 251 ,  335, 
336. 

Wilkes, Charles (1798-1877) - ofi
ţer de marină american şi explo
rator ; a participat la războiul ci
vil lin S.U.A. de partea statelor 
din Nord, căpitan al vasului de 
război „San Jacinto" ( 1861 ) .  -
408, 415, 422, 428, 432, 458, 460, 
462, 470. 

Wilkes, John (1727-1797) - publi
cist şi om politic englez, radical 
burghez, membru al parlamentu
lui ; autorul unor pamflete împo
triva regimului absolutist al lui 
George al Iii-lea. - 422. 

Wilkinson - fabricant de arma
ment englez şi inventator în do
meniul tehnicii militare (mijlocul 
secolului al XIX-iea) . - 218, 219. 

Williams - ofiţer de marină en
glez, în 1861 se afla pe bordul 
vasului „Trent". - 407, 41 1 ,  412.  

Wilson, James (1805-1860) - om 
politic şi economist englez, liber
schimbist, fondator şi redactor al 
revistei „Econmist", membru al 
parlamentului, secretar al trezo
reriei (1 853-1858), cancelat al 
trezoreriei Indiei (1 859-1 860) . -
80, 133, 166. 

Woltf - membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de 
la Londra, membru al Comitetu
lui pentru sprijinirea participan
ţilor la răscoala din Polonia 
(1 863-1 864) . - 606. ' 

Wood - muncitor englez, a parti-
cipat la mitingul de la Brighton 
împotriva unei intervenţii a An
gliei în S.U.A. (decembrie 
1861) .  - 455. 

Wood, sir Charles (din 1866) -
viconte Halifax of Monk Brelton 
(1 800-1885) - om de stat englez, 
whig, ministru pentru problemele 
Indiei ( 1 859-1 866) , lord păstră
tor al sigiliului (1870-1874) . 
123, 133,  134. 

Wood, Fenando (1812-1881 )  
om politic american, unul dintre 
conducătorii partidului democrat 
din Nord, primar al draşului 
New York (1 854-1858, 1 860-
1863) , în timpul războiului civil 
din S.U.A. partizanul unui com
promis cu proprietarii de sclavi 
din Sud. - 440, 592. 

Wool, Jolzn Ellis (1784-1 869) -
general american, aboliţionist ; în 
timpul războiului civil din S.U.A. 
a comandat trupele statelor din 
Nord în Virginia (august 1861-
mai 1862). - 437. 

Wyke, 
1897) 

Charles Lennox ( 1815-
- diplomat englez, mi-
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nistru plenipotenţiar (1860-1861 )  
şi trimis extraordinar în Mexic 
( 1862-1863) . - 497, 547, 548. 

y 

Yancey, William Lowndes ( 1814-
1 863) - om politic american, 
membru al partidului democrat 
din Sud, în 1 861-1 862 reprezen
tant al Confederaţiei din sud la 
Londra. - 405, 416,  451 , 459, 
475, 502-504. 

Yates - a participat la mitingul 
muncitorilor din Londra împo
triva unei intervenţii a Angliei 
în S.U.A. (ianuarie 1 862) . - 474. 

z 
Zedlitz-Neukirch, Konstantin, baron 

de (n. 1 813) - funcţionar pru
sian, prefect de poliţie la Ber
lin. - 655, 656, 660, 670. 

Zollicoffer, Felix Kirk (1812-
1862) ziarist american, m 
1861-1 862, în timpul războiului 
civil din S.U.A., a comandat tru
pele statelor din Sud în Ken
tucky. - 509. 

Zuloaga, Felix ( 1814-1876) - ge
neral mexican, unul dintre liderii 
partidului conservator şi condu
cătorul rebeliunii contrarevolu
ţionare împotriva guvenului li
beral, şef l guvenului rebelilor 
(1858-1859). - 5 1 8. 

Personaje din literatură, 
biblie şi mitologie 

Ahasver(us) - personaj legendar ; 
drept pedeapsă pentru că a pă
cătuit faţă de Hristos a fost 
osîndit să rătăcească în vecii ve
cilor ; figura lui Ahasver este 
foarte răspîndită în literatură. -
55. 

Ahile - personaj din mitologia 
greacă, unul dintre cei mai cura
joşi eroi greci care au asediat 
Troia ; unul din eroii principali 
ai „Hiadei" lui Homer ; potrivit 
legendei, Ahile a fost rănit mor
tal de o săgeată care i-a pătruns 
în călcîi, singurul loc vulnerabil 
de pe trupul său. - 514, 550. 

Aladin - personaj din poveştile 
arabe „O mie şi una de nopţi• ; 
psorul unei lămpi femecate. 
- 153. 

Cassandra - profetesă în mitologia 
greacă. - 156, 575. 

Ceres (în mitologia greacă Deme
ter) - în mitologia romană, zeiţă 
a fertilităţii şi a agricultudi. -
48. 

Don Juan - personajul principal 
din opera „Don Giovanni• de 
Mozart. - 352. 

Jenkins - personaj devenit pro
verbial pentru caracterul său ser-
vil şi linguşitor. 436, 450. 

Jidovul rătăcitor - vezi Ahas
ver(us). 

John Bull - al lui Jonathan Swift 
(1667-1745) sau al lui John Ar
buthnot ( 1666-1735) - denumire 
ironică dată poporului englez. -
1 8 ,  1 15, 332. 

Jupiter - zeul zeilor în mitologia 
romană ; în mitologia greacă, 
Zeus. - 424, 578, 628. 
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Leporello - personaj din opera lui 
Mozart „Don Giovanni• ; servi· 
torul lui Don Juan. - 352. 

Levialhan - monstru marin legen· 
dar din Vechiul Testament. -
391. 

Meiistofel - unul dintre persona· 
j ele principale ale tragediei lui 
Goethe 11Faust". - 533. 

Oedip - personajul principal al 
tragediei lui Sofocle „Oedip 
rege" ; s-a făcut vinovat de o 
crimă pe care era predestinat să 
o comită. - 388. 

Poliiem - potrivit mitologiei Gre· 
ciei antice, uriaş cu un singur 
ochi iare devora oamenii şi lo
cuia într·o peşteră din Sidlia. -
48. 

Posa, marchiz personaj din 
drama lui Schiller „Don Carlos" ,  
un  cavaler de  la  curte, nobil ş i  
liber cugetător care a încercat 
să influenţeze pe regele despo· 
tic. - 390. 

Quasimodo - clopotarul din roma· 
nul lui Victor Hugo 11Notre Dame 
de Paris" ; nmele său a devenit 
sinonm •U noţiunea nui m res· 
pingător şi pocit. - 72. 

Rodomonle - personaj din poemul 
„L'Orlando furioso" de Ariosto, 
tipul lăudărosului. - 436. 

Tiresias - preot orb din tragedia 
lui Sofocle „Oedip rege" ,  în· 
zestrat cu darul de a prezice 
viitorul. - 388. 

