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V 

Prefaţă 

Volumul 16 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cu
prinde lucrările scrise in perioada septembrie 1 864 - iulie 
1 870, de la întemeirea Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor (Intenaţionala I) pînă la începerea războiului franco
prusian din 1 870-1871 .  

Dat fiind că în deceniul al 7-lea mişcările burghezo-de
mocratice au început să se învioreze, că s-a intensificat lupta 
de eliberare naţională a popoarelor asuprite, că clasa mun
citoare s-a trezit din punct de vedere politic şi că întro setie 
de ţări din Europa se întrezărea un avînt revoluţionar, înte
meietorii comunismului ştiinţific au desfăşurat o vastă acti
vitate revoluţionară a-tît teoretică cit şi practică care ur
mărea pregătirea proletariatului revoluţionar în vederea unor 
noi bătălii de clasă. 

Marx a îmbinat în acest timp munca uriaşă depusă pen
tru terminarea primului volum al „Capi talului u - principala 
lcrare economică a comunismului ştiinţific - cu activitatea 
neobosită de conducere a Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, activitate care, după cum a spus Engels, a fost 
„încununarea activităţii lui ca luptător pentru eliberarea 
clasei muncitoare. u 

Obiectul preocupărilor teoretice ale lui Engels, care a 
participat intens la activitatea Internaţionalei şi i-a acordat 
un ajutor permanent lui Marx în conducerea acestei organi
zaţii intenaţionale a proletariatului, a fost studierea unei 
serii de probleme istorice şi militare de actualitate, elaborarea 
problemei naţionale şi a celei ţărăneşti. începînd din 1 869 
Engels s-a ocupat îndeosebi de cercetarea istoriei Irlandei cu 
scopul de a da o fundamentare ştiinţifică poziţiei internaţio
naliste a proletariatului în problema irlandeză, care căpătase 
m acel timp o deosebită acuitate şi însemnătate politică. 
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ActivitalPa dcpusi de Marx şi Engels In aceşti ani constituie 
un exemplu strtlucit de îmbinare, caracteristică comunismu
lui ştiint,ific, a teoriei rcvolutionare cu politica revoluţionară, 
cu practica luptei de clasă. 

Accast,. o.clivitate ştiinţifică şi politică multilaterală a 
lui \1trx şi Engels îşi găseşte expresia în lucrările incluse 
în volumul ele fatl. Majoritatea lor sint strins legate de acti
vitatea dcpus6. le înt•meietorii m>.rxismului în cadrul Inter
naţionalei, de lupta lor pentru crearea unui partid al pro
letariatului. O seric de materiale cuprinse în acest volum 
sint consacrate principalei lucrări a lui Marx, „Capitalul". 

Dup. apariţia în 1859 a lucrlrii „Contribuţii la critica 
f'Conomiei politice", Marx îşi continuă, cu unele întreruperi, 
studiile economice. Manuscrisul amplu din anii 1861-1863 
a fost o prim�i. schiţă sistematică, e drept, sub formă de con
cept şi înei neterminată, a tuturor părţilor lucrării pe care 
Marx îşi propunea s-o elaboreze. În cursul muncii depuse, 
Marx, cu marea conştiinciozitate ştiinţifică care-l caracteriza, 
a folosit mereu noi materiale, a precizat planul şi structura 
�tudiului, a scris alte capi tole, refăcînd de cîte\'a ori pe cele 
care erau deja terminate. 

În anii 1863-1865 el a alcătuit o nouă variantă a ma
nuscrisului celor trei volume ale „Capitalului". Trecînd în 
ianuarie 1866 la pregătirea definitivă pentru tipar a primului 
volum, Marx a început, după cum i-a scris lui Engels, „să 
lingă copilul după atîlea uureri ale facerii". Munca la „Capi
talul" i-a cerut lui Marx un uriaş efort, deoarece, paralel, el 
consacra mult timp activităţii sale în cadrul Asodaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, şi pe lingă aceasta avea de în
fruntat mari lipsuri materiale şi era chinuit de boală. ln 
aprilie 1867 Marx a trimis manuscrisul defini.tiv al primului 
volum unui editor din Hamburg. La 16 august 186, s-a dat 
bun de tipar la ultima coală. „ 

Apariţia primului volum al „Capitalului" a avut o foarte 
mare importanţă istorică pentru lupta de eliberare a prole
tariatului, pentru dezvoltarea teoriei lui revoluţionare -
comunismul ştiintific)„De cînd există pe lume capitalişti şi 
muncitori � scria Engels -, încă n-a apărut o carte care să 
aibă pentru muncitori o import·anţă atît de mare ca cea de 
faţă" (vezi volumul de faţă, pag. 251}. 

Teoria economică a lui Marx, ale cărei baze au fost puse 
în lucrări ca „Mizeria filozofiei", „Munca salariată şi capital H ,, 
„Manifestul Partidului Comunist", „Contribuţii la critica eco-
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nom1e1 politice", a atins în „Capitalul" expresia cea mai de
săvirşită, închegată şi clasică. 

Teoria economică creată de Marx a produs o cotitură 
radicală, o adevărată revoluţie în economia politică. Numai 
un ideolog al proletariatului - clasă liberă de limitarea şi 
ele prejudecăţile egoiste ale claselor exploatatoare - putea 
să studieze legile societăţii capitaliste şi sl demonstreze ştiin
ţific cl pieirea ei şi triumful unei orînluiri sociale superioare, 
'comunismul, sînt inevitabile. În „Capitalul", comunismul ştiin
ţific a fost fundamentat în modul cel mai profund şi mai 
multilateral. Această creaţie nemuritoare a marcat un pas 
uriaş în dezvoltarea continuă a tuturor părţilor componente 
ale marxismului - economia politică, filozofia, învăţă tura 
despre revoluţia socialistă, despre dictatura proletariatului. 
„Capitalul" a constituit o armă teoretică puternică şi invin
cibilă a proletariatului în lupta lui împotriva robiei capitaliste. 

Din volumul de faţă fac parte o serie de lucrări ale în
temeietorilor comunismului ştiinţific legate de primul volum 
al „Capitalului" lui Marx, cum sînt: „Salariu, preţ şi profit" 
'al lui Marx, „Conspectul primului volum -âl «Capitalului» lui 
K. Marx", întocmit de Engels, recenzii scrise de Engels în le
gătură cu apariţia „Capitalului" etc. 

Lucrarea lui Marx „Salariu, preţ şi profit" este una din
tre cele mai importante lucrări de economie politică mar
xistă. In această lucrare Nfarx a expus, cu doi ani înainte de. 
apariţia primului volum al „Capitalului", într-o formă con
cisă şi populară, bazele teoriei sale economice. Totodată ea 
constituie un excelent model de folosire a concluziilor teo
riei revoluţionare pentru precizarea sarcinilor practice ale 
mişcării muncitoreşti. 

Această lucrare, îndreptată direct împotriva concepţiilor 
greşite ale lui Weston, membru al Internaţionalei, şi care 
reprezintă o prelegere ţinur: re arx în cadrul Consiliului 
General al Internaţionalei, a dat totodată o lovitură prou
dhoniştilor, precum şi lassalleenilor, care, pornind de la dogma 
lassalleană despre „legea de aramă" a salariului, aveau o 
atitudine negativă fată de lupta economică a muncitorilor şi 
fatl de sindicate. În-prelegerea sa, Marx se ridică cu hot.rîre 
împotriva acestei propovăduiri reacţionare a pasivităţii şi 
smereniei proletarilor faţă de capitalul care îi exploatează. 
Dezvăluind esenţa economică a salariului şi a plusvalorii, 

Marx demonstrează că capitalul este avid de profit maxim 
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şi, dac. munci tarii nu i se vor împotrivi, ei riscă să se 
transforme „într-o masă amorfă de bieţi pauperi pentru care 
nu mai există nici o salvare" (vezi volumul de faţă, pag. 161). 
Pornind de la teoria sa economică, Marx fundamentează teo
retic în această lucrare rolul şi importanţa luptei economice 
a muncitorilor şi subliniază necesitatea de a o subordona 
ţelului final al proletariatului - desfiinţarea sistemului mun
cii salaria te. 

Lucrarea „Salariu, preţ şi profit" prezintă o mare impor
tanţă pentru înţelegerea justă a teoriei lui Marx despre paupe
rizarea proletariatu lui. Marx demonstrează aici că tendin ta 
generală a modului de producţie capitalist constă în redu
cerea salariului, a preţului forţei de muncă, pînă la limita 
lui minimă, adică pînă la valoarea mijloacelor de existenţă 
fiziceşte necesare muncitorului şi familiei sale. Totuşi, această 
tendinţă nu este cîtuşi de puţin fatală şi permanentă, ea se 
loveşte de împotrivirea hotărîtă a muncitorilor. In diferite 
ţări, în condiţii istorice şi sociale diferite, în diferite faze ale 
ciclului industrial, această tendinţă se manifestă cu o forţă 
cînd mai mare, cînd mai mică . 

..-- In volum sînt incluse o serie de recenzii scrise de Engels 
pentru presa muncitorească, democrată şi burgheză în le
gătură cu apariţia volumului I al „Capitalului •, cu scopul de 
a pune capăt trecerii premeditate sub tăcere a genialei lu
crări a lui Marx de către ştiinţa şi presa burgheză, precum şi 
de a populariza această lucrare în rîndul maselor. În recen
ziile scrise anonim pentru presa burgheză, Engels critică 
cartea în aparenţă „de pe poziţii burgheze" pentru ca, folo
sind, potrivit expresiei lui Marx, acest „mijloc de luptă", să-i 
silească pe economiştii burghezi să înceapă să vorbească 
despre ea. 

„Conspectul primului volum al «Capitalului» lui K. Marx", 
întocmit de Engels, se încheie cu capitolul 13, intitulat „Ma
şinile şi marea industrie" (după prima ediţie - secţiunea a 
patra a capitolului IV). El contribuie la înţelegerea celor mai 
dificile probleme din „Capitalul ", în special a teoriei valorii 
şi plusvalorii. 

Articolul lui Marx „Plagiatorii" constituie o demascare 
a vulgarizatorilor lassalleeni ai teoriei economice a lui Marx, 
care împrumutau aproape textual unele teze din „Capitalul", 
denaturîndu-le, şi nici nu indicau numele autorului. 

In articolul „Plagiatul meu după F. Bastiat", Marx dă o 
ripostă încercărilor oamenilor de ştiinţă burghezi, reluate 
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ulterior în repetate rînduri, de a atribui unele teze din „Ca
pitalul" predecesorilor sau .contemporanilor lui Marx, pentru 
a reduce importanţa istorică mondială a acestei opere a în
temeietorului comunismului ştiinţific. 

Conţinutul principal al volumului 16 îl formează arti
colele şi documentele elaborate de Marx şi Engels, care re
flectă activitatea lor în cadrul Internaţionalei.  

Situaţia istorică care se crease la mijlocul deceniului 
al 7-lea a înlesnit traducerea în viaţă a măreţei idei a uni
tăţii şi solidarităţii de luptă a proletariatului internaţional, 
idee propagată neobosit de Marx şi Engels. Criza economică 
mondială din 1 857-1 858 şi luptele greviste care au urmat în 
diferite ţări din Europa au demonstrat concret muncitorilor 
necesitatea solidarităţii frăţeşti a diferitelor detaşamente 
naţionale ale proletariatului internaţional în lupta împotriva 
capitalului. Paralel cu desfăşurarea luptelor economice s-a 
intensificat şi activitatea politică a proletariatului. Noul avînt 
al mişcărilor burghezo-democratice din Germania şi Italia ; 
coacerea crizei celui de-al doilea Imperiu în Franţa ; lupta 
plină de abnegaţie a muncitorilor englezi împotriva planuri
lor claselor dominante din Anglia de a organiza o intervenţie 
în S.U.A. în vederea sprijinirii Sudului sclavagist ; lupta des
făşurată în Anglia pentru reforma electorală ; răscoala din 
Polonia din anii 1 863-1 864, care a trezit profunda simpatie a 
proletariatului european, - toate acestea contribuiau la 
atragerea unor mase largi de muncitori la lupta politică şi 
făceau să crească tendinţa spre acţiuni coordonate ale prole
tarilor din diferite ţări. 

Nu numai situaţia istorică care se crease, dar şi faptul 
că în fruntea acestei organizaţii se afla Karl Marx au con
tribuit la succesul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
Dintre toţi cei care au participat la 28 septembrie 1 864 la 
adunarea muncitorească internaţională de la St. Martin's Hall 
din Londra, care a pus bazele Internaţionalei, Marx a fost 
singurul om „care ştia precis ce trebuie făcut şi ce trebuie 
întemeiat, omul care încă din 1 848 lansase în lume che
marea: «Proletari din toate ţărLle, uniţi-vă I•" (F. Engels) . 

Marx a fost adevăratul organizator. conducător şi ani
mator al Internaţionalei. El a fost autorul documentelor ei 
programatice, al numeroaselor apeluri, declaraţii, rezoluţii, 
dări de seamă şi alte documente, care reprezintă principalele 
j aloane ale glorioasei istorii a Internaţionalei. Marx a fost 
îndrumătorul efectiv al Consiliului General, organul condu-
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cător al Internaţionalei şi statul-major de luptă al mişcam 
muncitoreşti internaţionale. Sprijinindu-se pe ajutorul lui 
Engels, Marx a îndrumat atît personal cit şi prin tovarăşii 
săi de luptă - cînd împrejurările nu-i permiteau să participe 
personal - lucrările conferinţelor şi congreselor Asociaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor, a elaborat cele mai importante 
hotărîri ale congreselor, a luptat pentru victoria în cadrul 
Internaţionalei a principiilor ideologice şi organizatorice ale 
proletariatului revoluţionar. 

întemeind Internaţionala, Marx a trebuit să ţină seama 
de condiţiile diferite în care se desfăşura lupta proletaria
tului, de gradul inegal de deLvoltare şi de nivelul teoretic 
diferit al mişcării muncitoreşti lin diferite ţări . El socotea 
că sarcina primordială a Internaţionalei era ca, orientînd 
diferitele şuvoaie ale mişcării muncitoreşti pe un făgaş unic, 
să contribuie la delimitarea proletariatului de democraţia 
mic-burgheză, la crearea unor organizaţii muncitoreşti cu 
adevărat independente şi la stabilirea unităţii de acţiune a 
diferitelor detaşamente ale proletariatului intenaţional. în
temeind Internaţionala e baza largă a organizaţiilor munci
toreşti eterogene de atunci, Marx a căutat, sprijinindu-se pe 
experien.a practică a maselor muncitoare, să le ridice pînă 
la înţelegerea sarcinilor lor evoluţiona·re, să le ducă treptat, 
pas cu pas, spre un program teoretic unic şi să unească astfel 
socialismul cu mişcarea muncitorească. 

Această tactică elastică şi conecvent revoluţionară a 
lui Marx s-a manifestat pregnant chiar în elaborarea primelor 
documente programatice ale Inernaţionalei. Arătîndu-i greută
ţile pe care le-a întimpinat la elaborarea „Manifestului Consti
tutiv al Asociaţiei Intenaţionale a Mundtorilor" şi a „Statu
tului provizoriu al Asociaţiei " ,  Marx i-a scris Lui Engels la 
4 noiembrie 1864 : „A fost oarte greu să facem în aşa fel 
incit concepţiile noastre să fie exprimate într-o formă în 
care să devină acceptabile pentru mişcarea muncitorească în 
stadiul ei actual. . .  Va trebui să treacă un timp pînă cînd miş
carea deşteptată va face posibilă folosirea vechiului limbaj 
îndrăzneţ. Trebuie să fim mai energici în fond şi mai mode
raţi in formă " .  

In „Manifestul consti.tu'tiv", Marx formulează, e baza 
unei analize concrete a dezvoltării economice• şi a schimbă
rilor intervenite in situaţia maselor muncitoare din 1848 pînă 
în 1864, următoara conduzie eoretică eitrem de importantă : 
„„.pe temeliile vicioase de astăzi orice nouă dezvoltare a 
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forţei productive a muncii trebuie să ducă inevitabil la 
adîncirea contrastelor sociale şi la ascuţirea antagonismelor 
sociale" (vezi volumul de faţă, pag. 9l. 

Relevînd două mari victorii repurtate de clasa munci
toare - cucerirea legii cu privire la ziua de muncă de 
1 0  ore în Anglia şi dezvoltarea mişcării cooperatiste -, Marx 
demonstrează că producţia coaperativizată desfăşurată fără 
capitalişti poate elibera clasa muncitoare numai atunci cînd 
se va „dezvolta pe scară naţională şi, prin urmare, cu mij
loacele naţionale". Acest lucru va fi însă împiedicat de 
clasele dominante, care fac uz de puterea lor politică. „De 
aceea cucerirea puterii politice a devenit prima datorie a 
clasei muncitoare " (vezi volumul de faţă, pag. 1 3) .  Ma:: fun
damentează în continuare ideea că condiţiile necesare pentru 
eliberarea proletariatului sînt crearea unui partid proletar, 
precum şi alianţa frăţească dintre muncitorii din diferite ţări . 

Astfel, pornind de la experienţa practică a maselor mun
citoare, Marx le face să înţeleagă misiunea istorică mondială 
a proletariatului, necesitatea luptei pentru revoluţia prole
tară  şi instarurarea dictaturii clasei muncitoare, •a cărei fun
damentare teoretică a fost făcută în „Manifestul Partidului 
omunist " .  

In partea introductivă a „Statutului prvizoriu" ,  Marx a 
fomulat teza care, potrivit cuvintelor lui V. I. Lenin, a fost 
principiul de bază al Internaţionalei : „Eliberarea clasei mun
citoare trebuie să fie opera clasei muncitoare însăşi" (vezi 
volumul de faţă, pag. 15) . Această formulare extrem de 
concisă, care a devenit chemarea de luptă a muncitorilor din 
toate ţările, exprimă cea mai importantă idee despre prole
tariat ca clasa cea mai înaintată, consecvnt revoluţionară, 
duşană de neîmpăcat a capitalismului, clasă a cărei inde
pendenţă politică şi ideologică este condiţia necesară şi cea 
mai importantă a eliberării ei. 

La elaborarea „Statutului provizoriu", Marx a ţinut de 
asemenea seama cu minuţiozitate de formele istoriceşte consti
tuite ale mişcării muncitoreşti din diferite ţări. Internaţionala 
nu se opunea organizaţiilor muncitoreşti deja existente, ci 
căuta să se sprijine pe ele şi 1să orienteze activitatea lor 
spre un ţel comun, unic. Această structură organizatorică 
elastică a Internaţionalei corespundea sarcinii ei „de a uni 
într-o mare armată unică toate forţele de luptă ale clasei 
muncitoare din Europa şi merica• (F. Engels). 
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„fostrucţiunile pentru delegaţii Consiliului Central Provi
zoriu in legătură cu diferite probleme" ,  scrise de Marx cu 
prilejul Congresului Internaţionalei care urma să se ţină la 
Geneva în 1866, constituie concretizarea şi dezvoltarea pri
melor documente programatice ale Internaţionalei. Marx le-a 
limitat la problemele care priveau în modul cel mai direct 
interesele maselor muncitoare, legîndu-le de ţelul final al 
luptei proletariatului. Marx susţine aici principiul tactic de 
bază formulat în „Manifestul Partidului Comunist" - în miş
carea de azi să apărăm viitorul mişcării. 

ln „Instrucţiuni" Marx a formulat ca una din sarcinile 
principale ale Internaţionalei unificarea acţiunilor muncito
rilor din diferite ţări n lupta lor economică împotriva capi
talului. 

Apelurile şi articolele „Ave1tisment", „Masacrele din 
Belgia",  „Lock-outul muncitorilor din construcţii de la Ge
neva", scrise de Marx, şi „Raportul cu privire la asociaţiile 
minerilor din minele de cărbuni din Saxoni a" ,  scris de Engels 
la cererea lui Marx, arată de asemenea cită importanţă acorda 
Marx ajutorului dat de Internaţion.lă luptei economice a 
muncitorilor, care se intensificase îndeosebi în legătură cu 
criza din 1866, precum şi solidarităţii internaţionale a prole
tariatului, care se întărise în a ceastă  luptă. Şi „Al patrulea 
raport anual al Consiliului General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor" şi „Raporitul prezentat de Consiliul 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor la cel 
deal IV-lea Congres general de la Basel" ,  scrise de Marx, 
conţin un bogat material concret care reflectă această latură 
a activităţii Internaţionalei. Sprijinul material şi moral per
manent acordat de Internaţi>nală greviştilor şi muncitorilor 
concediaţi i -a sporit prstigiul şi a contribuit la extinderea 
influenţei ei în rîndurile muncitorHor din diferite ţări. 

In „Instrucţiuni" se acordă o importanţă deosebită luptei 
pentru limitarea zilei de muncă, considerată de Marx drept 
o condiţie necesară pentru refacerea forţei fizice a clasei 
muncitoare, pentru dezvoltarea ei intelectuală şi pentru acti
vitatea ei socială şi politică. Apărînd această revendicare 
deosebit de importantă, în opoziţie cu proudhoniştii şi ceilalţi 
adversari ai limitării prin lege a zilei de muncă, Marx ex
lică importanţa acestei revendicări şi într-o serie de docu
mnte ale sale de mai tîrziu (vezi „Proiectul de rezoluţie 
privind limitarea zilei de muncă, propus de Consiliul Gene
ral Congresului de a Bruxelles" şi „Rezumatul unei u-
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vîntări rostite de K. Marx în legătură cu reducerea zilei de 
muncă " ,  volumul de faţă, pag. 34 1 şi 601) .  Revendicarea zilei 
de muncă de 8 ore, formulată în „Instrucţiuni " ,  a devenit una 
din principalele lozinci de luptă ale proletariatului în toate 
ţările capitaliste. 

Marx considera drept o arcină importantă a muncitori
lor şi grija pentru ocrotirea muncii copiilor şi a adolescen
ţilor şi pentru educaţia copiilor de muncitori, deoarece „viito
rul clasei lor, prin urmare şi viitorul omenirii, depinde întru 
totul de educarea tinerei generaţii de muncitori" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 206) . Marx vedea în îmbinarea armonioasă 
a muncii în producţie a copiilor şi adolescenţilor cu educaţia 
lor fizică şi intelectuală şi u învăţămîntul politehnic unul 
din mijloacele cele mai importante de ridicare spirituală a 
clasei muncitoare. Problemelor educaţiei şi învăţămîntului 
le-au fost consacrate o serie de cuvîntări rostite de Marx în 
Consiliul General (vezi în volumul de faţă, pag. 610-613 
rezumatele acestor cuvîntări) . 

In capitolul din „Instrucţiuni " cu privire la munca coope
rativizată, Marx demonstrează, în pofida proudhoniştilor şi 
a altor reformatori mic-burghezi, că mişcarea cooperatistă ca 
atare nu poate transforma societatea capitalistă şi că schim
bările radicale ale orînduirii sociale „nu pot fi realizate decît 
prin trecerea forţelor organizate ale societăţii, adică a pu
terii de stat, din mîinile capitaliştilor şi proprietarilor fun
ciari în mîinile iproducătorilor înşişi" (vezi volumul de faţă, 
pag. 208) . 

Paginile din „Instrucţiuni" consacrate sindicatelor, trecu
ului ,  prezentului şi viitorului lor, au o uriaşă însemnătate. 
Dezvoltînd tezele formulate de el încă în „Mizeria filozofiei " 
şi dezvoltate în continuare în „Salariu, preţ şi profit" ,  Marx 
consideră sindicatele nu numai centre ale „luptei de guerillă 
dintre capital şi muncă" ,  dar şi centre organizatorice ale 
clasei muncitoare în lupta pentru desfiinţarea a însuşi siste
mului muncii salariate. Despre rezoluţia Congresului de la 
Geneva cu privire la sindicate şi la lupta economică, adop
tată pe baza „Instrucţiunilor " ,  V. I. Lenin scria : „Rezoluţia 
acestui congres a arătat cu precizie importanta luptei eco
nomice, punîndu-i în gardă, pe socialişti şi pe muncitori, pe 
de o parte, împotriva exagerării importanţei acestei lupte 
(exagerare care se observa pe atunci la muncitorii englezi) 
iar e de altă parte împotriva subaprecierii importanţei ei 
(ceea ce se observa la francezi şi la germani, în special la 
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Jassalleeni) „ .  Convingerea că lupta unitară de clasă a prole
tariatului trebuie •să .mbine în mod necesar lu.ta politică şi 
cea conomică a intrat în carnea şi sîngele social-democra
ţiei internaţionale" (V. I .  Lenin, Opere complete, vol. 4, 
Edi tura politică, 1961, ediţia a doua, pag. 164, 165). 

In pofida proudhoniştilor şi a altor adversari ai luptei 
politice, in „Instrucţiuniu sînt formulate două sarcini poli
tice concrete - lupta pentru restaurarea Poloniei pe baze 
democratice şi lupta împotriva războaielor de jaf şi a in
strumentelor lor - armatele permanente. 

„Instrucţiunile " scrise de Marx au reprezentat un pro
gram concret de acţiune a Internaţionalei, elaborat pe baza 
experienţei practice a mişcării muncitoreşti. 

Marx, Engels şi adepţii lor au trebuit să apere principiile 
de bază ale Internaţionalei în lupta împotriva diferitelor 
secte socialiste sau semisocialiste, care încercau să impună 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor dogmele lor. Deşi 
revoluţiile din 1848-1849 au dat o lovitură zdrobitoare nu
meroaselor forme ale socialismului mic-burghez, totuşi faptul 
că au fost date uitării tradiţiile anilor revoluţionari, că noi 
mase au fost atrase n mişcarea muncitorească, că mediul 
mic-burghez exercita o ifluenţă permanentă, 1în pecial în 
ţările unde mai predomina mica producţie, - toate acestea 
au contribuit la înviorarea vremelnică a diferitelor forme de 
sectarism. Pe măsura dezvoltării adevăratei mişcări munci
toreşti, a ceste secte deveneau tot mai reacţionare. 

O serie de articole şi documente incluse în volumul de 
faţă sînt îndreptate împotriva ideilor rproudhoni:ste, care exer
citau o influenţă considerabilă în Franţa şi Belgia. 

In articolul „Despre Proudhon ", făcînd oarecum un bilanţ 
al criticii la care supusese concepţiile filozofice, economice 
şi politice ale lui Proudhon în „Mizeria filozofiei" şi în alte 
lucrări ale sale, Marx a dezvăluit întreaga inconsistenţă a 
ideologiei proudhonismului. Referindu-se la proiectele prac
tice ale lui Proudhon, îndreptate spre „rezolvarea problemei 
sociale" ,  Marx supune unei critici nimicitoare ideea „credi
tului gratuit" şi a „băncii pporului"  bazată pe a cesta. Marx 
numeşte această idee, propagată intens de şcoala proudho
nistă, o „fantezie pur filistină" . Rezumîndu-şi aprecierea asu
pra lui Prodhon, Marx 1îl caraerizează numindu-l un ideolog 
tipic al micii burghezii. 

Spre deosebire de proudhonişti, care negau orice acţiune 
politică a clasei muncitoare şi căutau să limiteze interesele 



Prefaţă xv 

proletariatului la un cerc de probleme „strict muncitoreşti", 
Marx considera că secţiile Internaţionalei din diferite ţări 
au sarcina „de a nu fi numai centre organizatorice ale clasei 
muncitoare, ci şi de a sprij ini în ţările respective orice miş
care politică îndreptată spre atingerea scopului nostru final 

- eliberarea economică a clasei muncitoare" (vezi volumul 
de faţă, pag.  456) . Marx năzuia ca lasa muncitoare să înde
plinească rolul de onoare al avangărzii fo mişcarea general
democratică şi să se manifeste pe arena naţională şi inter
naţională ca o forţă politică de sine stătătoare. 

Un exemplu strălucit al acestei politici a lui Marx îl 
constituie scrisorile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
către preşedinţii S.U.A., A. Lincoln şi E. Johnson, scrise de 
Marx. în aceste scrisori Marx sublinia uriaşa însemnătate pe 
care o avea pentru destinele proletariatului internaţional răz
boiul împotriva sclaviei în America. 

Sprijinind orice mişcare progresistă şi democratică, Marx 
şi Engels educau proletariatul şi pe militanţii lui de frunte din 
Internaţională în spiritul unei atitudini cu adevărat interna
ţionaliste faţă de lupta de eliberare a popoarelor asuprite. 
Luptînd împotriva naţionalismului mazziniştilor din Italia şi 
al lassalleenilor din Germania, Marx şi Engels erau în acelaşi 
timp categoric împotriva ignorării, proprie proudhoniştilor, a 
problemei naţionale, în special împotriva atitudinii lor nega
tive faţă de lupta pentru independenţă a poporului polonez. 

tn condiţiile istorice concrete din deceniul al 5-lca pînă 
în deceniul al 7-lea ale secolului al XIX-lea, Marx şi Engels 
acordau o deosebită importanţă creării unei Polonii demo
crate independente, ca aliată a democraţiei europene în lupta 
împotriva influenţei reacţionare a ţarismului. „Cît timp ma
sele populare din Rusia şi din cele mai multe ţări slave erau 
cufundate într-un somn adînc, cît timp nu existau încă în 
aceste ţări mişcări democratice, de masă, de sine stătătoare, 
mişcarea de eliberare a nobilimii din Polonia căpăta o im
portanţă uriaşă, primordială, nu numai din punctul de vedere 
al democraţiei întregii Rusii şi al tuturor slavilor, dar şi al 
întregii Europeu (V. I.  Lenin, Opere, vol. 20, Editura politică, 
1959, pag. 435) . 

Nota „Rectificare" şi „Cuvîntarea rostită la mitingul po
lonezilor de la Londra la 22 ianuarie 1 867", cuprinse în acest 
volum, arată poziţia lui Marx în problema poloneză, pe care 
şi-a exprimat-o pe scurt în rezoluţia propusă la miting : 



„Fără independenţa Poloniei nu va putea fi stabilită pacea 
în Europau (vezi volumul de faţă, pag. 213) .  

In lucrarea „De ce poartă interes Poloniei clasa munci
toare", îndreptată împotriva proudhoniştilor, Engels a fun
damentat atitudinea intransigentă a clasei muncitoare faţă 
de politica de asuprire naţională, necesitatea pentru prole
tariat de a se afla în primele rînduri ale luptătorilor pentru 
eliberarea popoarelor asuprite. Totodată Engels avertiza îm
potriva pericolului ca mişcarea naţională, îndeosebi a po
poarelor mici, să fie folosită de forţele reacţionare. El a 
dezvăluit în lucrarea sa adevărata esenţă a „principiului 
naţionalităţilor" lansat de Bonaparte şi folosit de capii celui 
de-al doilea Imperiu, de ţarismul rus şi de clicile conducă
toare din alte ţări pentru a subordona lupta naţională a po
poarelor asuprite intereselor puterilor reacţionare. întemeie
torii marxismului considerau lupta poporului polonez pentru 
libertate şi independenţă parte integrantă a luptei pentru 
transformarea revoluţionară, democratică a Europei, transfor
mare care ar crea condiţii mai favorabile luptei proletariatu
lui pentru eliberarea lui. 

In volum mai sînt incluse documente („Rezoluţii ale 
Consiliului General cu privire la conflictul din cadrul secţiei 
din Paris", „Rezoluţia Consiliului General cu privire la cu
vîntarea lui Felix Pyatu, „Declaraţia Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la perse
cuţiile împotriva membrilor secţiei franceze" etc.) care dove
desc că Marx a participat direct la conducerea muncitorilor 
francezi membri ai Internaţionalei. Condamnînd cu asprime 
frazeologia de stînga şi tactica aventuristă a democraţilor 
mic-burghezi de tipul lui Felix Pyat, Marx căuta în acelaşi 
timp să-i scoată pe muncitorii francezi de sub influenţa ideilor 
reformiste ale lui Proudhon, să-i atragă la luipta general-de
mocratică împotriva celui de-al doilea Imperiu. 