Toma - personaj din Noul Testa· 
ment ; unul din cei doisprezece 
apostoli : s·a îndoit de învierea 
lui Hristos ; de aici expresia ră· 
masă proverbială : „Toma necre· 
dinciosul" .  - 521 .  

Ugolino - personaj din comedia 
lui Dante „Divina comedie" ; 
aruncat de episcopul din Pisa în 
tunul foamei împreună cu fiii şi 
nepoţii săi, a încercat în zadar 
să·şi salveze viaţa mîncînd leşu
rile copiilor săi. - 572. 

Yellowpllush - erou al schiţelor 
5atirLce 11The Yellowpllush P�ers• 
ale scriitorului englez William 
Makepeace Thackeray. Poreclă 
dată in batjocură lacheilor dato· 
rită pantalonilor bufanţi pe care 
u purtau lacheii englezi. 
45-462. 

Zeus - vezi Jupiter. 
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A 

Aachen. - 73, 1 18-1 19. 

Aberdeen, oraş in Scoţia. - 468. 

Abington, oraş din Massachusetts 
la sud de Boston. - 557, 558. 

Adelaida. - 8 1 .  

Adige. - 1 9 1 .  

Afganistan. - 1 2 ,  1 72. 

Africa. - 1 74, 1 77, 305, 320, 345, 
362. 

Agra, oraş şi regiune administra
tivă din nordul Indiei. - 1 67. 

Alabama, stat in S.U.A. - 344, 
355, 363, 5 1 1 ,  51 5, 549, 589. 

Alcamo, oraş din Sicilia, provincia 
Trapani. - 67. 

Aldershot, oraş la sud-vest de 
Londra. - 241 ,  293-295, 637. 

Algeria. - 1 72, 1 73, 1 82, 1 83, 253, 
302. 

Allahabad, oraş din nordul Indiei 
situat la vărsarea rîului Jumna 
in Gange. - 1 67. 

Alegani, partea estică a munţilor 
Apalaşi din America de Nord. -
353, 359. 

Alma, rîu în Crimeea. - 617, 6 18, 
620, 621 ,  624, 628, 631 .  

Alpii. - 137, 1 72, 260. 

Allafiumare. - 1 64.  

America. - 1 1 , 31 ,  141,  224, 248, 
319, 326, 335, 336, 341 ,  362, 378, 
398, 412, 417,  4 19, 420, 421 , 453, 
474, 475, 508, 614 .  

America de Nord. - 326, 364, 374, 
404, 636. 

America de Nord britanică - vezi 
Canada. 

America de Sud. - 351 .  

Amritsar, oraş î n  provincia indiană 
Lahore. - 1 67. 

Amsterdam. - 1 52, 237. 

Amur. - 74. 

Anglia. - 9, 1 6, 3 1 ,  40, 76, 77, 78, 
8 1 ,  86, 99-103, 1 09, 1 1 1 ,  1 22, 
1 39-141 ,  1 67, 1 79, 207, 240, 310, 
342, 352, 362, 365, 374, 383, 386, 
404, 416, 424, 447, 450, 458, 463, 
472, 504, 532, 569, 605, 637, 640, 
648, 651 ,  669. 

Antietam Creek, afluent al fluviu
lui Potomac. - 585. 

Apulia (Puglia) , regiune din sudul 
Italiei. - 1 58, 1 59. 
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Ardwick. - 560. 

Arkansas, stat în S.U.A. - 346, 
348, 352, 355, 359, 514, 522, 550, 
578. 

Asia. - 248, 362, 481 ,  548. 

Asia Mică. - 1 19 .  

Aspromonte, masiv din Munţii Ca
labriei în apropiere de strîmtoa
rea Messina. - 159, 162. 

Atena. - 517.  

Atlanta, oraş în Georgia (S.U.A.) . -
516.  

Auletta, localitate din sudul Italiei 
la 1sud-vest de Potenza. - 159. 

Austerlitz (azi Slavkov) oraş la est 
de Brno. - 24, 263. 

Australia. - 4,  1 52, 367, 373, 392, 
454, 481 .  

Austria. - 22, 23, 1 88, 195, 199, 
210, 234, 244, 248, 251 , 514.  

A vellino, oraş la est de Neapole. -
159. 

B 

Baden. - 23, 72, 135, 208, 217. 

Baden-Baden. - 70, 71,  74. 

Bacup, 0rş la nord-st de Man
chester. - 90, 9 1 .  

Bagara, oraş p e  coista de nord
vest a Calabriei. - 164. 

Ball's Bluff - localitate din Virgi
nia pe fluviul Potomac. - 500, 
510.  

Baltimore, oraş din Maryland. 
506, 577. 

Basarabia. - 152. 

Basel. - 45. 

52 - Marx-Engels - Opere, voi. 15 

Basilicata (Potenza) provincie din 
Sudul Italiei. - 158. 

Bath, oraş din Anglia, în comitatul 
Somerset. - 584. 

Bavaria. - 23, 72, 217, 222. 

Belfast, capitala Irlandei de nord. -
93. 

Belgia. - 73, 1 17, 1 18, 139, 210, 
217, 3 1 1 .  

Beltul Mic, strîmtoare între insula 
Fionia (Fyn) şi Iutlanda. - 6 10. 

Benares, oraş pe Gange. - 168. 

Bengal, regiune în estul Indiei. 
168, 327. 

Berg, în trecut ducat pe Rin. -
1 18. 

Berlin. - 44, 46, 54, 58, 7 1 ,  73, 
1 88, 190, 192, 370, 371 ,  655, 668. 

Bermondsey, suburbie a Londrei. -
584. 

Bermude, arhipelag din Oceanul 
Atlantic, în faţa coastei răsări
tene a Americii de Nord. - 637. 

Bethel, oraş în Connecticut. - 590. 

Birmingham. - 91 ,  444, 567. 

Blackburn, oraş la nord-vest de 
Manchester. - 325. 

Blue Mountains, lanţ de munţi în 
America de Nord, o parte din 
masivul Alegani. (Apalaşi) . 
353. 

Bombay. - 166, 327, 482. 

Bordeaux. - 8. 

Borodino, 
Moscova. 

localitate 
530. 

Bosfor. - 1 19. 

la vest de 
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Boston, capitala statului Massachu
setts. - 342. 

Bowling Green, oraş din Kentucky 
la sud-vest de Louisville (S.U.A.) . 
- 509, 510, 51 1-514. 

Bradford, oraş în Anglia, la vest 
de Leeds. - 334. 

Braunschweig. - 207. 

Breslau (azi Wroclaw) . - 45, 54, 
6. 

Brighton, oraş la sud de Londra. -
274, 276, 455, 468. 

Bronte, oraş în provincia Catania 
la poalele vulcanului Etna. -
159. 

Bruxelles. - 237. 