Un loc important ocupă în acest volum articolele şi do
cumentele lui Marx şi Engels consacrate Germaniei şi miş
cării muncitoreşti din această ţară, unde în deceniul al 7-lea 
deveniseră din nou foarte actuale problemele nerezolvate 
de revoluţia din 1 848-1849, în primul rînd problema unifi
cării. 1n opoziţie cu F. Lassalle, care era pentru sprijinirea 
Prusiei în acţiunea de unificare de sus a Germaniei, Marx şi 
Engels luptau, ca şi în anii 1 848-1849, pentru unificarea de 
jos, pe cale revoluţionară a Germaniei. Marx şi Engels ve
deau în organizarea. coeziunea şi conştiinţa politică a prole-
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tariatului, clasa cea mai progreSistă din Germania, cea mai 
importantă condiţie a victoriei căii revoluţionar-democratice 
de unificare. Uniunea generală a muncitorilor germani, înte
meiată în 1863, deşi a contribuit la eliberarea muncitorilor 
de sub influenţa partidului burghez al progresiştilor, nu putea 
îndeplini sarcinile ridicate de istorie în faţa proletariatului 
german : Lassalle, care conducea această uniune, păşise pe 
calea înţelegerii cu guvernul reacţionar al lui Bismarck. 
Marx şi Engels nu cunoşteau toate amănuntele relaţiilor lui 
Lassalle cu Bismarck (corespondenţa dintre aceş:ia a fost 
publicată abia în 1 928) ,  totuşi ei vedeau limpede că Lassalle, 
conducătorul Uniunii generale a muncitorilor germani, coche
tează cu „cancelarul de fier" . După moartea lui Lassalle, 
aflînd că acesta îi promisese lui Bismarck sprijinul Uniunii 
generale a muncitorilor germani în acţiunea de anexare a 
Schleswig-Hollsteinului de către Prusia în schimbul introdu
cerii votului universal promis de Bismarck, Marx şi Engels 
au apreciat acest fapt drept o trădare a intereselor clasei 
muncitoare. 

După moartea lui Lassalle, întemeietorii comunismului 
?tiinţific au depus eforturi serioase pentru a lichida urmările 
tacticii profund greşite şi dăunătoare a lui Lassalle şi pentru 
a îndruma Uniunea generală a muncitorilor germani pe calea 
revoluţionară justă. Intrucît pe atunci nu dispuneau de alte 
mijloace pentru a critica lassalleanismul şi pentru a-şi 
propaga concepţiile în Germania, Marx şi Engels au 
consimţit să colaboreze la ziarul „Social-Demokrat" , înfiinţat 
de Schweitzer. Ei au fost determinaţi să procedeze astfel şi 
de faptul că prospectul ziarului primit de ei „nu conţinea cu
vintele de ordine ale lui Lassalle şi nici numele lui" (vezi 
volumul de faţă, p ag. 9 1) ,  precum şi de împrejurarea că redac
torul neoficial al ziarului trebuia să fie vechiul lor tovarăş de 
luptă W. Liebknecht, fost membru al Ligii comuniştilor. 

Marx a trimis ziarului „Social-Demokrat" articolul ,,Despre 
Proudhon", amintit mai sus; în acest articol, după cum 
i-a scris el lui Engels, loviturile zdrobitoare date lui Prou
dhon îl vizau şi pe Lassalle. Marx se referea la acel pasaj din 
articolul său unde se vorbeşte despre şarlatania in ştiinţă şi 
oportunismul politic propriu micului burghez. La rîndul său, 
Engels, în comentariul la vechiul cîntec popular danez 
„Domnul Tidmann" , trimis de el ziarului „Social-Demokrat", 
sublinia uriaşa însemnătate revoluţionară a luptei ţărănimii 
împotriva moşierilor, în opoziţie cu lassalleenii, care, p ornind 
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de la teoria lassalleană a „masei reacţionare unice", negau 
rolul revoluţionar al  ţărănimii. 

Convingîndu-se că, cu toate ave1tismentele lor, Schwei
tzer, redactorul ziarului „Social-Demokrat", merge pe urmele 
lui LassalJe şi orientează ziarul pe calea unei înţelegeri cu 
guvernul iuncheresc al lui Bismarck, Marx şi Engels au de
clarat ân mod public ruptura lor cu acest ziar. rn declaratia 
cuprinsă în volum ei caracterizau lassalleanismul drept „so
cialismul guvernului regal  al Prusiei" (vezi volumul de faţă, 
pag. 84) . 

Poziţia politică a lassalleenilor este supusă unei critici şi 
în lucrarea lui Engels „Problema militară în Prusia şi parti
dul muncitoresc german". Această lucrare cuprinde o pro
fundă analiză a dispoziţiei forţelor de clasă în Germania şi 
a poziţiilor partidelor politice în conflictul constituţional care 
izbucnise între guvernul prusian şi burghezia liberală în le
gătură cu problema reorganizării armatei. Pornind de la con
diţiile militare şi politice existente, Engels supune unei cri
tici profunde şi multilaterale proiectul guvernamental de re
organizare a armatei. Analizînd poziţia partidului progresist 
în conflictul constituţional, Engels înfierează politica laşă, 
şovăielnică .a opoziţiei burgheze, care, ,temîndu-se de popor, 
era gata să accepte un .compromis cu forţele reacţiunii. In 
broşura sa, Engels fundamentează amplu tactka clase i  mun
ci to are în condiţiile situaţiei revoluţionare care se crease 
în ţară .  El demonstrează cit de deşarte sînt speranţele că gu
vernul Bismarck va face concesii muncitorilor. Demascînd 
demagogia socială a guvernului Bismarck, Engels are în ve
dere experienţa Franţei, politica analogă a bonapartismului, 
în special rezultatele votului universal introdus de Ludovic 
Bonaparte. In felul acesta Engels îi previne pe muncitori îm
potriva idealizării, proprie lassalleeni�or, a votului universal 
ca mijloc salvator în stare să salveze în orice condiţii prole
tariatul de asuprirea politică şi exploatarea economică. 

Engels consideră că sarcina principală a proletariatului 
german este crearea unui partid muncitoresc cu adevărat in
dependent, care să nu fie nici sub influenţa burgheză libe
rală, nici sub influenţa încă şi mai nefastă a reacţiunii pru
siene. Politica partidului muncitoresc în conflictul constitu
ţional trebuie să constea în -sprijinirea partidului burghez al 
progresiştilor în lupta pentru votul universal şi libertăţi po
litice, înfierînd totodată fără cruţare fiecare pas inconsecvent 
şi fiecare slăbiciune a lui, iar „la momelile perfide ale reac-
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ţiunii să se răspundă : «Darurile să le primeşti cu lancea în 
mină, gata de atac»" (vezi volIlul de faţă, pag. 83) . 

Lupta lui Marx şi Engels împotriva lassalleanismului a 
netezit calea pentru pătrunderea ideilor comunismului ştiin
ţific şi pentru răspîndirea influenţei Internaţionalei în Ger
mania. La succesul acestei lupte a contribuit faptul că ma
sele muncitoreşti se convingeau din experienţa practică a 
mişcării muncitoreşti din Germania şi din alte ţări de incon
sistenţa dogmelor lassalleene. In scrisoarea lui Marx „Către 
preşedintele şi Consiliul de conducere al Uniunii generale a 
muncitorilor germani" şi în articolele lui Engels „Cu privire 
la dizolvarea Uniunii lassalleene a muncitorilor" se arată cu 
sati1sfacţie că, sub influenţa vieţii însăşi , sub presiunea ma
selor muncitoreşti, Uniunea a fost nevoită să ridice proble
mele cu privire la agitaţia pentru libertatea politică, cu pri
vire la reglementarea zilei de muncă, la colaborarea inter
naţională a d asei muncitoare - problme „care trebuie să 
consUtuie într-adevăr punctele de plecare ale oricărei mişcări 
muncitoreşti serioase" (vezi volumul de faţă, pg. 340) . 

De toată atenţia, sprijinul şi simpatia lui Marx şi Engels 
s-a bucurat activitatea depusă de A. Bebel şi W. Liebknecht 
în vederea creării unui partid cu adevărat proletar în Ger
mania. In pofida unor greşeli criticate de Marx şi Engels, în 
problema fundamentală a vieţii politice a Germaniei, Bebel 
şi Liebknecht s-au situat, spre deosebire de l assalleeni, pe o 
poziţie revoluţionară justă. „Lassalle şi lassalleenii, văzînd 
slabele şanse ale drumului proletar şi democratic, au adoptat 
o tactică şovăitoare, adaptîndu-se hegemoniei iuncherului 
Binar.ck. Greşelile lor constau în abaterea partidului munci
toresc pe calea socialismului bonapartist de stat. Beb�l şi 
Liebknecht, dimpotrivă, susţineau în mod consecvent calea 
dmocractică şi proletară, luptînd împotriva celor mai mici 
concesii făcute prusacismului, biimarickismului, naţio
nalismului" (V. I. Lenin, Opere, vol. 1 9, E.S.P.L.P. 1957, 
pag. ţ77-288) . 

Intr-o „Declaraţie trimisă Asociaţiei culturale a muncito
rilor germani din Londra" , Marx dă o înaltă apreciere impor
tanţei congresului asociaţiilor muncitoreşti germane care a 
.avut loc Ia Niirnberg în 1 868 sub conducerea lui A. Bebel şi 
W. Liebknecht şi s-a pronunţat pentru afilierea la Interna
ţiona.ă. 

Intemeierea în 1 869 la Eisenach a Partidului muncito
resc social-democrat a avut o importanţă uriaşă pentru în-
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treaga istorie ulterioară a mişcarn munCitoreşti germane. In 
pofida faptului că eisenachienii au dat dovadă de o lipsă de 
maturitate teoretică, manifestată îndeosebi la elaborarea pro
gramului lor teoretic, influenţat în parte de lassalleanism, ei au 
reuşit totuşi, u ajutorul lui Marx şi Engels, „să pună temelia 
solidă a unui partid muncitoresc cu adevărat social-demo
crat. Or, atunci era vorba tocmai de temelia partidului u 
(V. I. Lenin, Opere, vol. 19,  E.S.P.L.P. 1957, pag. 288) . 

întemeierea Partidului muncitoresc social-democrat, care 
a aderat la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, a marcat 
o uriaşă victorie a ideilor Internaţionalei în mişcarea munci
torească din Germania. 

O serie de lucrări apărute în volumul de faţă reflectă 
dorinţa neabătută a lui Marx şi Engels de a contribui la for
marea Partidului muncitoresc social-democrat, de a ridica 
nivelul teoretic al muncitorilor germani prin propagarea 
ideilor comunismului ştiinţific. 

In articolul „Karl Marxu, Engels se ridică împotriva le
gendei despre Lassalle ca întemeietor al mişcării muncito
reşti germane şi ca gînditor original. Amintind tradiţiile re
voluţionare ale anilor 1848- 1849, cele mai importante 
momente din istoria Ligii comuniştilor, Engels subliniază că 
Lassalle „a avut un precursor care îi era indiscutabil su
perior din punct de vedere intelectual, a cărui existenţă el 
o trecea însă sub tăcere [n timp ce-i vulgariza operele, şi 
numele lui este Karl Marxu (vezi volumul de faţă, pag. 388). 
In această scurtă biografie a lui Marx, dar bogată în con
ţinut, Engels caracterizează dezvoltarea ideilor lui, face apre
cieri asupra celor mai importante lucrări teoretice ale lui, 
asupra activităţii lui politice de partid, precum şi asupra 
rolului lui conducător în Internaţională, organizaţie care 
„marchează o epocă în mişcarea muncitorească u (vezi vo
lumul de faţă, pag. 392) . 

Pentru a reînvia tradiţiile revoluţionare ale anilor 1848-
1 849 şi pentru ca muncitorii germani să cunoască cele mai 
importante opere ale comunismului ştiinţific, Marx şi Engels 
au reeditat două lucrări ale lor - „Optsprezece brumar al 
lui Ludovic Bonaparteu şi „Războiul ţărănesc germanu. 

In „Prefaţa la ediţia a doua a cărţii «Optsprezece bru
mar al Jui Ludovic Bonaparte» u, referindu-se din nou la pro
blema esenţei bonapartismului, Marx se pronunţă împotriva 
substituirii analizei concrete de clasă a evenimentelor isto
rice prin analogii istorice superficiale. Observaţiile lui Marx 
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în această problemă erau îndreptate iin mare măsură împo
triva concepţiilor greşite ale unor conducători ai social-de
mcraţiei germane care preluaseră necritic fraza. cu largă 
circulaţie pe atunci, despre cezarism. 

In „Prefaţa la ediţia a doua a �Războiului ţărănesc ger
man» u, Engels analizează schimbările care s-au produs în 
viaţa economică şi politică a ţării începînd din 1848 şi rolul 
diferitelor clase şi partide în această perioadă a istoriei 
germane. Făoînd aprecieri asupra rezultatelor războiului 
austro-prusian din 1866, de a cărui desfăşurare s-a ocupat în 
„Însemnări despre războiul din Germania u (vezi volumul de 
faţă, pag. 177-201) , Engels face o caracterizare pregnantă a 
poziţiei burgheziei prusiene şi dezvăluie cauzele laşităţii ei 
specifice şi a hotărîrii ei de a ajunge la o tranzacţie cu reac
ţiunea. Vorbind despre schimbările Survenite în mişcarea 
muncitorească germană în decurs de 20 de ani şi despre vii
torul acestei mişcări, Bngels pune pe primul plan problema 
aliaţilor proletariatului, a necesităţii pentru clasa munci
toare de a deţine conducerea maselor ţărăneşti. Concluzia 
teoretică şi politică deosebit de importantă cu privire la ne
cesitatea alianţei proletariatului cu ţărănimea, concluzie for
mulată pe baza experienţei revoluţiilor din 1848-1849 în lu
crările lui Marx „Luptele de clasă În Franţa" şi „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparteu şi în lucrarea lui Engels 
„Războiul ţărănesc germanu , a fost aici dezvoltată şi concre
tizată. Engels arată necesitatea de a trata în mod diferenţiat 
ţărănimea şi analizează care pături ale ţărănimii şi din ce 
motive pot deveni aliaţi în lupta revoluţionară a prole
tariatului. 

Subliniind importanţa hotărîrii Congresului de la Basel al 
Internaţionalei cu privire la proprietatea funciară, Engels a 
ajutat la elaborarea unei linii juste a Partidului muncitoresc 
social-democrat, a cărui conducere subaprecia într-o oare
care măsură însemnătatea pentru Germania a acestei hotărîri 
deosebit de importante. 

Rezoluţia Congresului de la Basel cu privire la necesi
tatea desfiinţării proprietăţii private asupra pămîntului şi 
transformării lui în proprietate socială a avut o uriaşă în
semnătate teoretică şi politică pentru întreaga Internaţională. 
Această rezoluţie, la elaborarea căreia Marx a participat 
direct (vezi „Rezumatul cuvîntărilor rostite de K. Marx în 
legătură cu proprietatea funciară u, volumul de faţă, 
pag. 605-607) , dovedea victoria ideologkă a marxismului 
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asupra apărătorilor proprietăţii private - proudhoniştii, vic
toria socialismului asupra reformismului mic-burghez. 

De la primii paşi ai activităţii Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor, Marx n-a precupeţit nici un efort pentru a atrage 
în Asociaţie proletariatul din Anglia, cele mai putenice or
ganizaţii ale lui, trade-unionurile (vezi „Proiecte de rezoluţii 
cu privire la condiţiile de primire a organizaţiilor munci
toreşti în Asociaţia Internaţională a MuCitorilor" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 19). In nota „Despre legăturile Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor cu organizaţiile muncitoreşti 
engleze", din octombrie 1868, Marx ară ta : „„.nu există nici 
o organizaţie cit de cit însemnată a proletariatului britanic 
care să nu fie reprezentată direct, prin propriii ei conducători, 
în Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncito
riloru (vezi volumul de faţă, rpag. 356). 

Marx spera că sub influenţa ideologică a Internaţionalei, 
sporită de experienţa mişcării muncitoreşti insăşi, se va 
reuşi să se lichideze închistarea de breslă proprie trade-uni
onurilor, caraoterul limitat al obiectivelor ·luptei, care se re
ducea doar la apărarea intereselor economice nemijlocite ale 
muncitorilor, atitudinea negativă faţă de lupta politică a cla
sei muncitoare, .în urma cărui fapt proletarLatul englez se 
transformase din punct de vedere politic intr-o anexă a 
partidului liberal. Marx căuta să-i elibereze pe muncitorii 
englezi de sub tutela burgheziei liberale, să-i izoleze pe li
derii oportunişti ai trade-unionurilor, contribuind astfel la 
trnnsformarea proletariatului englez într-o forţă socială şi 
politică independentă. Campania pentru o nouă reformă 
electorală, care se desfăşura pe atunci în Anglia, a înlesnit 
rezolvarea acestor probleme. Din iniţiativa lui Marx, Inter
naţionala a luat măsuri energice in vederea înfiinţării Ligii 
pentru reformă, care trebuia să devină centrul conducitor şi 
organizator al luptei muncitorilor englezi pentru votul uni
versal. Marx considera că, spre deosebire de Franţa şi Ger
mania, unde predomina populaţia ţărănească şi nu existau 
libertăţi burghezo-democratice, în Anglia, unde majoritatea 
populaţiei o forma proletariatul, ude militarismul şi biro
craţia nu aveau un rol atît de important, proletariatul revo
luţionar putea folosi votul unive1sal ca o pîrghie a eli
berării sale. 

Speriaţi de amploarea mişcării pentru reforma electo
rală, liderii oportunişti ai trade-unionurilor au depus toate 
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eforturile pentru a îngrădi mişcarea, pentru a-i ciunti lozin
cile, pentru a ajunge la un compromis cu guvernul. O serie 
de materiale apărute în volumuJ de faţă („Proiectul de re
zoluţie al Consiliului General al Asociaţiei Intenaţionale a 
Mundtorilor cu privire la ziarul «Bee-Hive»" ş. a.) dovedesc 
că Marx a dus o luptă hotărîtă împotriva conciliatorismului 
manifestat în cele mai importante probleme de liderii trade
unionurilor - aceşti reprezentanţi ai „aristocraţiei munci
toreşti", alimentată de supraprofiturile obţinute e burghezie 
în urma monopolului industrial şi colonial al Angliei. Po
litica conciliatoare a liderilor oportunişti ai trade-unionurilor 
a fost principala cauză a faptului că această mişcare cu un 
caracter atît de larg a avut drept rezulrtat o reormă electo
rală ciuntită, care a lăsat fără drepturi politice majoritatea 
populaţiei muncitoare din Anglia. 

Marx considera că refuzul Ligii pentru reformă de a 
sprijini lupta de eliberare naţională a poporului irlandez, 
refuz. care a contribuit la adîndrea ciziunii, nfastă entru 
mişcarea muncirtorească, dintre muncitorii englezi şi irlan-• 
dezi, a fost o cauză serioasă a insuccesului luptei pentru 
reformă. Avîntul impetuos al luptei revoluţionare a poporu
lui irlandez pentru independenţa sa l-a determinat pe 
Marx să se ocupe îndeaproape de problema irlandeză, căreia 
i-a acordat o uriaşă însemnătate teoretică şi politică. Ţi
nînd seama de rapor0tul forţelor de dasă din Anglia propriu
zisă şi de posibilităţile revoluţionare ale mişcării de eliberare 
irlandeze, Marx şi-a revizuit în mod creator concepţia sa 
anterioară în ceea ce priveşte problema irlandeză. Dacă mai 
înainte Marx considera că mişcarea munci1orească a naţiunii 
engleze asupritoare va aduce Irlandei libertatea, acum el 
ajunge la concluzia că eliberarea naţională a Irlandei şi in
făptuirta transformărilor revoluţionare democratice în orîn
duirea agrară a „Insulei verzi" vor constitui „condiţia prea
lbilă pentru eliberarea clasei muncitoare engleze" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 418). Fundamentarea de către Marx a 
revendicării de a se acorda Irlandei independenţa naţională, 
pînă la despărţirea ei de Anglia, ca lozincă a mişcării mun
citoreşti engleze, constituie o nouă contribuţie la elabo
rarea principiilor politicii naţionale proletare. Pe baza expe
rienţei Irlandei, Marx, făcînd un pas mai depar.te în dezvol
tarea ideilor sale în problema naţională şi colonială, a ajuns 
la concluzia extrem de importantă cu privire la necesitatea 
îmbinării mişcării de eliberare naţională n această primă 
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colonie engleză u lupta proletariatului pentru socialism n 
metropolă. Călăuzindu-se după această teză teoretică, Marx 
îi educa pe muncitorii englezi şi pe conducătorii lor din 
Consiliul General în spiritul sprijinirii energice şi active a 
mişcării de eliberare a irlandezilor asupriţi şi demasca po
ziţia oportunistă a liderilor trade-unionurilor engleze, conta
minaţi de şovinismul burghez. Marx a fost sufletul şi inspi
ratorul campaniilor, mitingurilor, discuţiilor în apărarea şi 
sprijinirea Irlandei luptătoare, referent şi autor al rezolu
ţiilor în problema irlandeză. 

Marx s�a ridicat cu hotărîre în apărarea fenienilor, re
voluţionari irJandezi mic-burghezi, persecutaţi cu cruzime de 
guvernul englez, deşi critica tactica lor complotistă. Rezo
luţia Consiliului General „Fenienii întemniţaţi la Man
chester şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" (20 no
iembrie 1867l, scrisă de el, califica sentinţa de condamnare 
la moarte pronunţată împotriva a patru fenieni drept un act 
de răzbunare politică a guvernului englez şi demas4a în
scenarea judiciară pe baza căreia fusese pronunţată sentinţa. 
„Proiectul de rezoluţie a Consiliului General al Asociaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor cu privi-re la atitudinea guver
nului englez în problema amnistierii irlandezilor" ( 16 noiem
brie 1869) a fost propus de Marx în cadrul discuţiei deschise 
de el în jurul problemei irlandeze, în cursul căreia a luat cu
vîntul de d ouă ori (vezi volumul de faţă, pag. 619-625). 
In această rezoluţie Marx a dezvăluit caracterul fals şi anti
popular al politicii duse de guvernul liberal, arătînd că, în 
pofida promisiunilor demagogice şi a pseudoreformelor lui 
Gladstone, ea nu se deosebeşte de fapt cu nimic de politica 
colonialistă a conservatorilor. Articolele lui Marx „Guvernul 
englez şi fenienii întemniţaţi" şi articolele în problema irlan
deză scrise, sub influenţa lui Marx, de fiica sa Jenn' pentru 
ziarul „MarSeillaise" au dezvăluit în faţa opiniei publice 
europene felul sălbatic în care s-au răfuit clasele cîrmui
toare din Anglia cu participanţii la mişcarea de eliberare 
naţională din Irlanda, tratamentul barbar aplicat deţinuţilor 
fenieni în închisorile „umanei" Anglii a lui Gladstone. 

In documentele Internaţionalei - „Adresa Consiliului 
General către Consiliul federal al Elveţiei romande" 
(ianuarie 1870) şi „Comunicare confidenţială" (martie 1870) 
- Marx a undamentat însemnătatea internaţională a pro
blemei irlandeze, arătînd cît de importantă este rezolvarea ei 
pentru dezvoltarea mişcării muncitoreşti internaţionale, în 
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primul rînd pentru succesul luptei proletariatului englez. El 
a arătat că una din bazele puterii economice a claselor do
minante engleze este exploatarea colonială a Irlandei, deve
nită „citadela landlordismului englez" (vezi volumul de faţă, 
pag. 417). în aceste documente, vorbind foarte pe larg de 
poziţia Internaţionalei în problema irlandeză, Marx a scris : 
„Principala ei sarcină constă în a grăbi revoluţia socială în 
Anglia. In acest scop lovitura hotărîtoare trebuie dată in 
Irlanda" (vezi volumul de faţă, pag. 418). Marx a chemat 
clasa muncitoare a naţiunii asupritoare la luptă hotarîtă 
împotriva oricărui jug naţional. El a arătat că una din prin
cipalele cauze ale slăbiciunii mişcării muncitoreşti engleze, 
în pofida organizării ei, este ura naţională dintre muncitorii 
englezi şi irlandezi, aţîţată în fel şi chip de burghezia 
engleză. Subjugarea Irlandei şi a altor colonii, a subliniat 
Marx, reprezintă o uriaşă frînă în calea dezvoltării progre
siste a Angliei însăşi. .,Poporul care înrobeşte un alt popor 
îşi făureşte propriile sale lanţuri" - astfel a formulat Marx 
principiul deosebit de important al internaţionalismului pro
letar {vezi volumul de faţă, pag. 450). 

In secţiunea „Din lucrările postume" ale lui K. Marx şi 
F. Engels se publică manuscrisele lui Marx „Schiţa unei 
cuvîntări - care nu a fost rostită - în problema irlandeză" 
(noiembrie 1867) şi „Schiţa referatului în problema 
irlandeză prezentat la Asociaţia culturală a muncitorilor 
germani de la Londra la 16 decembrie 1 867", precum şi 
manuscrisul lucrării neterminate a lui Engels „Istoria Irlandei" 
şi cîteva fragmente scrise de el pe aceeaşi temă. Aceste 
manuscrise dovedesc elocvent că la baza concluziilor înte
meietorilor marxismului în problema irlandeză a stat stu
dierea multilaterală a istoriei Irlandei şi a relaţiilor anglo-
irlandeze. 

In „Schiţa unei cuvîntări - care nu a fost rostită - in 
problema irlandeză", Marx face o analiză profundă a proce
selor socialeconomice din Irlanda, prezintă tabloul suferin
ţelor îngrozitoare ale maselor populare din prima colonie 
engleză şi, pe baza acestei analize, face o caracterizare clasică 
a mişcării fenienilor, care marchează o nouă etapă în lupta 
de eliberare naţională a irlandezilor. 

In al doilea manuscris, „Schiţă a referatului în pro
blema irlandeză", la baza căruia a stat schiţa amintită mai 
sus, Marx caracterizează principalele etape istorice ale înro-
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birii coloniale a Irlandei de către Anglia, arătind rezult.tele 
nefaste pe care le-a avut dominaţia engleză pentru poporul 
irlandez, procesul de distrugere a germenilor industriei irlan
deze şi de transformare a acestei ţări într-o anexă agrară a 
metropolei. ln ambele schiţe ale lui Marx, care constituie o 
demascare pregnantă a politicii colonialiste a claselor domi
nante din Anglia şi a metodelor lor de dominaţie în ţările 
înrobite, este dezvăluită deosebit de concret şi cu o forţă 
excepţională esenţa prădalnică a transformării relaţiilor 
agrare din Irlanda, înfăptuită în interesul marilor proprietari 
funciari englezi, care şi-a găsit expresia �n exproprierea ţă
ranilor irlandezi, în izgonirea în masă a acestora de pe pă
mînturile lor. 

Manuscrisul „Istoria Irlandei u ,  cuprins în volum, re
flectă munca depusă de Engels la lucrarea proiectată de el 
şi care cuprindea istoria acestei ţări din cele mai vechi tim
puri pînă în 1870. Judecind după fragmentele care s-au păs
trat, Engels intenţiona să prezinte în această carte un amplu 
tablou al înrobirii Irlandei de către colonialiştii englezi şi al 
luptei de secole a poporului irlandez împotriva asupritorilor 
săi şi să dea o lovitură apologeţilor burghezi ai dominaţiei 
coloniale a Angliei, apără tarilor ideilor rnsiste-coloniaUste 
reacţionare. 1n capitolul „Condiţii natura leu, Engels respinge 
cu hotărîre încercările geografilor, economiştilor şi istoricilor 
englezi de a face din mediul geografic un factor determinant 
al istoriei şi de a dovedi cu ajutorul unor cercetări geogra
fice pseudoştiinţifice că Anglia ar fi chemată •să supună 
Irlanda (vezi volumul de faţă, pag. 497). Engels face o ds
criere amănunţită a climei şi solului Irlandei cu scopul de a 
demasca născocirile autorilor burghezi care căutau să justi
fice izgonirea ţăranilor irlandezi de pe pămînturile lor prin 
faptul că „Irlanda ar fi condamnată prin însăşi clima ei, ca, 
în loc să producă cereale pentru irlandezi, să furnizeze engle
zilor cane şi untu (vezi volumul de faţă, pag. 513). In capi
tolul „Vechea Irlandă" , Engels, ridicîndu-se împotriva atitu
dinii necritice faţă de perioadele vechi din istoria Irlandei şi 
a înfrumuseţării lor naţionaliste, işi îndreaptă totodată focul 
criticii sale împotriva încercărilor şoviniste ale istoricilor 
burghezi englezi (Goldwyn Smith etc.) de a-i przenta pe 
vechii irlandezi drept un popor înapoiat, care este incapabil 
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să-şi creeze o cultură şi o civilizaţie prprie şi care şi le-a 
împrumutat de la năvălitorii normanzi şi de la englezi. 

Istoria vechii Irlande, arată Engels în lucrarea sa şi în 
fragmentele legate de ea, dovedeşte caracterul de sine stă
tător şi talentele poporului irlandez ; trecutul istoric al acestei 
ţări, subliniază Engels, abundă în episoade eroice de lupt. 
împotriva cotropitorilor străini. Criticînd lucrările istoricilor 
burghezi englezi despre Irlanda, Engels dezvăluie unele tră
sături proprii istoriografiei burgheze în ansamblu. Demascînd 
obiectivismul burghez, Engels subliniază că faimoasa „obiec
tivitate" este doar o mască sub care se ascunde esenţa apolo
getică a scrierilor istoricilor burghezi, gata, pentru a face pe 
plac burgheziei, să falsifice realitatea istorică, să transforme 
ştiinţa istoriei într-o marfă care poate fi uşor vmdută. 

Deosebit de importantă este concluzia lui Engels cu pri
vire la caracterul aşa-numitei cuceriri de către normanzi a 
o serie de ţări din Europa la începutul evului mediu. Engels 
rsping� teoriile normande reacţionare, care atribuie norman
zilor rolul de întemeietori ai multor state din Europa, şi arată 
adevăratul rezultat al invaziilor normanzilor în Irlanda şi în 
alte ţări. Calificînd aceste invazii drept „incursiuni pirate
reşti", el arată că pentru dezvoltarea istorică folosul tras de 
pe urma acestora „este infim în comparaţie cu complicaţiile 
mari şi inutile e care le-au generat chiar şi pentru ţările 
scandinave" (vezi volumul de faţă, pag. 532). 

Demascînd politica de exploatare cruntă dusă de colo
nialiştii englezi în Irlanda, Engels dezvoltă ideea că, .în ultimă 
instanţă, această politică de asimilare prin violenţă este sor
tită eşcului. Clasele dominante engleze, arată Engels, n. au 
reuşit şi nu vor reuşi, în pofida tuturor eforturilor, să facă 
să piară tradiţiile naţionale ale poporului irlandez şi să-l 
împace cu dominaţia engleză. Lucrarea lui Engels este stră
bă1ută de o simpatie fierbinte pentru poporul asuprit şi de 
ură împotriva sistemului colonial al  capitalismului. Ea repre
zintă b completare la articolele lui Marx în problema irlan
deză şi un exemplu de apărare a principiilor proletare în 
problema naţională. „Politica lui Marx şi Engels în problema 
irlandeză - arăta V. I. Lenin - ne-a dat cel mai măreţ exem
plu u privire la atitudinea pe care trebuie s-o aibă proleta
riatul naţiunilor asupritoare faţă de mişcările naţionale, exem-
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plu care şi-a păstrat pînă astăzi uriaşa însemnătate practică " 
(V. I. Lenin, Opere, vol. 20, Editura politică, 1 959, pag. 444) . 

Poziţia cu adevărat proletară, internaţionalistă a lui 
Marx şi Engels în problema irlandeză a stîrnit împotrivirea 
înverşunată a liderilor cu tendinţe şovine ai trade-unionuri
lor, precum şi a noului adversar al marxismului în cadrul 
Internaţionalei - bakunismul. 

O serie de articole şi documente incluse în volumul de 
faţă reflectă lupta intransigentă dusă de Marx şi Engels atit 
împotriva concepţiilor teoretice ale lui Bakunin, cit şi împo
triva activităţii lui de dezorganizare şi de subminare desfă
şurate în cadrul Internaţionalei. 