Buenos Aires. - 638. 

Bull Run, rîu în Virginia. - 507, 
509, 528, 530. 

Burliuk, localitate lingă Alma. -
624, 625. 

Bury, oraş la nord de Manches
ter. - 88. 

c 
Cairo, localitate la confluenţa rîu

lui Ohio cu Mississippi. - 510. 

Calabria, peninsulă în sudul Ita
liei. - 126, 1 28, 136, 159, 162, 
1 64. 

Calais, port în nordul Franţei. -
62. 

Calatafimi, oraş la sud-vest de Pa
lermo. - 66, 67, 129. 

Calcutta. - 80, 1 07, 1 66, 327, 482. 

California. - 4, 152, 359. 

Cambridge, oraş la nord de Londra. 
- 588. 

Campobasso, capitala provinc1e1 
Molise din sudul Italiei. - 159. 

Canada. - 367, 373, 434, 435, 454, 
637, 644. 

Canalul Mînecii. - 256. 

Canalul Old Bahama, st1îmtoare 
între insulele Bahama şi Cuba, 
leagă Golful Mexic cu Oceanul 
Atlantic. - 403, 407, 412, 416, 
448. 

Canalul de Suez. - 248. 

Canton. - 13. 

Cap Hatteras, insulă pe coasta sta
tului Carolina de Nord. - 438. 

Capul Bunei Speranţe. - 637. 

Capul Paro, în vîrful de nord al 
Skiliei. - 1 59, 1 64. 

Capetown, oraş pe coasta de sud
vest a Africii. - 524. 

Carintia. - 245. 

Carlisle, oraş în nordul Angliei, 
comitatul Cumbe!ldnd. - 469. 

Carolina de Nord, stat în S.U.A. -
352, 355, 438, 507, 515. 

Carolina de Sud, stat în S.U.A. -
341 , 343, 347, 356, 424, 437, 5 15. 

Cartagina, port în Spania. - 1 00. 

Castiglione, oraş în Italia supe
rioară, la sud-est de Brescia. -
508, 514. 

Catalonia, localitate în nord-estul 
Spaniei. - 258. 

Oatania, oraş în Sicilia. - 68. 
Caucaz. - 20. 

Celenza, oraş în provincia Apulia 
pe Adria. - 159. 



Indice de numiri geografice ?BD 

Ceylon. - 636. 

Chambery, oraş la sud-est de Lyon. 
- 1 90. 

Charleston, port la Atlantic, în Ca
rolina de Sud. - 342, 404, 504, 
521 , 533, 600. 

Chatham, oraş la sud-est de Lon
dra. - 1 0 1 ,  240, 287, 291 .  

Chattanooga, oraş în Tennessee, 
la nord-vest de Atlanta. - 516,  
521 .  

Cherbourg, port î n  Normandia. -
1 00, 1 0 1 .  

Charing Cross, cartier din Londra. 
- 1 02. 

Chesapeake, golf pe coasta de est 
a S.U.A. - 417. 

Cheshire, comitat în vestul Angliei. 
- 90, 1 46. 

Cheviot Hills, lanţ de munţi între 
Anglia şi Scoţia. - 1 12. 

Chicago. - 558. 

Chickahominy, rîu în Virginia 
(S.U.A.) . - 558, 559 . • 

Chihuahua, stat n nord-estul Mexi
cului. - 345. 

China. - 9, 10, 1 69, 248, 326, 433, 
454, 539, 541 , 637, 645. 

Cincinnati, oraş în Ohio (S.U.A.) . 
- 506, 537. 

Civitavecchia, port la nord-vest de 
Roma. - 568. 

Clarksville, oraş în Tennessee, pe 
Cnberland River (S.U.A.) - 512. 

Coahuila, stat în Mexic. - 345. 

Coburg. - 1 85. 

Cochin-China vezi Nambo. - 327. 

Colonia. - 54, 1 0 1 ,  657, 662, 666, 
667. 

Columbia, district în estul S.U.A. 
- 551 .  

Columbus, oraş în Mississippi 
(S.U.A.) - 509, 510, 513. 

Compiegne, oraş la nord-est de 
Paris. - 335, 336. 

Conca d'Oro, podiş, în jurul Golfu
lui Palermo. - 68. 

Connecticut, stat în S.U.A. - 363, 
424. 

Constantinopol (Istanbul) . - 62, 
1 17, 1 19. 

Corinth, stat în Mississippi. - 521 ,  
527, 586, 589. 

Corleone, oraş la sud de Palemo. 
- 68. 

Corleto Perticara, localitate în su
dul Italiei, în provincia Basilicata 
(Potenza) . - 1 58. 

Conwall, comitat în sud-vestul An
gliei. - 1 12. 

Coventry, oraş n Anglia cenrală. 
- 94, 584. 

Cressonnieres. - 375. 

Crimeea. - 302, 304, 305, 336, 626, 
638, 643, 648, 649. 

Croaţia. - 200. 

Cuba. - 318, 345, 492, 493, 504. 

Cumberland River, afluent al ruli 
Ohio (S.U.A.) . - 509-512. 
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Cumberland Plateau, partea de vest Edinburgh, capitala Scoţiei. - 268, 
a masivului Alegani (Apalaşi) . 444. 
- 509. 

D 

Dalmaţia, provincie pe coasta Mării 
Adriatice. - 1 04. 

Dalton, oraş în Georgia, la nord
vest de Atlanta (S.U.A.). - 516. 

Danemarca. - 248, 249. 

Danewerk, în trecut linie de forti
ficaţii în Schleswig. - 609. 

Darmstadt. - 217.  

Deal, port la nord-est de Dover. 
- 42. 

Decatur, oraş în Georgia la est de 
Atlanta (S.U.A.). - 549. 

Dego, localitate la vest de Genova. 
- 514. 

Delaware, stat în S.U.A. - 342, 
352, 353. 

Delhi. - 167. 

Dominicană, irepublică la est de 
Haiti. - 376, 380. 

Dover, port în sud-estul • Angliei. 
- 99, 637. 

Dublin, capitala Irlandei. - 444, 
584. 

Dunărea. - 1 06, 185. 

Dundee, oraş la �ord-est de Edin
burgh. - 574. 

Duppel, localitate în sudul Iutlan
dei. - 609. 

E 

EckernfOrde, oraş în Schleswig
Holstein. - 249. 

Eider, rîu care formează graniţa 
între Schleswig şi Holstein. 
- 251 .  

Elbert, comitat în Georgia (S.U.A.) 
- 590. 

Elveţia. - 3 1 ,  50, 73, 172, 208, 215, 
217, 221 , 234, 375, 381 ,  605. 

Emenald Island - vezi Irlanda. 

Emilia, regiune din regatul Italiei 
care cuprinde şi provinciile Bo
logna, Ferrara, Modena şi Parma. 
- 138. 

Escaut (Schelde) . - 1 18 .  