In documentul „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 
şi Alianţa democraţiei socialiste" , scris de Marx, este demas
cată intenţia lui Bakunin şi a adepţilor lui de a introduce in 
Internaţională Alianţa democraţiei socialiste ca o organizaţie 
internaţională aparte, cu program, structură organizatorică şi 
organe de conducere proprii, pentru ca, sprijininu-se pe 
această organizaţie, să pună stăpînire pe Internaţională şi să 
o subordoneze influenţei lui anarhiste. In scrisoarea din 
9 martie 1 869 a Consiliului General către biroul central al 
Alianţei internaţionale a democraţiei socialiste este criticat 
principalul puuct din programul bakuniştil" - revendicarea 
„egalizării politice, economice şi sociale a claselor".  Dezvă
luind adevărata esenţă a acestei revendicări, care se reduce 
la propovăduirea burgheză a „armoniei dintre muncă şi ca
pi tal" ,  Marx a scris : „nu egalizarea claselor - idee absurdă 
şi în f ond irealizabilă -, ci, dimpotrivă, desfiinţarea claselor 
- iată adevăratul secret al mişcării proletare, care este mă
reţul ţel al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" (vezi 
volumul de faţă, pag. 374) . 

Primirea Alianţei în condiţiile propuse de ei fiind res
pinsă, bakuniştii au declarat că sînt de acord să-şi dizolve 
organizaţia pentru ca membrii ei să intre în secţiile locale 
ale Intenaţionalei. Jn realitate însă, Bakunin şi adepţii lui 
au păstrat Alianţa ca organizaţie secretă care să lupte îm
potriva Consiliului General şi a conducătorului acestuia, 
Marx. 

Bakuniştii intenţionau să desfăşoare această luită incă 
la apropiatul Congres de la Basel al Intenaţionalei, pe a 
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cărui ordine de zi a fost inclusă, la insistenţa lor, problema 
desfiinţării dreptului de succesiune. 

In raportul Consiliului General cu privire la dreptul de 
succesiune, scris de Marx, ste dzvoltată ideea că recunoaş
terea desfiinţării dreptului de succesiune drept punct de 
plecare pentru o revoluţie socială, împrumutată de Bakunin 
de la Saint-Simon, „ar fi greşită din punct de vedere teoretic 
şi reacţionară în practică" {vezi volumul de faţă, pag. 394) . 
Punînd problema dreptului de succesiune pe o bază istorică 
concretă, Marx demonstrează că ea depinde de orînduirea 
socială existentă şi se schimbă in funcţie de orînduire. 
„Ca orice legislaţie civilă - scrie Marx -, legile u 
privire la succesiune nu constituie cauza, ci efctul, conse
cinţa juridică a actualei organizări economice a societăţii 
bazate pe proprietatea privată asupra mijloacelor de pro
ducţie, adică asupra pămîntului, materiilor prime, maşinilor 
etc„. Noi trebuie să luptăm împotriva cauzei, şi nu a efectului, 
împotriva bazei economice, şi nu a suprastructurii juridice" 
(vezi volumul de faţă, pag. 393) . Marx arată că revendicarea 
desfiinţării dreptului de succesiune este nu numai inconsis
tentă din punct de vedere teoretic, dar şi dăunătoare din 
punct de vedere politic, deoarece ea nu poate decît să abată 
proletariatul de la adevăratele lui sarcini şi să îndepărteze 
de el ţărănimea, aliatul lui. In loc să marcheze începutul re
voluţiei sociale, această revendicare bakunistă îi poate pune 
capăt. 

La Congresul de la Basel încercarea bakuniştilor de a 
acapara conducerea Internaţionalei a suferit un eşec. Acest 
fapt a constituit semnalul pentru un război deschis şi neîn
trerupt al bakuniştilor împotriva Consiliului General şi a 
tuturor secţiilor Internaţionalei, care au respins concepţiile 
lui Bakunin, îndeosebi abţinerea totală de la activitatea poli
tică, propovăduită de el. Centrul activităţii subversive a baku
nştilor a devenit Elveţia, unde ei au reuşit să transforme 
temporar ziarul „Egali te" ,  organul de presă al comitetului 
federal romand, într-un instrument al lor. 

In circulara „Comunicare confidenţială", amintită mai 
sus, Marx prezintă întreaga istorie a relaţiilor dintre Inter
naţională şi Alianţă. Referindu-se la problemele care au 
servit drept pretext bakuniştilor pentru a ataca Consiliul 
General, Marx fundamentează teoretic politica organului con-
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ducător al Internaţionalei, în special în problema irlandeză. 
El demască poziţia dezorganizatoare, de duplicitate, a lui 
Bakunin, arătînd că, în pofida declaraţiei oficiale cu privire 
la dizolvarea Alianţei, acesta a menţinut-o ca organizaţie 
secretă. 

ln lupta împotriva bakuniştilor, reprezentanţi tipici ai 
spiritului mic-burghez de răzvrătire, Marx a găsit sprijin la 
secţia rusă a Internaţionalei, creată în primăvara anului 1870 
la Geneva de emigranţi politici ruşi, discipoli ai lui N.G. Cernî
şevski şi N. A. Dobroliubov. Secţia rusă i-a trimis lui Marx 
programul şi statutul ei, precum şi o scrisoare în care îl ruga 
să fie reprezentantul ei în Consiliul General. Marx a mani
festat un interes deosebit pentru mişcarea revoluţionară din 
Rusia, considerînd-o o forţă îndreptată împotriva ţarismului 
rus, duşmanul comun al democraţiei europene. Consimţind 
să reprezinte secţia rusă în Consiliul General, Marx i-a scris : 
„Lucrări ca cele scrise de Flerovski şi de dascălul vostru 
Cernîşevski fac într-adevăr cinste Rusiei şi dovedesc că şi 
ţara dv. începe să participe la mişcarea generală a secolului 
nostru u (vezi volumul de faţă, pag. 440). 

V. I. Lenin considera activitatea secţiei ruse drept o în
cercare de a „transpune în Rusia cea mai înaintată şi mai 
importantă particularitate a «rînduielilor europene» - lnterna
ţionalau (V. I. Lenin, Opere complete, vol. l ,  Editura politică, 
1960, ediţia a doua, pag. 278). 

Deşi prin concepţia lor despre lume membrii secţiei ruse 
erau în general adepţi ai socialismului mic-burghez, uriaşul 
lor merit istoric a constat în faptul că luptau cu hotărîre îm
potriva abţinerii de la lupta politică, propovăduite de baku
nişti, precum şi împotriva tacticii anarhiste a bakuniştilor. 

Abţinerea de la lupta politică constituia principalul punct 
în jurul căruia bakuniştii căutau să unească pe vremea aceea 
toate curentele antimarxiste din Internaţională. De aceea, e 
ordinea de zi a congresului ordinar al Internaţionalei, care 
trebuia să se întrunească în vara anului 1870 la Mainz, Marx 
a inclus punctul : „Cu privire la legătura dintre activitatea 
politică şi mişcarea socială a clasei muncitoareu (vezi vo
lumul de faţă, pag. 470) . Cong·resul nu a putut avea însă lc 
din pricina răjboiului franco-prusian, care a început în 
iulie 1870. 
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Activitatea depusă de Marx şi Engels pentru crearea şi 
întărirea Internaţionalei - prima organizaţie internaţională 
revoluţionară de masă a proletariatului din istorie, care a 
'US, după cum spunea V. I. Lenin, „bazele luptei proletare 
internaţionale pentru socialism" (V. I. Lenin, Opere, vol. 29, 
Editura politică, 1959, pag. 291) - a avut o importanţă isto
rică mondială. Această activirtate a constituit o etapă deose
bit de importantă în lupta întemeietorilor marxismului pentru 
un partid proletar, pentru răspîndirea măreţelor idei ale co
munismului ştiinţific. După cum arată materialele din acest 
volum, încă din primii ani ai istoriei Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor, învăţătura revoluţionară a lui Marx şi Engels 
a cucerit poziţii trainice în mişcarea muncitorească, marxis
mul a repurtat victorii importante asupra diferitelor curente 
străine şi ostile proletariatului. Perioada de dezvoltare a In
ternaţionalei, reflectată în acest volum, întreaga desfăşurare 
şi rezultatele luptei curentelor din mişcarea muncitorească 
din această perioadă au pregătit terenul pentru triumful ine
vitabil al învăţăturii marxiste - puternica armă ideologică 
a proletariatului în lupta lui pentru transformarea revolu
ţionară a societăţii.. .  

* 
* * 

In secţiunea „Din lucrările postume" ale lui K. Marx şi 
F. Engels au intrat lucrările pregătitoare ale lui Marx şi 
Engels în problema irlandeză. Manuscrisul recenziilor lui 
Engels la primul volum al „Capitalului" pentru „Rheinische 
Zeitung" şi „The Fortnightly Review" şi conspectul, făcut 
de el, al acestui volum, precum şi articolul lui Marx „Pla
giatul meu după F. Bastiat" ,  strîns legate de lucrări cu con
ţinut similar, publicate în timpul vieţii autorilor şi consacrate 
popularizării „Capi talului" , figurează printre operele care 
au mai fost publicate. 

In „Anexe" intră documente la alcătuirea sau redactarea 
cărora a participat Marx, procesele-verbale ale cuvîntărilor 
ţinute la şedinţele Consiliului General şi relatări din ziare 
u privire la aceste cuvîntări care, din pricia caracterului 
lor rezumativ şi a formei nefinite a notelor, nu pot fi incluse 
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în textul de bază al volumului. In „nexeu intră de ase
menea articole scrise de soţia lui Marx şi de fiica sa Jenny, 
cu participarea lui directă. Toate aceste documente sînt 
extrem de importante pentru cunoaşterea muncii de condu
cere a Internaţionalei desfăşurate de Marx. 

Caracterul internaţional al activităţii lui Marx şi-a găsit 
expresia şi în faptul că el pregătea documentele Internaţio
nalei în diferite limbi, adesea paralel în cîteva limbi. Titlurile 
articolelor sînt date în conformitate cu originalul. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
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TNFl!NŢATA LA 28 SPTEMBRIE 164 TN ADUNAREA PUBLICĂ ŢINUTĂ LA ST. MARTIN'S HALL, LONG ACRE , LONDRA 1 

Muncitori, 

Este un fapt incontestabil că mizeria maselor muncitoare 
nu a scăzut în decursul perioadei 184--1 864, şi totuşi această 
perioadă de progres a industriei şi comerţului este fără pre
cedent în analele istoriei. In 1850 un organ de presă moderat, 
dar bine informat al burgheziei engleze a prezis că, dacă 
imporfol şi exportul Angliei ar creşte cu 50 % , n-ar mai exista 
pauperism în Anglia. Ei bine I La 7 aprilie 1 864 cancelarul 
trezo'eriei Gladstone a declarat, spre .incîntarea auditoriului 
său din parlament, că cifra totală a importului şi exvortului 
Angliei s-a ridicat în 1863 la nu mai puţin de 443 955 OOO I.st. ! 
„O cifră uimitoare, aproximativ de trei ori mai mare decît 
cea a întregului comerţ britanic din perioada relativ recentă 
a anului 1843 l "  Cu toate acestea, el a vorbit cu multă elo
cinţă despre „sărăcie" .  „Gîndiţi-vă - a exclamat el - la 
cei ce se află în pragul mizeriei ! u, la „salariile care n-au 
crescut• ,  la „viaţa omului care, în nouă cazuri din zece, nu 
este decît o luptă pentru existenţă I 0 2 El n-a  suflat însă nici 
o vorbă despre poporul irlandez, care în nord este tot mai 
mult înlăturat de maşini, iar în sud - de păşunile pentru oi, 
cu toate că in această ţară nenorocită scade pină şi numărul 
oilor, ce-i drept, nu atît de repede ca cel al oamenilor. El nu 
a repetat cele date în vileag chiar atunci, într-un subit acces 
de groază, de reprezentanţii protipendadei. Intr-adevăr, atunci 
·cînd panica provocată de „sugrumători0 s ajunsese la culme, 
Camera lorzilor a numit o comisie însărcinată să ancheteze 
condiţiile de viaţă ale deportaţilor şi condamnaţilor la muncă 
silnică şi să publice rezultatele sub formă de raport. Adevărul 
a reieşit din paginile voluminoasei Cărţi albastre ' din 1 863, 
dovedind, pe bază de date şi fapte oficiale, că în Anglia şi 
în Scoţia cei mai înrăiţi c riminali şi condamnaţi la muncă 
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silnică trudeau mult mai puţin şi erau mult mai bine hrăniţi 
decît muncitorii agricoli din Anglia şi Scoţia. Dar aceasta nu 
este încă totul. Cînd, ca urmare a războiului civil din Ame
rica, au fost aruncaţi în >tradă muncitorii industriali din 
Lancashire şi Cheshire, aceeaşi Cameră a lorzilor a trimis în 
acele districte industriale un medic cu însărcinarea de a cer
ceta care este cantitatea minimă de carbon şi azot care, 
administrată sub forma cea mai ieftină şi mai simplă, este 
în medie absolut necesară pentru „prevenirea bolilor provo
cate de inani/ie" („to avert starvation diseases"). Dr. Smith, 
medicul împuternicit să facă această anchetă, a găsit că o 
raţie săptămînală de 28 OOO de grani de carbon şi 1 330 de 
grani de azot menţine în viaţă pe un adult normal exact la 
nivelul sub care încep bolile provocate de inaniţie ; că 
acestei raţii îi corespunde aproximativ hrana sărăcăcioasă 
la care, sub presiunea mizeriei extreme, sînt nevoiţi să se 
limiteze muncitorii din industria bumbacului * .  Dar ascultaţi 
mai depar·te I Acelaşi doctor savant a fost ulterior însărcinat 
din nou de către resortul sar ltar din cadrul Consiliului secret 
să facă o anchetă n legătura cu alimentaţia păturii celei mai 
sărace a clasei muncitoare. Rezultatele cercetărilor sale sînt 
cuprinse în „Al şaselea raport asupra stării sănătăţii publice", 
publicat din ordinul parlamentului în cursul acestui an s. Ce 
a constatat doctorul ? Că hrana ţesătorilor de mătase, a cusă
toreselor, a lucrătorilor de mănuşi, a lucrătorilor de ciorapi 
şi a altor muncitori este, în medie, mai proastă ** decît raţia 
de mizerie a muncitorilor şomeri din industria bumbacului 
şi nu conţine nici măcar cantitatea de carbon şi azot „absolut 
necesară pentru prevenirea bolilor provocate de inaniţie".  

„In afară de aeasta - cităm din raportul oficial - în ceea ce 
privşte familiile din rindurile opulaţiei agricole care au făcut obictul 
cercetărilor, reiese că peste 1/1 din aceste familii capătă mai puţin de
cît minimul necesar de substanţe hidrocarbonate, că peste 1/s capătă 
mai puţin decît minimul necsar de .substanţe proteice şi că în alimen
taţia locală obişnuită din cele trei comitate (Berkshire, Oxfordshire şi 
Somersetshire) intră o cantitate insuficientă de alimente conţinînd sub· 

* Crd că nu e nevoie să amintim cititorului :ă, în afară de ele· 
mentale din care e constituită apa şi de anumite substanţe anorganke, 
carbonul şi azotul colStituie elmente de bază ale hranei omeneşti. Fi
rete, pentru a se hrăni, organismul omenesc trebuie să primească aceste 
simple elemente chmke sub formă de substanţe animale sau vegetale. 
Cartofii, de pildă, conţin mai ales hidrocarbonate, în timp ce pîinea 
de griu onţine substanţe hidrocarbonate şi <proteice într-o anu· 
mită proporţie. [Nota lui Marx Ia ediţia engleză din 1864./ ** In textul german urmează : an de an. - Nota red. 
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stanţe protece". „Trebuie să ţinem seama - adaugă raportul oficial -
că lipsa de hrană ste suportată numai cu foarte mare greutate şi că, 
de regulă, un regim alimentar foarte sărac este precedat de alte priva
ţiuni de tot felul. Chiar şi curăţenia devine costisitoare şi anevoioasă, 
iar dacă dintr-un sentim�nt de demnitate se mai fac totuşi încercări de 
a o menţine, fiecare înceicare de acest fel însamnă porirea chinurilor 
foamei... Acstea sînt reflecţii penibile, mai cu seamă cînd te gîndeşti 
că sărăcia dspre care este vorba aici nu este binmeritata sărăcie a 
trindavului, ci în toate cazurile se referă la sărăcia populaţiei munci
toare. Şi într-adevăr, munca, pentru care muncHorii capătă o ra
ţie de mizerie, este de fapt prelungită adsea peste orice măsură" .  

„Raportul" dezvăluie faptul ciudat şi, desigur, neaşteptat 
că „dintre cele patru părţi componente ale Regatului Unit -
Anglia, Wales, Scoţia şi Irlanda -, populaţia agricolă din 
Anglia",  cea mai bogată parte a Regatului Unit, „es te cea mai 
prost hrănită" ; că pînă şi cei mai nenorociţi muncitori agri
coli din Berkshire, Oxfordshire şi Somersetshire sint mai bine 
hrăniţi decît marea masă a muncitorilor calificaţi din estul 
Londrei, care lucrează la domiciliu. 

Acestea sînt date oficiale, publicate din ordinul parla
mentului in 1864, in secolul de aur al libertăţii comerţului, 
într-o vreme cînd cancelarul trezoreriei aduce la cunoştinţă 
Camerei comunelor că 

,,n medie situaţia muncitorului britanic s-a îmbunătăţit, precum se ştie, 
într-o măsură extraordinară şi fără seamăn în istoria tuturor ţărilor şi 
a tutu,ror epcilor•.  

Aceste osanale oficiale sînt însă in contradicţie cu obser
vaţia seacă a raportului oficial cu privire la sănătatea publică : 

„Sănătatea publică a nei ţări însemnă sănătatea maselor sale, 
şi m pot fi sănătoase aceste mase dacă ele nu au, pînă în păturile 
cele mai de jos, o situaţie cel puţin suportabilă ?" 

Ameţit de datele statistice ale „propăşirii naţionale " 
care-i joacă înaintea ochilor, cancelarul trezoreriei exclamă 
în culmea exttzului : 

„Din 1842 pînă în 1852, venitul impozabil al tării a crescut cu 6°/o ... 
In cei opt ani din 1853 pînă în 186 1 ,  el a crescut, dacă luăm ca bază 
anul 1853, cu 20°/o I Faptul e atît de uluitor, încît e aproape de ne
crezut / ... Această creştere ameţitoare a avuţiei · şi a puterii - adaugă 
d-l Gladstone - se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute• •. 

Dacă vreţi să ştiţi in ce condiţii de distrugere a sănă
tăţii, de decădere morală şi de degenerare spirituală a fost 
produsă şi este produsă de către clasa muncitoare această 
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„creştere ameţitoare a avuţiei şi a puterii, care se limitează 
pe de-a-ntregul la clasele avute", citiţi descrierea atelierelor 
tipografilor, croitorilor şi croitoreselor din ultimul „Raport 
cu�privire la sănătatea publică" 1 7  Comparaţi -l u „Raportul 
din 1 863 al comisiei pentru cercetarea conditiilor de muncă 
ale copiilor", unde, printre altele, se spune ci 

„olarii, bărbaţi şi femei, reprezintă o poplaţie degenerat.. din punct de 
vedere fizk şi intelectuw• ; că „copiii debili devin la rindul lor părnti 
debili",  că „degenerara progrsivă a rasei este ineYitabilă" ; că „dege
nerara ppulaţiei din Staffordshire ste totşi înctnită datorită afluen
ţei pemannte din disrictele rurale învcnate şi datorită căsătoriilor 
cu psoane aparţinînd unor rase mai sănătose 1• 8 

Aruncaţi o privire asupra Cărţii albastre întocmite de 
d-l Tremenheere cu privire la „plîngerile calfelor de bru
tari" ' I  Cine nu se înfioară în faţa afirmaţiei paradoxale a 
inspectorilor de fabrici, ilustrată de statistica oficială a nata
lităţii şi mortalităţii, că, în perioada încetării temporare a 
lucrului în fabricile de bumbac din cauza lipsei de bumbac, 
sănătatea muncitorilor din Lancashire s-a îmbunătăţit, deşi 
primeau o raţie de foame, şi că mortalitatea copiilor a scăzut, 
pentru că mamele lor şi-au putut îngădui, n sfîrşit, să-i alăp
teze în loc să le dea o mixtură de opiu. 

Să vedem acum reversul medaliei I Tabelele de impozite 
pe venit şi pe proprietate prezentate Camerei comunelor la 
20 iulie 1 864 arată că, potrivit constatărilor biroului, numărul 
contribuabilPor cu un venit anual de 50 OOO l.st. şi peste 
50 OOO l.st. a crescut de la 5 aprilie 1862 pînă la 5 aprilie 
1 863 cu 13, numărul lor sporind în acest an de la 67 la 80. 

Aceleaşi tabele dezvăluie faptul că aproximativ 3 OOO de 
persoane împart între ele un venit anual de aproximativ 
25 OOO OOO l.st., mai mult decît venitul total care revine anual 
întregii mase de muncitori agricoli din Anglia şi Wales I 

Priviti recensămîntul din 1861 şi veţi vedea că numărul 
proprietarilor funciari de sex bărbătesc din Anglia şi Ţara 
Galilor a scăzut de la 16 934, cît era în . 1 85 1 ,  la 15 066 în 
1 861 ,  ceea ce înseamnă că concentrarea proprietăţii funciare 
a crescut în 1 0  ani u 1 1  % în Anglia. Dacă concentrarea 
pămînturilor în mîinile unui număr redus de persoane va 
progresa în acelaşi ritm, problema agrară ( the land question) 
se va simplifica în mod foarte ciudat, ca pe vremea Impe
riului roman, cînd Nero a rînjit cu satisfacţie auzind că jumă
tate din provincia Africa era proprietatea a şase gentlemeni. 
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Ne-am oprit atît de mult asupra acestor „fapte atît de 
uluitoare, încît par aproape de necrezutu ,  din pricină că, în 
ceea ce priveşte comerţul şi industria, Anglia ocupă primul 
loc in Europa * .  Acum cîteva luni, unul dintre fiii emigraţi 
ai lui Ludovic-Filip a felicitat în mod public pe muncitorul 
agricol englez pentru situaţia sa net superioară in compa
raţie cu aceea mai puţin înfloritoare a tovarăşilor lui de 
dincolo de Canalul Mînecii. Intr-adevăr, cu un alt colorit 
local şi pe o scară mai redusă, faptele din Anglia se repetă 
în toate ţările industriale şi înaintate de pe continent. în 
toate aceste ţări a avut loc, incepînd din 1 848, o nemaipome
nită dezvoltare a industriei, o inimaginabilă creştere a im
portului şi a exportului. In toate aceste ţări a avut loc „o 
creştere" cu adevărat „ameţitoare a avuţiei şi a puterii care se 
limitează pe de-a-ntregul la clasele avute" . In toate aceste ţări, 
ca şi în Anglia, salariul real * *  s-a urcat întrucîtva pentru o 
minoritate a clasei muncitoare, în timp ce, în majoritatea 
cazurilor, creşterea salariului nominal a îns�mnat tot atît de 
puţin o adevărată creştere a bunăstării pe cît înseamnă, de 
pildă, pentru un pensionar al azilului de săraci sau al orfe
linatului din Londra o îmbunătăţire a situaţiei faptul că mij
loacele strict necesare traiului său au costat în 1861 9 lire, 
1 5  şilingi şi 8 pence în loc de 7 lire, 7 şilingi şi 4 pence, cît 
s-a cheltuit în 1 852 în acest scop. Pretutindeni masele largi 
ale clasei muncitoare au decăzut tot mai mult, cel puţin 1n 
aceeaşi măsură în care clasele suprapuse au urcat scara 
socială. Şi astfel, în toate ţările Europei a devenit acum un 
adevăr, evident pentru orice minte lipsită de prejudecăţi şi 
contestat numai de nişte oameni interesaţi să legene pe alţii 
în iluzii deşarte, că nici perfecţionarea maşinilor * * * ,  nici apli 
carea ştiinţei in producţie, nici îmbunătăţirea mijloacel>r de 
comunicaţie, nici noile colonii, nici emigrările, nici deschi
derea de noi pieţe, nici libertatea comerţului şi nici toate 
acestea luate la un loc nu pot înlătura mizeria maselor mun
citoare, ci că, dimpotrivă, pe temeliile vicioase de ast.zi orice 
nouă dezvoltare a forţei productive a muncii trebuie să ducă 
inevitabil la adîncirea contrastelor sociale şi la ascuţirea 
antagonismelor sociale. In timpul acestei „epoci ameţitoare " 

„ In textul german urmează : pe care o reprezintă de fapt pe piat. 
mondială. - No ta red. „ „  In textul german urmează : adică mijloacele de trai care se 
pot prcura cu salariul nominal. - Nota red. 

„. In textul german urmează : nici descoperirile din domeniul chinli. - Nota red. 
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de progres economic, moartea prin inaniţie s-a ridicat 
aproape la rangul unei instituţii sociale în capitala imperiu
lui britanic. In analele omenirii, această epocă este caracte
rizată prin repetarea tot mai rapidă, prin proporţiile tot mai 
vaste şi prin efectele tot mai nefaste ale plăgii sociale de
numite criză comercială şi industrială. 

După eşecul revoluţiilor din 1 848, toate organizaţiile de 
partid şi ziarele de partid ale clasei muncitoare de pe con
tinent au fost suprimate de forţa brutală, cei mai înaintaţi fii 
ai muncitorimii, cuprinşi de desperare, au fugit în republica 
de peste Atlantic şi efemerele visuri de libertate au fost 
risipite de o epocă de industrializare febrilă, de marasm 
moral �i de reacţiune politică. Infrîngerile suferite de clasa 
muncitoare de pe continent, la care a contribuit nu în mică 
m.sură amestecul diplomatic al guvernului englez atunci ca 
şi acum în alianţa frăţească cu guvernul de la Petersburg, 
şi-au extins curînd efectul contaminant şi pe această parte 
a Canalului Mînecii. în timp ce eşecul mişcării muncitoreşti 
de pe continent a demobilizat clasa muncitoare britanică şi 
i-a frînt credinţa în propria ei cauză, ea a restabilit încre
derea în sine, oarecum zdruncinată, a landlorzilor şi a mag
naţilor finanţei. Concesii deja anunţate în mod public au fost 
retrase cu insolenţă.  Descoperirea de noi terenuri aurifere a 
dus curînd după aceea la 0 emigrare în masă, care a produs 
goluri ireparabile în rîndurile proletariatului britanic. Alţi 
reprezentanţi ai lui, altădată dintre cei mai activi, ademeniţi 
de momeala unui serviciu mai bun şi a unei salarizări mo
mentane mai mari, „au devenit nişte transfugi politici " .  Toate 
încercările de a menţine sau de a reorganiza mişcarea car
tistă au eşuat complet ; toate organele de presă ale clasei 
muncitoare au dispărut unul după altul din pricina indife-

.renţei maselor ; şi într-adevăr, niciodată înainte clasa mun
citoare engleză nu părea că se împacă atît de bine cu o stare 
de nulitate politică. Aşadar, dacă intre clasa muncitoare bri
tanică şi cea de pe continent nu a existat o solidaritate în 
acţiune, în orice caz exista acum o solidaritate în înfrîngere. 

Şi, totuşi, perioada dintre 1 848 şi 1 864 nu a fost lipsită 
de aspecte luminoase. Vom aminti aici numai două eveni
mente însemnate. 

După o luptă de 30 de ani, dusă cu o tenacitate admira
bilă, clasa muncitoare engleză, folosind discordia momentană 
dintre aristocraţia funciară şi cea financiară, a reuşit să im
pună legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore 10• Marile 
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avantaje fizice, morale şi spirituale care au rezultat de a1c1 
pentru muncitorii de fabrică şi pe care le găsim consemnate 
semestrial in rapoartele inspectorilor de fabrici sînt acum 
unanim recunoscute. Majoritatea guvernelor de pe conti
nent adoptă legea engleză cu privire la reglementarea muncii 
în fabrici într-o formă mai mult sau mai puţin modificată, şi 
chiar în Anglia parlamentul a fost nevoit an de an să lăr
gească sfera ei de actiune. Dar, abstracţie făcînd de impor
tanţa ei practică, la succesul răsunător al acestei legi mun
citoreşti a mai contribuit şi un alt fapt .  Burghezia prorocise 
şi susţinuse într-una prin reprezentanţi dintre cei mai notorii 
ai ştiinţei ei, ca dr. Ure, profesorul Senior şi alti înţelepti 
de aceeaşi teapă, că orice limitare prin lege a zilei de muncă 
va face să sune ceasul din urmă al industriei engleze, care, 
asemenea unui vamp ir, trebuie să sugă sînge omenesc, în 
special sînge de copii. In timpuri străvechi, uciderea copiilor 
constituia ritul misterios al religiei lui Moloh, dar ea se 
practica numai în anumite ocazii foarte solemne, poate o 
dată pe an, şi, în afară de aceasta, Moloh nu avea o predi
lecţie deosebită pentru copiii săracilor. 

Lupta pentru limitarea prin lege a zilei de muncă a fost 
dusă cu o înverşunare cu atît mai mare, cu cit, abstracţie 
făcînd de burghezia lacomă care intrase în panică, era vorba 
de fapt de marea dispută dintre dominaţia oarbă a legii ce
rerii şi ofertei, care stă la baza economiei politice a burghe
ziei, şi ·producţia socială dirijată de previziunea socială, care 
stă la baza economiei politice a clasei muncitoare. De aceea 
legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore n-a fost numai 
o mare cucerire practică ; ea a însemnat victoria unui prin
cipiu. Pentru prima oară economia politică a burgheziei a 
capitulat în văzul tuturor în faţa economiei politice a clasei 
muncitoare. 

Dar o victorie şi mai mare a economiei politice a muncii 
asupra economiei politice a proprietăţii * urma să aibă loc. 
Ne referim la mişcarea cooperatistă, îndeosebi la f abricile 
cooperative, această operă a cîtorva „mîini" ( „hands") 
îndrăzneţe. Valoarea acestor mari experienţe sociale este de 
nepreţuit. Muncitorii au dovedit prin fapte, şi nu prin vorbe, 

* !n textul geman a apărut : a oapltalului. - Nota red. 
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că producţia pe scară largă şi potrivit progresului ştiinţei 
moderne poate avea loc fără existenţa unei clase de patroni 
{masters) care foloseşte o clasă de „mlini", că pentru a da 
roade nu este necesar ca mijloacele de muncă să fie mono
polizate ca mijloc de dominaţie asupra muncitorului şi de 
exploatare a lui, că munca salariată, întocmai ca şi munca 
sclavului, ca şi munca iobagului, nu este <lecit o formă so
cială trecătoare şi inferioară, menită să dispară în faţa muncii 
asociate, prestate de bunăvoie, cu însufleţire şi bucurie. In 
Anglia, sămînţa sistemului cooperatist a fost aruncată de 
Robert Owen ; experienţele întreprinse de muncitori pe con
tinent au fost de fapt concluzia practică imediată a teoriilor 
care, chiar dacă nu au fost inventate n 1 848, au fost totuşi 
proclamate pe atunci sus şi tare. 

In acelaşi timp, experienţa perioadei dintre 1848 şi 1864 
a dovedit în mod neîndoielnic * că, oricît de excelentă ar fi 
în principiu şi oricît de folositoare în practică, munca coope
ratistă, dacă e limitată la cercul îngust al încercărilor spora
dice ale unor muncitori izolaţi, nu va fi în stare să oprească 
creterea în progresie geometrică a monopolului, să elibe
reze masele şi nici măcar să uşureze simţitor povara mizeriei 
lor. Tocmai acesta este, poate, motivul pentru care diferiţi 
lorzi onorabili, flecari filantropici burghezi şi clţiva econo
mişti pedanţi cochetează acum cu acelaşi sistem cooperatist 
pe care mai înainte încercaseră să-l înăbuşe în germene, pe 
care-l zeflemisiseră ca utopie a visătorilor şi-l înfieraseră ca 
erezie a socialiştilor. Pentru a elibera masele muncitoare, 
sistemul cooperatist trebuie dezvoltat pe scară naţională şi, 
prin urmare, cu mijloacele naţionale. Dar magnaţii funciari 
şi magnaţii capitalului vor folosi întotdeauna privilegiile lor 
politice pentru apărarea şi eternizarea monopolurilor lor eco
nomice. Ei nu numai că nu vor sprijini cauza eliberării 
muncii, dar, dimpotrivă, vor continua să-i pună în cale tot 
felul de piedici. Ne amintim -sarcasmul cu care lodul P al
merston a ripostat în cursul ultimei sesiuni a parlamentului 
celor care apărau drepturile fermierilor irlandezi : „Camera 
comunelor este o Cameră de proprietari funciari ! " 11 

* In textul german urmează : ceea ce, în opoziţie cu mişcarea 
coeratistă din Anglia, conducăt>rii cei mai inteligenţi ai clasei mun
citoare afimaseră încă în anii 1851-1852. - Nota red. 
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De aceea cucerirea puterii politice a devenit prima da
torie a clasei muncitoare. Se pare că ea a înţeles acest lucru, 
căci în Anglia, Franţa, Germania şi Italia se vădesc semnele 
unei redeşteptări simultane şi au loc încercări simultane în 
vederea reorganizării partidului muncitoresc. Muncitorii po
sedă unul din elementele succesului : numărul. Dar numărul 
este hotărîtor numai atunci cînd masa este organizată şi 
acţionează în cunoştinţă de cauză. Experienţa trecută a arătat 
că desconsiderarea alianţei frăţeşti, care trebuie să-i unească 
pe muncitori * şi să-i stimuleze să fie strîns uniţi în lupta 
lor de eliberare, este întotdeauna pedepsită prin zădărnicirea 
tuturor eforturilor lor desperate. Recunoaşterea acestui fapt 
a îndemnat pe muncitorii din diferite ţări prezenţi la 28 sep
tembrie 1 864 la adunarea publică ţinută la St. Martin's Hall 
din Londra să înfiinţeze Asociaţia Internaţională. 