Etna, vulcan pe coasta de est a Si
ciliei. - 48. 

Europa. - 3, 20, 39, 46, 50, 60, 83, 
1 16, 1 17, 1 18, 139, 1 54, 185, 1 86, 
201 ,  258, 279, 325, 329, 338, 364, 
375, 378, 379, 392, 402, 404, 433, 
493, 495, 503, 566-568. 

F 

Faro Lagore sau Faro i Messina, 
strîmtoare între Italia şi Sicilia. 
- 159. 

' 
Fiumara di Muro, localitate în Cala-

bria la nord de Reggio. - 164. 

Fiume (azi Rijeka) , port în Croaţia. 
- 1 92. 

Fleurus, localitate în Hainaut la 
nord de Charleroi. - 508, 514. 

Florence, oraş în Alabama (S.U.A.) . 
- 5 1 1 .  

Florida, stat î n  S.U.A. - 515. 

Foggia, capitala unei provincii din 
Apulia (sudul Italiei) . - 1 58, 1 59. 

Fort Columbus. - 500. 
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Fort Donelson, în Tennessee pe 
Cumberland River (S.U.A.) . - 51 1 ,  
512-514, 536. 

Fort Henry, pe rîul Tennessee la 
nord-vest de oraşul Nshville 
(S.U.A.) . - 501 ,  51 1-512, 53G. 

Fort Jac.son, la nord de delta flu
viului Mississippi. - 522. 

Gateshead, localitate în nord-estul 
Angliei, la sud de Newcastle. 
- 567. 

Gauxholme, localitate 
centrală, comitatul 
- 572. 

Geneva. - 73. 

în Anglia 
Yorksh1re. 

Genova. - 34, 60, 65, 96, 100, 10 1 ,  
Fort Lafayette, în Golful New 1 57, 555. 

Yorkului. - 500. 

Fort Monroe, în Virginia lingă 
Hampton. - 428, 437. 

Fort Sumter, la intrarea în portul 
Charleston (S.U.A.). - 330, 331 .  

Frankfort, oraş î n  Kentucky, l a  est 
de Louisville. - 586. 

Frankfurt pe Main. - 57, 250. 

Franţa. - 6-8, 13, 34, 5 1 ,  52, 73, 
99, 104, 106, 1 17-1 19, 139, 151 , 
179, 180, 1 87, 209, 215, 217, 231 ,  
303, 323-327, 376, 383, 394, 532, 
642, 6G l .  

Fredericia, oraş în Iutlanda, la Bel
tul Mic. - 609. 

G 

Gaeta, oraş Pe coasta de sud-vest 
a Italiei. - 189, 248. 

Galiţia, iregiune la nord de Capaţi. 
- 200. 

Galia, nume dat Franţei de romani. 
- 73, 106, 107. 

Galveston, oraş în insula cu acelaşi 
nume din Golful Mexic. - 600. 

Galway, port pe coasta de vest a 
Irlandei. - 502-504. 

Gand. - 434. 

Gange, fluviu în India. - 168. 

Georgia, stat în S.U.A. - 355, 358, 
362, 516, 549, 589, 50. 

Germania. - 2 1 ,  22, 3 1 ,  56, 57, 74, 
1 19, 172, 185, 186, 250, 367, 5G4, 
605, 606, 666. 

Gibraltar. - 1 12, 120, 288, 600, 637. 

Glasgow, oraş în Scoţia. - 444, 638. 

Gloucestershire, comitat în sud
vestul Angliei. - 90, 1 40. 

Golfo degli Aranci, golf la coasta 
de nord a Sardiniei. - 1 57. 

Golful Chesapeake - vezi Chesa
peake. 

Golful Delaware (Delaw.are Bay) , 
golf pe coasta de est a S.U.A. 
- 359. 

Golful Mexic. - 359, 377, 382, 515. 

Golful Salerno, pe coasta de sud
vest a Italiei. - 1 28. 

Gordon, oraş în Georgia (S.U.A.) . 
- 516. 

Gran (azi Esztergm) orş la Du
năre (Ungaria) . - 246. 

Grecia. - 1 1 .  

Greenville, localitate î n  comitatul 
Green din Tennessee (S.U.A.) . 
- 342. 
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H 

Haiti, insulă din arhipelagul Anti
lelor Mari. - 441 ,  652. 

Hamburg. - 152, 237, 370, 371 .  

Hampton-Roads, estuar î n  Golful 
Chesapeake din Virginia. - 536. 

Hanovra, în trecut regat. - 221 ,  
352. 

Hants (Hampshire), comitat în su
dul Angliei. - 140. 

Harper's Ferry, oraş la nord-vest de 
Washington (S.U.A.).  - 596. 

Havana (Habana), capitala Cubei. 
- (0(, 408, 495. 

Heaton Park. 560. 

Herefordshire, comitat în Anglia 
centrală. - 90. 

Herţegovina, ţinut în nord-estul 
Peninsulei Balcanice. - 1 04. 

Hessen-Darmstadt, în trecut mare 
ducat. - 23, 72, 217. 

Hoboken. - 536. 

Holstein, parte din Schleswig-Hol
stein, situată la sud de rîul Eider. 
- 248, 249. 

Holyhead, oraş din insula cu ace
laşi nume pe coasta de vest a 
Angliei. - 469. 

Hongkong (azi Seangan) . - 169. 

Hudson, fluvm în S.U.A„ se varsă 
în Oceanul Atlantic la New 
York. - 353. 

Hythe, oraş în comitatul Kent. 
- 1 50, 290. 

I 

Iena. - 23, 25, (8. 

Ijssel (Yssel) afluent al Rinului în 
Olanda, se varsă în Zuidersee. 
- 1 18. 

He-de-France. 

Illinois, stat fo S.U.A. - 346, 357. 

Lmperiul otman - vzi Turcia. 
Indiana, stat în S.U.A. - 357, 378, 

592. 

India. - 20, 80, 106, 108, 1 23, 134, 
166-168, 173, 1 84, 288, 327, 365, 
373, 433, 481 ,  482, 561 , 637638, 
648. 

Indiile occidentale. - 636, 637. 

Indiile orientale. - 80, 166, 636, 
637. 

Insulele Ionice, arhipelag lingă 
coasta de vest a Greciei. - 1 19, 
532. 

Iowa, stat în S.U.A. 
592, 593. 

321 , 578, 

Irlanda. - 76, 84, 86, 90, 1 1 1 ,  140, 
248, 328, 362, 458, 503, 533, 637, 
644. 

Islington, cartier din Londra. - 584. 

Italia. - 74, 96, 126, 128, 136, 1 55,  
1 57, 1 64, 1 68, 1 87, 188, 190,  250, 
302, 304, 305, 31 1 ,  336, 373, 568. 

J 

Jamaica, insulă din arhi.pelagul An
tilelor Mari (Marea Caraibilor) . 
- 636. 

Jams River, rîu în Virgnia. -
536. 

Jemappes, oraş în Belgia la vest de 
Mons. - 508, 514. 
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Jersey, insulă în Canalul Mînecii. 
- 637. 

K 

Kabul, capitala 
- 172. 

Afganistanului. 

Kansas, stat în S.U.A. - 346, 347, 
35>, 359, 424, 437. 

Kent, comitat în sud-estul Angliei. 
- 140. 

Kentucky, stat în S.U.A. - 342, 
352, 357, 360, 417, 419, 438, 507-
512, 549, 577, 585, 586, 589. 

Khyber, trecătoare la vest de Pe
shawar. - 168. 

Knowsley, localitate la nord-est de 
Liverpool. - 268. 

Koblenz. - 101 . 

Kronstadt, fortăreaţă pe insula 
Kotlin în faţa Leningradului. 
- 1 1 9. 

Kurlanda (azi I{urzeme) . - 63. 

L 

Lagni, afluent al rîului Sangro din 
sudul Italiei. - 1 58. 

Lahore, oraş în Punjab. - 167. 

Laibach (azi Ljubljana) oraş în Slo
venia (Iugoslavia). - 73. 

Lakhnau (Lucknow) oraş la sud est 
de Delhi. - 167. 

Lancashire, comitat în nord-vestul 
Angliei. - 16,  42, 90, 93, 146, 196, 
297, 334, 362, 533, 572. 

Landau, oraş în Palatinat. - 52. 

Lauenburg, regiune în sud-estul 
ducatelor Schleswig-Holstein. -
249. 

Leeds, oraş în comitatul Yor.shire. 
- "69, 584. 

Leicestershire, comitat în Anglia 
centrală. - 90. 

Lexington, oraş în Kentucky, la sud 
de Cincinnati. - 586. 

Liban (Djebel Libanon). munţi în 
Liban. - 104. 

Liberia, stat pe Coasta Piperului în 
Guineea superioară. - 552. 

Lincolnshire, comitat pe coasta de 
est a Angliei centrale. - 140. 

Liverpool. - 146, 326, 364, 372, 
404, 41 1 ,  435, 468, 478, 592, 599. 

Livonia. - 63. 

Loara. - 8. 

Lombardia. - 96, 132, 309, 310. 

Londra. - 3, 15, 56, 62, 70, 76, 77, 79, 
97, 100-103, 1 10, 1 12, 122, 1 48, 
15 1 ,  152, 237, 269, 270, 273, 297, 
298, 319, 341 ,  405, 416, 439, 451 , 
458, 464, 469, 475, 481 , 492, 542, 
567, 581 , 606, 610, 655, 658. 

St. Louis, oraş pe Mississippi. - 506. 

Louisiana, stat în S.U.A. - 341 ,  
348, 358, 423, 515, 522, 527. 

Louisville, oraş în Kentucky. - 357, 
531 ,  578, 586. 

Luneville, oraş în nord-estul Fran
ţei, la sud-est de Nancy. - 1 18. 

Luxemburg - 1 18. 

M 

Macon, oraş în Georgia, la sud est 
de Atlanta (S.U.A.). - 515, 516 .  

Madras, port ş i  capitala prezidenţiei 
cu acelaşi nume din India. - 1 66. 
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Madrid. - 495, 496. Mississ�ppi. - 510, 514, 521 ,  537, 
549. 

Magenta, oraş la vest de Milano. 
- 21,  25, 178, 300, 310. 

Maine, stat în S.U.A. - 529. 

Malta, insulă în Marea Mediterană. 
- 1 12, 1 19, 288, 636, 637. 

Manassas, oraş la sud-vest de Wa
shington. - 338, 500, 508, 528, 
590. 

Manchester. - 8 1 ,  146, 241 ,  271 ,  
272, 297, 299, 326, 327, 444, 458, 
480, 504, 560, 575. 

Marea Adriatică. - 159. 

Marea Baltică. - 1 19, 6 1 1 .  

Marea Britanie. - 93, 166, 297, 359, 
362, 373, 403, 465, 644. 

Marea Irlandei, între Irlanda şi 
Anglia. - 6 1 1 .  

Marea Mediterană. - 1 12. 

Marea Neagr.. - 153. 

Maroc. - 376, 380, 490. 

Marsala, port pe coasta de vest a 
Siciliei. - 65. 

Maryland, stat în S.U.A. - 342, 
347, 352, 354, 577, 585, 596, 597. 

Marylebone, cartier din Londra. 
- 474. 

Massachusetts, stat în S.U.A. -
556, 592, 593. 

Mauriciu, insulă în Oceanul Indian. 
- 637. 

Melito, localitate în sudul Italiei, 
pe coasta Calabriei. - 160. 

Memphis, oraş în Tennessee pe 

Messina, strîmtoare. - 157. 

Messina, oraş şi provincie în Si
cilia. - 60, 6 1 ,  126-128, 1 59, 
164, 1 09,  1 9 1 .  

Meuse (Maas) , fluviu î n  Franţa, 
Belgia şi Olanda. - 1 18. 

Mexic. - 322, 345, 351 ,  376-386, 
436, 440, 490-492, 496, 517, 547. 

Mexico, capitala statului Mexic. 
- 377, 382, 497. 

Michigan, stat în S.U.A. - 592, 
593. 

Milazzo, orş pe •csta de nord a 
Siciliei, la vest de Messina. -
95, 1 26, 129, 159. 

Milledgeville, oraş în Georgia 
(S.U.A.) - 515, 549. 

Millesimo, localitate la vest de 
Genova. - 514. 

Mill Springs, oraş în Kentucky pe 
Cumberland River. - 509, 51 1 .  

Mincio, afluent al Fadului. - 191 .  

Mirsapur, oraş situat pe Gange la  
sud-vest de  Benares. - 167. 

Misilmeri, oraş în Sicilia, provincia 
Palermo. - 68. 

Mississippi, fluviu în America de 
Nord. - 353, 359, 509, 510, 527, 
535, 537, 549, 578, 591 .  

Mississippi, stat î n  S.U.A. - 31 1 ,  
343, 356, 510, 515, 527. 

Missouri, afluent al fluviului Mis
sissippi. - 343, 359, 417. 

Missouri, stat în S.U.A. - 342, 
343, 346, 348, 352, 355, 357, 359, 
395, 397, 419, 437, 507, 514, 522, 
577, 586. 
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Mobile, oraş în golful cu acelaşi New Bem, oraş în Carolina de 
nume din Alabama (S.U.A.) . - Nord. - 587. 
503, 538. 

Newcastle (Newcastle-upon-Tyne) 
Molise, provincie în sudul Ita- oraş în nord-estul Angliei. -

liei. - 1 59. 458, 567, 574, 599. 

Monreale, oraş în Sicilia la sud
vest de Palermo. - 60, 68. 