Şi o altă convingere însufleţea această adunare. 
Dacă eliberarea clasei muncitoare reclamă colaborarea 

frăţească a muncitorilor **, cum îşi vor putea ei îndeplini 
această măreaţă misiune în condiţiile unei politici externe 
care, urmărind scopuri criminale, mizează pe prejudecăţile 
naţionale, varsă sîngele şi risipeşte averea poporului în răz
boaie de jaf ? Nu inţelepciunea claselor dominante, ci rezis
tenţa eroică a clasei muncitoare din Anglia împotriva 
nebuniei lor criminale a ferit apusul Europei de o ruşinoasă 
cruciadă transatlantică pentru eternizarea şi răspîndirea 
sclaviei 12• Aprobarea neruşinată, simpatia făţarnică sau ne
păsarea idioată cu care clasele de sus din Europa au privit 
cucerirea fortăreţei muntoase a Caucazului de către Rusia şi 
asasinarea eroicei Polonii, monstruoasele abuzuri, care nu 
întîmpină nici o împotrivire, ale acestei puteri barbare, al 
cărei cap este la Petersburg şi a cărei mină trage sforile în 
fiecare cabinet din Europa, au învăţat clasele muncitoare că 
au datoria să pătrundă secretele politicii internaţionale, să 
supravegheze activitatea diplomatică a guvernelor lor şi, la 
nevoie, să acţioneze împotriva lor ; iar în cazul cînd nu sînt 
în stare să preîntîmpine această activitate, să se unească 
pentru a le demasca simultan şi să facă în aşa fel incit legile 
simple ale moralei şi echităţii, care trebuie să reglementeze 

* n textul german urmează : din diferitele tări. - NotQ red. 
* In textul german urmează : apartinind diferitelor naţiuni. -

Nota red. 
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relaţiile dintre persoanele particulare, să devină legi supreme 
în relaţiile dintre naţiuni . 

Lupta pentru o asemenea politică externă face parte din 
lupta generală pentru eliberarea clasei muncitoare. 

Proletari din toate ţările, uniţi-vă I 

Scris de K. Marx între 21 şi 27 
octombrie 1864 

Publicat ca broşură „Address and 
Provisional Rules of the Working 
Men's International Association, 
Established September 28, 1864, at 
a Public Meeting held at St, Mar
tin's Hall, Long Acre, London " ,  
editată la Londra î n  noiembrie 
1864 

Traducerea în limba qermană fă
cută de autor a apărut în „So
cial-Demokrat" nr. 2 şi în supli
mentul la nr. 3, din 21 şi 30 de
cembrie 1864, 

Se tipăreşte după textul broşurii, 
confruntat cu textul apărut 
în „Social-Demokrat" 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx 

Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor13 

A vînd în vedere : 

1 5  

că  eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera 
clasei muncitoare însăşi ; că lupta pentru eliberarea clasei 
muncitoare nu este o luptă pentru privilegii de clasă şi 
monopoluri, ci pentru drepturi şi datorii egale şi pentru des
fiinţarea oricărei dominaţii de clasă ; 

că aservirea economică a muncitorului de către acapa
ratorii mijloacelor de muncă, adică ai izvoarelor vieţii, stă 
la baza sclaviei sub toate formele ei, la baza mizeriei sociale, 
a degradării intelectuale şi a dependenţei politice ; 

că eliberarea economică a clasei muncitoare este, prin 
urmare, ţelul măreţ căruia trebuie să-i fie subordonată, ca 
mijloc, orice mişcare politică ; 

că toate încercările făcute pînă acum pentru atingerea 
acestui ţel au dat greş din cauza slabei solidarităţi a munci
torilor din diferitele ramuri de activitate din fiecare ţară şi 
a lipsei unei uniuni frăţeşti a clasei muncitoare din dife
ri tele ţări ; 

că  eliberarea clasei muncitoare nu este o problemă lo
cală sau naţională, ci o problemă socială care priveşte toate 
ţările în care există societatea modernă, şi că rezolvarea ei 
depinde de colaborarea practică şi teoretică a ţărilor celor 
mai înaintate ; 

că noul avînt pe care l-a căpătat în ultima vreme miş
carea clasei muncitoare în ţările industriale cele mai dezvol
tate din Europa, trezind noi speranţe, constituie totodată un 
serios avertisment împotriva repetării vechilor greşeli şi 
impune să se treacă imediat la unirea mişcărilor care mai 
sînt încă răzleţe ; 

pornind de la aceste considerente, subsemnaţii membri 
ai comitetului ales la adunarea publică ţinută la 28 septem-
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brie 1 864 la St. Martin's Hall din Londra au făcut demersu
rile necesare pentru întemeierea Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. 

Ei declară că această Asociaţie Internaţională, precum 
şi toate asociaţiile şi persoanele care aderă la ea trebuie iă 
recunoască adevărul, dreptatea şi moralitatea ca regulă de 
conduită a unora faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii, fără 
deosebire de culoare, credinţă sau naţionalitate. 

Ei socot că este de datoria fiecărui om să ceară să i se 
recunoască nu numai lui însuşi, ci şi tuturor acelora care-şi 
fac datoria drepturile omului şi ale cetăţeanului. Nici datorii 
fără drepturi, nici drepturi fără datorii 14• 

Şi în acest sens a fost întocmit următorul statut provi
zoriu al Asociaţiei Internaţionale : 

1 .  Prezenta Asociaţie se întemeiază cu scopul de a servi 
drept centru de legătură şi de colaborare între asociaţiile 
muncitoreşti care există în diferite ţări şi care urmăresc 
acelaşi scop, şi anume : apărarea, dezvoltarea şi deplina eli
berare a clasei muncitoare. 

2. Numele asociaţiei este „Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor u .  

3.  n 1865 v a  avea loc î n  Belgia un congres general al 
muncitorilor. La acest congres vor participa reprezentanţii 
tuturor asociaţiilor muncitoreşti care vor adera pînă atunci 
la Asociaţia Internaţională. Congresul va proclama în faţa 
Europei năzuinţele comune ale clasei muncitoare. Va stabili 
statutul definitiv al Asociaţiei Internaţionale, va discuta 
mijloacele necesare pentru o activitate rodnică a ei şi va 
numi Consiliul Central al Asociaţiei 15• Congresul general 
urmează să se întrunească o dată pe an. 

4. Consiliul Central îşi are sediul la Londra ; el se com
pune din muncitori aparţinînd diferitelor ţări reprezentate în 
Asociaţia Internaţională. El alege din sinul său persoanele 
care urmează să îndeplinească funcţiile necesare pentru 
conducerea treburilor Asociaţiei, cum sînt funcţiile de pre
şedinte, casier, secretar general, secretari-corespondenţi 
pentru diferitele ţări etc. 

5. La fiecare din congresele anuale, Consiliul Central 
prezintă un raport public asupra activităţii desfăşurate în 
cursul anului. Consiliul Central numit în fiecare an de con
gres este împuternicit să coopteze noi membri. 1n cazuri 
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urgente, Consiliul Central poate convoca congresul inainte 
de termenl anual reglementar. 

6. Consiliul Central acţionează ca un organ internaţional 
care stabileşte legătuJa dintre diferitele asociaţii care co
laborează între ele, astfel ca muncitorii dintr-o ţară să fie în 
permanenţă informaţi despre mişcările iniţiate de clasa lor 
în toate celelalte ţări ; ca în mod concomitent şi sub condu
cere comună să se facă  o anchetă asupra condiţiilor sociale 
din diferitele ţări ale Europei ; ca problemele de interes ge
neral care se ridică într-o asociaţie să fie discutate de toate 
celelalte asociaţii şi ca, în cazul cînd ar fi necesare măsuri 
practice imediate, de pildă în cazul unor conflicte interna
ţionale, toate asociaţiile afiliate Asociaţiei Internaţionale 
să poată acţiona simultan şi în mod coordonat. Ori de cite 
ori va fi ne,'oie, Consiliul Central trebuie să ia iniţiativa 
propunerilor care urmează a fi prezentate diferitelor asoci
aţii naţionale sau locale . 

7. Dat fiind că, pe de o parte, succesul mişcării munci
toreşti în fiecare ţară poate fi asigurat numai prin puterea 

· pe care o dă unirea şi organizarea şi că, pe de altă parte, 
eficienţa activităţii Consiliului Central Internaţional depinde 
în bună p arte de faptul dacă el va avea de-a face cu un 
număr mic de centre naţionale ale asociaţiilor mun
citoreşti au cu un număr mare de asociaţii locale, mici 
şi răzleţe, e necesar ca membrii Asociaţiei Internaţionale să 
depună toate eforturile pentru a unifica asociaţiile munci
toreşti fărîmiţate din ţările respective ln organizaţii naţionale, 
care să fie reprezentate prin organe centrale naţionale. Se 
înţelege de la sine că la aplicarea acestui articol trebuie să 
se ţină seama de caracterul specific al legilor din fiecare 
ţară şi că, indiferent de piedicile puse de legi, nici unei 
asociaţii locale independente nu-i este interzis să fie în 
corespondenţă directă cu Consiliul Central de la Londra . 

8. Pină la convocarea primului congres, comitetul ales 
la 28 septembrie 1 864 va funcţiona în calitate de Cossiliu 
Central provizoriu, va căuta să stabilească legături între 
asociaţiile muncitoreşti din diferite ţări, să recruteze membri 
în Regatul Unit, să ia măsurile necesare în vederea convo
cării congresului şi să discute cu asociaţiile naţionale şi 
locale principalele probleme care urmează să fie puse la 
acest congres. 
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9. In caz de schimbare a domiciliului dintr-o ţară în alta, 
fiecare membru al Asociaţiei Internaţionale se va bucura de 
sprijinul frăţesc al muncitorilor organizaţi în Asociaţie. 

1 0. Deşi unite într-o uniune indisolubilă de colaborare 
frăţească, asociaţiile muncitoreşti care aderă la Asociaţia 
Internaţională îşi păstrează totuşi neatinsă organizaţia lor 
existentă. 

Scris de K. Marx între 21 şi 27 
octnbrie 1864 

Publicat în broşura „Addres and 
Provisional Ruls of the Working 
Men's Intenational Association, 
Established September 28, 1 864, at 
a Public Meeting held at St. Mar
tin's Hall, Long Acre, London • ,  
editată la Londra în noiembrie 
1864 

Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Proiecte de rezoluţii cu pnvire 
la condiţiile de primire a organizaţiilor muncitoreşti 

în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 16] 

I 

Organizaţiile muncitoreşti sînt invitate să adere în bloc 
la Asociaţie, mărimea cotizaţiei lor rămînînd la aprecierea 
lor, în funcţie de mijloacele de care dispun. 

II 

Organizaţiile care aderă la Asociaţie au dreptul de a 
alege cîte un reprezentant in Consiliul Central, iar Consiliul 
îşi rezervă dreptul de a admite sau de a respinge aceşti 
reprezentanţi * .  

Introds d e  K. MaX 
la 22 noiembrie 164 

Publicat în „The Bee-Hive Newspaper• 
nr. 1 63 din 26 noiembrie 1 864 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General, 
confruntat cu textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

• ln darea de seamă asupra şedinţei Consiliului publicată în „The 
Bee-Hive Newspaper'' nr. 1 63 din 26 noiembrie 1864, cea de-a doua 
rezoluţie este fomulată în felul următor : „Organizaţiile de la Londra 
care aderă la Asociaţie au dreptul de a alege cite un reprezentant în 
Consiliul Central, iar Consiliul îşi rezervă dreptul de a admite sau de 
a respinge acest reprezentant. ln ceea ce priveşte organizaţiile din pro
vincie care doresc să adere la Asociaţie, ele au dreptul de a alege, unul 
din membrii lor în calitate de corespondent al Asociaţiei. - Nota red. 
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Către Abraham Lincoln, 
preşedintele Statelor Unite ale Americii17 

Stimate domn, 
Felicităm poporul american cu prilejul realegerii dv. cu 

o mare majoritate de voturi. 
Dacă prima dv. alegere s-a desfăşurat sub lozinca mode

rată a rezistenţei împotriva puterii proprietarilor de sclavir 
realegerea dv. a avut ca strigăt de luptă victorios : „moarte 
sclaviei I u. 

Chiar de la începutul luptei titanice din America, mun
citorii din Europa au simţit instinctiv că destinele clasei lor 
sînt lgate de drapelul înstelat. Şi nu avea oare să hotărască 
lupta pentru teritorii, care a inaugurat această cumplită 
epopee, dacă imensele întinderi de pămînt virgin vor fi 
fecundate de munca imigrantilor sau vor fi pingărite de cizma 
supraveghetorilor le sclavi ? 

Cînd oligarhia celor 300 OOO de proprietari de sclavi a 
îndrăznit să înscrie pentru prima oară în istoria omenirii 
cuvîntul „sclavie" pe stindardul unei rebeliuni armate, cînd 
pe aceleaşi meleaguri unde, cu o sută de ani în urmă, s-a 
născut pentru prima oară ideea unei mari republici demo
crate, unde a fost proclamată prima declaraţie a drepturilor 
omului 18 şi s-a dat primul impuls revoluţiei din secolul 
al XVIIl-lea din Europa ; cînd pe aceleaşi meleaguri contra
revoluţia s-a lăudat cu un pedantism sistematic că înlătură 
„ideile care dominau pe vremea cînd a fost întocmită vechea 
constituţie" şi a declarat că „solavia este o instituţie salu
tară, ba chiar unica soluţie a marii probleme a relaţiilor din
tre capital şi muncă" ,  proclamînd cu cinism că proprietatea 
asupra omului este „piatra unghiulară a noului edificiu",  -
clasa muncitoare din Europa a înţeles de îndată, chiar înainte 
ca apărarea fanatică a cauzei latifundiarilor confederaţi de 
către clasele de sus să o fi avertizat, că rebeliunea proprie-
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tarilor de sclavi va fi semnalul pentru o cruciadă generală 
.a proprietăţii împotriva muncii şi că în lupta titanică dusă 
Oe partea cealaltă a Atlanticului sînt puse în joc nu numai 
speranţele de viitor ale oamenilor muncii, ci chiar şi cuce
ririle lor din trecut. De aceea clasa muncitoare a Indurat 
Pretutindeni cu răbdare lipsurile provocate de criza de 
bumbac 19 şi s-a ridicat cu înflăcărare împotriva intervenţiei 
în favoara sclaviei pe care „puternicii zilei" se străduiau 
atît s-o impună, dindu-şi, în majoritatea ţărilor din Europa, 
tributul ei de sînge pentru cauza cea dreaptă. 

Atîta timp cit muncitorii - adevărata forţă politică a 
p artidului - au permis ca sclavia să le pîngărească propria 
1or republică, atîta timp cit, în comparaţie cu negrul, care 
putea fi cumpărat şi vîndut fără ,consimţămîntul său, se făleau 
cu marele privilegiu al muncitorului alb de a se vinde singur 
şi de a-şi alege el însuşi stăpînul, ei nu erau în stare încă să 
obţină adevărata libertate a muncii, nici să-i sprijine pe 
fraţii lor din Europa tn lupta de eliberare dusă de aceştia ; 
acum însă obstacolul acesta, care stătea în calea progresului, 
a fost înlăturat de valurile însîngerate ale războiului civil. 