Montalto, vîrful cel mai înalt din 
lanţul de munţi Aspromonte 
(Calabria) . - 162. 

Monte Cerrara, munte în Sicilia la 
sud de Calatafimi. - 66. 

Monteleone, oraş în sudul Italiei, 
în golful Santa Eufemia, - 160, 
161 ,  165. 

Montenotte, localitate la vest de 
Genova. - 508, 514. 

Montgomery, oraş în Alabama 
(S.U.A.) . - 341 ,  342, 348, 358, 
359. 

Mosel-Saar, în trecut departament 
în Franţa. - 1 18. 

Moscova. - 520. 

Muntenegru (Crna Gora) , ţinut la 
Marea Adriatică. - 1 02. 

Munţii Stincoşi (Rocky Mountains) 
lanţ de munţi în America de 
Nord. - 359. 

Milnchen. - 3 1 .  

N 

Nashville, capitala statului Tennes
see, pe Cumberland River. -
512-513, 514, 589. 

Neapole. - 49, 60, 6 1 ,  66, 96, 
127-129, 137, 138, 157, 159, 1 6 1 ,  
164, 165, 189, 19 1 ,  367, 363, 378, 
568. 

New-Church, localitate ln nord
vestul Angliei. - 90. 

New Mexico, stat în S.U.A. 
344, 356, 359, 591 .  

New Orleans, oraş î n  Louisiana, p e  
cursul inferior al fluviului Missi
ssippi. - 358, 423, 503, 504, 510, 
520-522, 527, 531-533, 537, 549, 
578, 587, 600. 

New South Wales, stat în Austra
lia. - 8 1 .  

Newton, oraş la vest d e  Man
chester. - 146, 268, 313, 560. 

New York. - 373, 408, 4 1 1 ,  422, 
430, 439, 453, 470, 521 , 524, 536, 
577, 593, 655. 

New York, stat în S.U.A. - 344, 
396, 592-595. 

Nicotera, localitate în sudul Italiei 
lingă Monteleone. - 159. 

Niemen azi Neman sau Nemunas, 
rîu. - 74. 

Nikolav, oraş la vărsarea Bugu
lui. - 153. 

Ninbo, port în estul Chinei. 
539-540. 

Nisa. - 6 1 ,  96, 19 1 ,  482. 

Norfolk, comitat în estul Angliei. -
140, 503, 504. 

Norfolk, oraş pe coasta Virginiei 
(S.U.A.). - 537, 587. 

Northampton, oraş în Anglia cen
trală. - 471 .  
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North Shields, oraş în Anglia la 
vărsarea rîului Tyne. - 504. 

Norvegia. - 224. 

Nottingham, oraş în Anglia cen
trala. - 91 .  

Noua Anglie, denumire comună 
pentru : Maine, Vermont, Massa
chusetts, New-Hampshire, Rhode
Island, Connechcut, în trecut po
sesiuni engleze. - 359, 424, 556, 
585. 

Noua Zeelandă, grup de insule în 
Oceanul Pacific. - 636, 637. 

N.irnberg. 31 .  

o 
Oceanul Atlantic. - 328, 336, 353, 

359, 362, 386, 404, 417, 456, 461 ,  
475, 578, 600. 

Oceanul Pacific. 
454. 

352, 359, 422, 

Ohio, afluent al fluviului Mississi
ppi. - 359, 51 1 ,  536, 550, 578, 
585. 

Ohio, stat în S .U.A. 
578, 585, 593. 

Olanda. - 1 1 8. 

343, 357, 

Olm.itz (azi Olomouc), oraş pe Mo
rava. - 57. 

Oregon, ţinut în S.U.A. între masi
vul Munţii Stîncoşi şi Oceanul 
Pacific. - 422. 

Orientul Apropiat. - 643. 

Orizaba, oraş în Mexic. - 519. 

Ostende, localitate balneară în Bel
gia. - 62. 

Oxfordshire, comitat în Anglia cen
trală. - 1 40. 

p 

Paddington, suburbie a Londrei. -
458. 

Padmonden, localitate în Anglia 
centrală, comitalul Yorkshire. -
573. 

Padul. - 138. 

Palermo. - 46, 48, 61, 65, 67-69, 
95, 97, 127-129, 1 58, 191 .  

Palatinat. - 621 .  

Palestro, localitate î n  Italia, l a  
sud-vest de Milano. - 178. 

Palmi, oraş în sudul Italiei, pro
vincia Reggio. - 159. 

Panormo - vezi Palermo. 

Parco, localitate în Sicilia, provin
cia Palermo. - 68. 

Paris. - 3, 15, 5 1 ,  64, 71 ,  73, 102, 
106, 1 42, 152, 160, 177, 191 ,  192, 
237, 416, 446, 488, 514, 666. 

Partinico, oraş în Sicilia, provincia 
Palermo. - 67. 

Peiho {Pe-ho) fluviu în nord-estul 
Chinei. - 9, 1 2, 457. 

Pekin. - 517, 539. 

Pembroke, capitala comitatului cu 
acelaşi nume din Wales. - 99, 
1 0 1 .  

Pennsylvania, stat în S.U.A. - 551, 
593, 594. 

Penobscot Bay, golf pe coasta sta
tului Maine. - 359. 

Pensacola, oraş în Florida în Gol
ful Mexic. - 587. 

Perryville, oraş în Kentucky la 
sud-est de Louisville. - 586. 
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Persia (Iran) . - 12. 

Pesta, parte a Budapestei de azi. -
199, 247. 

Peterborough, oraş în Anglia la 
nord-vest de Cambridge. - 469. 

Petersburg. - 64, 1 06, 1 17, 370, 371 .  

Pezzo. - 160, 164. 

Philadelphia, oraş în Pennsylvania 
situat la vărsarea fluviului De
laware. - 506, 536, 577. 

Piale, localitate pe coasta de vest 
a Calabriei situată intre Scilla şi 
San Giovanni. - 1 6 1 .  

Piana dei Greci, oraş în Sicilia, l a  
sud-vest d e  Palermo. - 68. 

Piemont, provincie în nordul Italiei, 
în trecut ducat. - 33, 96, 130-
132, 135. 

Pilio, suburbie a ondrei. - 610. 

Pittsburg Landing, localitate în 
Tennessee, la est de oraşul 
Memphis. - 536. 

Pizzo, localitate pe coasta de vest 
a Calabriei. - 160. 

Plymouth, oraş şi port militar în 
Anglia. - 99, 10 1 ,  637. 

Policastro, golf pe coasta de vest 
a Italiei de sud. - 128, 1 29. 

Polonia. - 55, 187. 

Pomerania (azi Pomorze) . - 55. 

Portland, peninsulă în comitatul 
Dorset. - 99. 

Portsmouth, port militar la nord de 
Insula Wight. - 34, 99, 10 1 ,  240, 
241 ,  584, 637, 639. 

Port Royal, port pe coasta statului 
Carolina de Sud. - 587. 

52* 

Portugalia. - 1 1 ,  261 .  

Potenza, capitala provinciei cu ace
laşi nume din sudul Italiei. 
159, 1 60. 

Potomac, fluviu în Virginia de 
Vest. - 354, 417, 498, 500, 510, 
514, 516, 559, 578, 587, 596. 

Prusia. - 24, 25, 185,  195, 215, 
227, 251 , 612,  639, 642, 655, 662. 

Prusia renană sau Provincia re
nană. - 55, 56, 1 05, 1 06, 1 18, 1 19, 
139, 335, 669. 

Prut. - 1 17. 

Puntadi-Pizzo - vezi Pizzo. 

Q 

Queretaro, Sierras, lanturi muntoase 
pe podişul Queretaro (Mexic) . -
378. 

Queenstown (Cobh) . oraş în sudul 
Irlandei. - 459. 

R 

Reggio, oraş în sudul Italiei. 
160, 1 64. 

Richmond, oraş la sud-vest de 
Londra. - 274. 

Richmond, oraş în Virginia situat 
pe James River (S.U.A.) . - 354, 
516, 521 ,  528, 529, 536, 549, 559, 
580, 585, 589, 591 .  

Riga. - 63. 

Rin, fluviu. - 25, 51 ,  53, 1 17-1 1 9, 
251 .  

Rivoli, sat în Italia l a  nord-vest de 
Verona. - 508, 514. 

Rochdale, oraş la nord de Man 
chester. - 89. 
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Roma. - 49, 66, 69, 96, 1 57, 1 89, 
191 ,  192, 378, 517, 567, 568, 574. 

Ruhr-Rhein, în trecut departament 
în Franţa. - 1 18. 

Rusia. - 1 9, 14 1 ,  1 52, 155, 186, 
215, 530. 

s 
Saarbricken. - 70. 

Sagunto, oraş pe coasta de est 
a Spaniei, la nord de Valen
da (Stăzi Murviedro) . - 533. 

Salemi, oraş în Sicilia, provincia 
Trapani. - 66, 67. 

Salerno, port în sudul Italiei. -
128, 159. 

Salford, localitate la sud-vest de 
Manchester. - 560. 

Salice Terme, localitate pe coasta 
de vest a Calabriei, la nord de 
Rcggio. 164. 

Salzburg. 244. 

Sandhurst, localitate în sudul An
gliei în comitatul Berkshire. -
638, 643. 

San Francisco. - 454. 

Saragosa, oraş în nord-estul Spa
niei. - 520. 

Sardinia, insulă în Marea Medite
rană. - 1 57, 1 59. 

Sardinia, în trecut regat, cuprindea 
ducatele Piemont şi Savoia, co
mitatul Nisa şi statul, pe atunci 
liber, Genova. - 96, 130, 132, 
210, 368, 373. 

Savnnah, în Georgia, POrt la O
ceanul Atlantic. - 504, 521 ,  600. 

Savoia, regiune între lacul Geneva, 
Ron şi Arc. - 50, 53, 56, 96, 1 17, 
482. 

Saxonia. - 55, 221 , 251 .  

Schleswig. - 248, 607. 

Schleswig-Holstein. - 74, 249, 250, 
251 .  

Schonbrunn, localitate la sud-vest 
de Viena. - 306. 

Scilla, oraş din sudul Italiei în 
provincia Calabria. - 1 29, 160, 
163, 164. 

Scoţia. - 76, 84, 140, 362, 458, 637, 
644. 

Sena. - 73. 

Serbia. - 200. 

Sevastopol. - 100, 178, 338, 520, 
620, 622, 625, 628. 

Sf. Elena, insulă în Oceanul Atlan
tic. - 303, 636, 645. 

Sheerness, oraş pe coasta de sud
vest a Angliei. - 99, 101 .  

Shropshire, comitat în sud-vestul 
Angliei. - 90. 

Sicilia. - 48, 50, 60, 6 1 ,  65, 68, 
9-97, 126, 1 58, 1 90, 19 1 ,  367, 
373, 555. 

Sie.ra Leone, pe coasta de sud-vest 
a Africii. - 524. 

Silezia (azi Slask) . - 55. 

Sind (Sindh), ţinut pe costa de 
vest a Indiei. - 561 .  

Siracusa, oraş î n  Sicilia. - 48. 

Siria. - 104, 1 15, 1 17, 1 55, 248. 

Smolensk. - 530. 
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Solferino, localitate la sud de lacul 
Garda. - 21 ,  22, 135, 178, 308, 
310, 338. 

Somerset, oraş în Kentucky, la sud 
de Cincinnati. - 513. 

Simmerda, oraş la nord de Er
furt. - 225. 

Sonora, stat în Mexic. - 345. 

Southampton, port în Anglia. 
403, 407, 408, 41 1 ,  415, 439, 449. 

Southport, localitate balneară din 
Anglia centrală, comitatul Lan
cashire. - 12. 

Spania. - 100, 215, 258, 376, 378, 
383, 385, 386, 440, 648. 

Suffolk, comitat în estul Angliei. -
1 40. 

Sund (Oresund) . strîmtoare între 
insula daneză Sjaelland şi reum
nea Schonen din Suedia. - 610.  

Sunderland, port în Anglia la văr
sarea rîului Wear. - 574. 

Sutlej, afluent al Indului. - 168. 

Sydney. - 81 .  

Şanhai (Shanghai). - 13 ,  541 .  

T 

Talamone (azi Telamon) , localitate 
pe coasta de vest a Italiei. - 65. 

Tamisa. - 403, 542, 544. 
Spartivento, cap la extremitatea 

de sud a Calabriei. 160. Taormina, oraş pe coasta de est a 

Springfield, localitate în comitatul 
Green din statul Missouri. - 338. 

Stacksteads, localitate la nord-vest 
de Manchester. - 89. 

Staffordshire, comitat în Anglia 
centrală. - 90. 

Statele Unite ale Americii. - 4, 1 6, 
81 ,  152, 168, 169, 315, 3 18, 322, 
328, 334, 337, 343, 346, 348, 352, 
357, 359, 364, 366, 367, 369, 372, 
373, 385, 386, 395, 398, 399, 404, 
416, 418,  428, 437, 448, 453, 454, 
492, 526, 551 ,  553, 588, 605. 

Statul papal. - 1 57, 190. 

Stiria. - 244. 

Strasbourg. - 64, 177. 

Strîmtoarea Messina. - 60, 6 1 ,  
126-127, 159, 164, 189, 19 1 .  

Stuttgart. - 72. 

Suedia. - 33, 34, 224. 

Siciliei. - 158, 159. 

Tennessee, rîu în America de 
Nord. - 5 1 1 ,  513, 515, 516. 

Tennessee, stat în S.U.A. - 352, 
354-357, 498, 507, 508, 510, 549, 
577, 586, 587, 589. 

Teplitz (azi Teplice), oraş la nord
vest de Praga. - 106 ,  135, 136 .  

Tetuân, oraş pe coasta de nord a 
Marocului. - 490. 

Texas, stat în S.U.A. - 344, 348, 
355, 357, 359, 384, 515, 522, 578, 
591 .  

Tir (Tyr) , î n  antichitate port l a  
Marea Mediterană (azi E s  Sour 
în Liban). - 600. 

Tirol. - 244. 

Torino. - 34, 60, 97, 136, 190, 
'
554, 

555, 568. 

Torre del Cavallo, localitate pe 
coasta de nord-vest a Calabriei. 
- 164. 
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Toscana, provincie în centrul Ita
liei. - 367, 373. 

Toulon. - 100, 568. 

Transilvania. - 200. 

Trapani, oraş pe coasta de vest a 
Siciliei. - 68. 

Trier. - 70, 657, 669. 

Troia (Ilion). în Grecia antică oraş 
în nord-vestul Asiei Mici. - 156. 

Troppau (azi Opava), oraş în nord
estul Moraviei. - 73. 

Tupelo, oraş în statul Mississippi 
(S.U.A.) . - 522. 

Turcia (Imperiul otoman). - 104, 
1 16, 1 17, 153-155, 169, 367, 373. 

Tyne, rîu în Anglia. - 458. 

u 
Ungaria. - 52, 13--138, 187, 1 92, 

200, 245, 247. 

Unkiar Skelessi, localitate pe ma
lul asiatic al stiîmtorii Bosfor. -
6 1 .  

V 

Valea Dappes (Vallee des Dappes) , 
vale la sud-vest de munţii Jura 
din Franţa. - 375, 376, 381 .  

Varşovia. - 1 85, 1 87. 

Vaud, canton în Elveţia. - 376. 

Vaxholm, oraş în Suedia. - 34. 

Velletri, oraş în Italia la sud-est de 
Roma. - 66. 

Veneţia. 

Veneţia. 

136, 138, 248. 

200, 251 .  

Veracruz, port l a  Golful Mexic. 
376, 383, 493, 494. 

Verona, oraş în nordul Italiei. -
73. 

Vicksburg, oraş pe cursul inferior 
al fluviului Mississippi. - 538. 

Viena. - 46, 73, 136, 138, 1 54, 188, 
199, 200, 247, 496. 

Villafranca di Verona, oraş în nor
dul Italiei la sud-vest de Ve
rona. - 52, 55, 63, 72. 

Villa San Giovanni, localitate în 
sudul Italiei la nord de Reggio. -
160, 1 64. 

Virginia, stat în S.U.A. - 342, 348, 
352, 354, 419, 422, 423, 437, 507, 
515,  530, 587, 589-591 ,  593. 

Virginia de Vest, stat în S.U.A. -
355, 417, 507, 509, 551 .  

Vistula (Wisla) . - 185.  

w 
Waal, principalul braţ al Rinului în 

Olanda. - 1 18. 

Wagram, localitate la nord-est de 
Viena. - 24. 

Wales (Ţara Galilor) . - 109, 1 12. 

Wanstead, cartier din Londra. -
274. 

Wardle, oraş în partea centrală a 
Angliei, în comitatul Lancashire. 
- 89. 

Warwickshire, comitat în Anglia. -
9 1 .  

Washington. - 342, 344, 346, 354, 
356, 396, 397, 408, 428, 437439, 
448, 454, 471 ,  501 ,  505, 506, 507, 
524, 530, 534, 558, 577, 579, 597. 
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Waterloo, localitate la sud de 
Bruxelles. - 373, 618.  

Westminster, cartier din Londra. -
543. 

West Point, oraş în statul New 
York la golful Hudson. - 499, 
597. 

Williamsburg, oraş în Virginia pe 
James River. - 528, 529, 549. 

\Yilts sau Wiltshire, comitat în 
sudul Angliei. - 1 40. 

Wimbledon, cartier din Londra. -
274, 278, 279. 

Woolwich, oraş lingă Londra. -
99, 610, 620. 

Worcester, oraş în Anglia,  ll sud 
de Birmingham. - 422-423. 

Worcestershire, comitat în Anglia 
centrală. - 91 . 

Wiirttemberg. - 23, 72, 208, 217.  

y 
Yorkshire, comitat în Anglia cen

trală. - 88, 90, 94, 166, 1 96 363, 
570, 572. 

Yorktown, oraş în Virginia. - 528, 
549. 

z 

Zuidersee (ljsselmeer) , golf la Marea 
Nordului în Olandd. - 1 18. 
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TabeL de greutăţi, măsuri şi monede 

Greutăţi 

1 barrel 
1 bushel 
1 tonă englezească (ton, t) 
1 quarter 
1 livră (lb) sau p (pound) 

Măsuri de lungime 

1 lig (league) 
sau 

sau 
sau 

1 milă engleză (British mile) 
1 milă marină (nautica! mile) 
1 yard 
1 picior (foot) 
1 ţol (inch) 

= 3 mile 
3 mile engleze (British 

miles) 
3 mile londoneze 
3 mile marine (nautica! 

miles) 
5 280 picioare 

3 picioare 
12 ţoli 
12 libes 

Măsuri de suprafaţă 

1 acru (acre) 

1 quarter 
1 bushel 
1 galon 
1 baniţă (prus.) 

Măsuri de volum 

8 busheli 
8 galoni 

10 libes 

Monede 

1 liră sterlină (pound sterling, .) = 
1 şiling (shilling, sh.) 

20 şilingi 
12 pence 
6 pence 1 sixpence 

88,904 kg 
25,401 kg 

1 016,047 kg 
12,700 kg 

453,592 kg 

4 827,988 m 
4 571 ,959 m 

5 564,895 m 
1 609,329 m 
1 854,965 m 

91 ,439 cm 
30,480 cm 

2,540 cm 

4 046,78 m! 

290,79 1 
36,35 1 

4,54 1 
54,96 I 



Tabel de greutăti, măsuri şi monede 

1 penny (penny, pence, d.) 
1 farthing 
1 franc (fr.) 
1 sou 
1 centimă (ct.) 
1 imperial (monedă de aur rusească) 
1 rublă 
1 rupie de aur (Indiile 

orienale brLtan.ce) 
1 rupie de argint 
1 gulden (olandez) 
1 creitar (austr.) 

4 farthing 
114 penny 

1 00 centime 
5 centime 

15 ruble 

15 rupii de argint 

8 1 1  

Florin (floren, fiorino, fl.) - monedă d e  aur floren,tină din 1 252 î n  va
loare de 3,5 g aur fin ; reprodus în Germania din 1325 sub denumirea de 
gulden. 
Piastru - echivalentul pesosului spaniol şi a celui din America Latină, 
prcum şi al gersului turcesc şi egiptean. 
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