Muncitorii din Europa sînt ferm convinşi că, după cum 
războiul american pentru independenţă a inaugurat era domi
naţiei burgheze, tot aşa războiul american împotriva sclaviei 
va inaugura era dominaţiei clasei muncitoare. Ei consideră 
drept un semnal al vremurilor care se apropie faptul că lui 
Abraham Lincoln, acest fiu cinstit al clasei muncitoare, i -a  
revenit misiunea de a conduce tara sa în această bătălie făr� 
precedent pentru eliberarea unei rase înrobite şi pentru 
transformarea orînduirii sociale. 

Semnează în numele Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor Consiliul Central : 

Le l.ubez, secretar-corespondent pentru 
Franţa ; F. Rybczinsky (Polonia) ; Emile Hol
torp (Polonia) ; J. B. Bocquet ; H. Jung, se
cretar-corespondent pentru Elveţia ; Morisot ; 
George W. Wheeler ; J. Denoual ; P. Bor
dage ; Le Roux ; Tallandier ; Jourdain ; Du
pont ; R. Gray ; D. Lama ; C. Setacci ; 
F. Solustri ; P. Aldovrandi ; D. G. Bognagatti ; 
G. P. Fontana, secretar-corespondent pentru 
Italia ; G. Lake ; J. Buckley ; G. Howell ; 
J. Osbone ; J. D. Stainsby ; J. Grossmith ; 
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G. Eccarius ; Friedrich Lessner ; Wolff ; 
K. Kaub ; Heinrich Bolleter ; Ludwig Otto ; 
N. P. Hansen (Danemarca) ; Carl Pfaender ; 
Georg Lochner ; Peter Petersen ; Karl Marx, 
secretar-corespondent pentru Germania ; 
A .  Dick ; L. Wolf ; J. Whitlock ; J. Carter ; 
W. Morgan ; William Dell ; John Weston ; Pe
ter Fox ; Robert Shaw ; John M. Longmaid ; 
Robert Henry Side ; William C. Worley ; 
Blockmoor ; R. Hartwell ; W. Pidgeon ; 
B. Lucrit ; J. Nieass 

G. Odger - preşedintele Consi
liului 
William R. Cremer secretar ge-
neral onorific 

Sc rs de K. Ma rx Se tpăreşte după textul 
scrisorii, conf runtat între 22 şi 29 noiembrie 1864 

Publicat în „The Bee-Hive Newspape r" 
nr. 169 din 1 ianua rie 1865 

cu textul apărut ln zia r  

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter" 20] 

Domnule redactor, 

28 noiembrie 1864 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Vă rog să publicaţi documentul alăturat, referitor la 
d-l Karl Blind * . 

Aceeaşi declaraţie, în aceeaşi formă - ca scrisoare către 
ziarul „Beobachter" din Stuttgart -, am trimis-o spre publi
care cîtorva ziare din Prusia, şi ditto * *  mă voi îngriji să 
apară într-un ziar german din localitate, aşa că răspunderea 
îmi revine exclusiv mie. 

Cu toată stima, 

Publicat în „Der Beobachter" 
nr. 282 din 3 decmbrie 1864 

* Vezi articolul următor. - Nota red. 
** - de asmenea. - Nota !rad. 

K. Marx 

Se tipăreşte după textul 
părut în zir 

Trads din limba germană 
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Karl Marx 

[Scrisoare către redactorul ziarului 
„Beobachter" din Stuttgart 21] 

Stima te domn, 
Printr-o persoană substituită - d-rul Bronner din Brad

ford - d-l Karl Blind a făcut să vă parvină o scrisoare scrisă 
de d-l Karl Blind, in care se vorbeşte despre şi se pledează 
pentru d-l Karl Blind şi unde, printre alte curiozităţi, s-a 
strecurat următoarea frază : 

„Asupra verhii dispute pe margina pmfletului «Avertismenb, în 
drptat îmotriva lui Vogt, dispută epuizată prin explicaţii multilaterale 
şi pe care redacţia a redechis-o, nu mal vreau să revin". 

Dumnealui „nu mai vrea să revină 0 I Cită mărinimie ! 
Ca dovadă că vanitatea prezumţioasă a d-lui Karl Blind 

îl face din cînd în cînd pe d-l Karl Blind să depăşească limi
tele comicului pur, ajunge să vă amintiţi lucrarea mea împo
triva lui V ogt 22• Din răspunsul lui Blind, dv. şi cititorii dv. 
pot trage concluzia că acuzaţiile formulate în această lucrare 
la adresa d-lui Karl Blind au fost infirmate „prin explicaţii 
multilaterale" .  In realitate, de la apariţia lucrării mele, deci 
de patru ani, d-l Karl Blind, care de obicei manifestă o pa
siune atît de mare pentru scris, nu s-a încumetat niciodată 
să sufle un singur cuvinţel despre vechea dispută, necum să 
revină cu „explicaţii multilaterale asupra ei " .  

Dimpotrivă, d-l Karl Blind s - a  consolat s ă  poarte stig
matul de „mincinos infam" (vezi pag. 6G, 67 din lucrarea 
mea 23) . In repetate rînduri, d-l Karl Blind a declarat în mod 
public că el, chipurile, nu ştie cine a lansat pamfletul împo
triva lui Vogt, că „nu are nici un amestec în această ches
tiune0 etc. In plus, d-l Karl Blind a publicat o mărturie a 
roprietarului unei tipografii, Fidelio Hollinger, întărită de 
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o altă mărturie a zeţarului Wiehe, n sensul că pamfletul nu 
ar fi fost cules în tipografia lui Hollinger şi nu ar aparţine 
d-lui Karl Blind. în lucrarea mea împotriva lui Vogt sînt re
produse însă affidaviturile prezentate de zeţarul Vogele şi de 
însuşi Wiehe în faţa tribunalului politiei din Bow Street, 
Londra, care dovedesc că acelaşi domn Karl Blind a scris 
manuscrisul pamfletului, i l-a dat lui Hollinger spre a fi 
tipărit în tipografia acestuia, a făcut cu propria lui mină 
corecturile, a ticluit o mărturie falsă prin care aceste fapte 
să fie tăgădui te, a obţinut prin şiretlicuri semnătura zeţaru
lui Wiehe pe această mărturie falsă, promiţîndu-i bani în 
numele lui Hollinger şi propria sa recunoştinţă în viitor şi, 
ln sfîrşit, a trimis acest document fals, plăsmuit de el, cu 
semnătura obţinută prin înşelăciune, ziarului „Allgemeine 
Zeitung" '4 din Augsburg şi altor ziare germane ca dovadă 
plină de nobilă indignare a unor „născociri răuvoitoare" din 
partea mea. 

intuit astfel la stîlpul infamiei, d-l Karl Blind a amuţit. 
De ce 1 Pentru că (vezi pag.  69 din lucrarea mea 25) putea 
respinge affidaviturile publicate de mine numai prin contra
affidavituri, dar în cazul acesta ar fi fost „supus rigorilor 
jurisdicţiei engleze" ,  unde „cu sperjurul nu-i de glumit".  

Scrisoarea amintită, adresată ziarului dv., mai cuprind
şi relatări fanteziste cu privire la zelul depus de d-l Karl 
Blind în America. Pentru lămurirea acestei chestiuni, permi
teţi-mi să citez un pasaj dintr-o scrisoare a lui J. Weyde
meyer, pe care am primit-o acum cîteva zile. După cum. 
probab.il, vă amintiţi, J. Weydemeyer scotea înainte vreme, 
împreună cu O. Liining, ziarul „Neue Deutsche Zeitung" 20 din 
Frankfurt şi a fost întotdeauna unul dintre cei mai vajnici 
luptători ai Partidului muncitoresc german. La scurt timp după 
izbucnirea războiului civil din America, Weydemeyer a intrat 
în rîndurile federaliştilor. Chemat de Fremont la St. Louis, el 
a servit întii cu gradul de căpitan în unităţile de genişti din 
loalitate, apoi cu gradul de locotenent-colonel într-un regi
ment de artilerie, iar de curînd, cînd statul Missouri era din 
nou ameninţat de o invazie inamică, a primit pe neaşteptate 
ordinul să organizeze Regimentul 417  de voluntari din 
Missouri, pe care îl comandă în prezent, avînd gradul de 
colonel. Din St. Louis, capitala statului Missouri, unde canto
nează regimentul său, Weydemeyer scrie următoarele : 
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„Vei găsi alăturat o tăetură dintr�un ziar din localitate, «Westliche 
Post» 21, în care piratul literar Karl Blind îşi dă din nou nişte aere gro
zave, pretinzînd că vorbeşte în numele «republicanilor germani». Ce-i 
drept, omenilor de aici le este dstul de indiferent cm denaturează el 
năzuinţele şi agitaţia lui Lassalle ; cine a citit lcrările acstuia din 
urmă ştie ce trebuie să oreadă despre bufoneriile lui Blind ; dar cine nu 
s-a ostenit să cunoască mai indeaproape agitaţia lui Lassalle nu are 
decît să admire cu naivitate înţelciunea şi «tăria convingerilor» mare
lui om din Baden, ale acestui conspirator par excellence şi membru al 
tutuwr societăţilor secrete şi guvernelor provizorii viitoare ; părerea 
lui nu contează cîtuşi de puţin. In plus, oamenii de aici sînt acum mult 
prea ocupati cu alte treburi ca să se mai intereseze de protestele lui 
Blind. In patrie însă, ar i fără îndoială foarte nimerit să i se dea o dată 
o lecţie .cestui filfizon plin de sine, şi de aceea îţi trimit articolul, care 
nu ste decît o mostră a unor performanţe anterioare de acelaşi gen•. 

Tăietura din „Westliche Post"  trimisă de J. Weydemeyer 
este intitulată „Un protest republican, Londra, 17 septembrie 
1864" şi reprezintă ediţia americană a „Protestului republi
canu, pe care acelaşi inevitabil domn Karl Blind l-a publicat 
concomitent, sub acelaşi titlu, în „Neue Frankfurter Zei
tung" 28, pentru ca apoi, cu obişnuila-i hărnicie de furnică, 
si-1 trimită, sub formă de extras din „Neue Frankfurter 
Zeitung u, şi ziarului londonez „Hermannu 29. O comparaţie 
între cele două ediţii ale plăsmuirilor lui Blind ar demonstra 
că acelaşi domn Karl Blind, care la Frankfurt şi la Londra 
protestează cu o mină îndurerată de republican cinstit, ca un 
Cato, în acelaşi timp, în îndepărtatul St. Louis, dă frîu liber 
celei mai răuvoitoare prostii şi celei mai j osnice insolenţe. 

O comparaţie între cele două ediţii ale protestului, care 
nu-şi are locul aici, ar aduce în plus o nouă şi amuzantă 
contribuţie la studierea metodelor de fabricare a scrisorilor, 
circularelor, pamfletelor, protestelor, avertismentelor, ple
doariilor, chemărilor, apelurilor şi a altor reţete politice 
asemănătoare, profunde şi solemne, ale lui Blind, de care este 
tot atit de greu să scapi ca şi de pilulele d�lui Holloway sau 
de extrasul de malţ al d-lui Hoff. 

Departe de mine intenţia de a explica importanţa unei 
personalităţi ca Lassalle şi adevăratul sens al agitaţiei aces
tuia unui Mazzini-Scapin grotesc *, în spatele căruia nu se 

* In ziarul „Ncrdsten •,  n lc de „unui Mazini-capin grotsc•, 
a apărut „unui clovn grotec• .  - Nota red. 
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află nimic în afară de propria lui umbră. Dimpotrivă, sînt 
încredinţat că, dind cu piciorul în leul mort, d-l Karl Blind 
nu-şi îndeplineşte decît menirea hărăzită lui de natură şi 
de Esop 30• 
Londra, 28 noiembrie 1864 

Publicat în „Nordstern• 
nr. 87 din 10 dcmbrie 1 84 

Karl Marx 

Se tipăreşte după copia 
manuscrisului, tracrisă 
de soţia lui Marx, 
Jenny Marx, şi corectată 
de iutor 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Despre Prouhon 
[SCRISOARE CĂTRB J. B. SCHWEITZERJ 11 

Londra, ( iauarie 15 

Stimate domn, 
Am primit ieri o scrioare prin care îmi cereţi să vă fac 

o apreciere amănunţită asupra lui Proudhon. Lipsa de timp 
nu-mi îngăduie să vă satisfac dorinţa. Pe deasupra, nu am la 
îndemîni aici nici una din lucrările lui. Pentru a vă dovedi 
însă că sînt gata să vă servesc, am făcut n pripă o scurtă 
schiţă. Veţi puta apoi face adăugiri, o veţi putea completa, 
scurta, în sfîrşit veţi face cu ea ce veţi crede de cuviinţă * .  

Primele încercări ale lui Proudhon nu mi le mai  amin
tesc. Lucrarea lui şcolărească despte „Jimba universală"32 
dovedeşte cu cită dezinvoltură ataca probleme pentru a căror 
rezolvare îi lipseau pînă şi cunoştinţele cele mai elementare. 

Prima sa lucrare „Ce este proprietatea ?a 83 este incon
testabil cca mai bună lucrare a lui. Ea a făcut epocă dacă 
nu prin noutatea conţinutului, în orice az prin maniera nouă 
şi îndrăzneaţă de a spune lucruri vechi. In lucrările socialişti
lor şi comuniş tilor francezi pe care îi cunoştea, „la propriete " 
a fost, fireşte, nu numai criticată în fel şi chip, dar şi „des
fiinţată" în mod utopic. In această lucrare Proudhon se află 
aţă de Saint-Simon şi Fourier aproximativ în acelaşi raport 
ca Feuerbach faţă de Hegel. In comparaţie cu Hegel, Feuer
bach este extrem de palid. Totuşi, după Hegel, el a făcut 
epocă pentru că a pus accentul pe anumite puncte neplăcute 
pentru conştiinţa creştină, dar importante pentru progresul 
criticii, puncte pe care Hegel le lăsase într-un clar-obscur 
mistic. 

ln această lucrare a lui Proudhon mai domină, dacă mă 
pot exprima astfel, o musculatură viguroasă a stilului. Şi  
tocmai în stilul acestei lucrări văd eu prncipalul ei merit. 

• Am considerat cel mai potrivit să publicăm scrisoarea fără nici 
un fel de modificări. (Nota redacţiei ziarului 11Social-Demokrat°.} 
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Se vede că, chiar acolo unde nu face altceva dedt să repro
ducă lucruri vechi, Proudhon le descoperă în .mod indepen
dent ; că ceea ce spune este nou pentru el şi are valoarea 
noului. Cutezanţa provooatoare cu care se atinge de „sfînta 
sfintelor" economiei, paradoxurile spirituale cu ajutorul că
rora ridiculizează mentalitatea burgheză de rînd, critica nimi
citoare, ironia amară, ici-colo răbufnirea unui sentiment pro
fund şi sincer de indignare împotriva ticăloşiei rinduielilor 
existente, seriozitatea revoluţionară, - prin toate acestea, 
„Ce este proprietatea ?"  i -a  electrizat pe cititori şi a stîrnit 
mare vîlvă la prima sa apariţie. Intr-o istorie strict ştiinţi
fică a economiei politice, această lucrare aproape că n-ar 
merita să fie pomeniită. Asemenea lucrări senzaţionale însă 
îşi au rolul lor în ştiinţă, întocmai ca şi în beletristică. Să 
luăm, de pildă, lucrarea lui Malthus „Despre populaţie" 3'. In 
prima ei ediţie nu a fost decît un „pamflet senzaţional",  şi, 
pe deasupra, un plagiat de la un capăt la altul. Şi totuşi, 
cită vîlvă a stîrnit acest pamfle t la adresa speciei umane ! 

Dacă aş avea la îndemînă lucrarea lui Proudhon, aş putea 
demonstra cu uşurinţă, prin cîteva exemple, prima lui ma
nieră de a scrie. In paragraf ele pe care el însuşi le socoteşte 
cele mai importante îl imită în tratarea antinomiilor pe Kant 
- singurul filozof german pe care il cunoştea pe atunci din 
traduceri -, lăsind impresia netă că pentru el, ca şi pentru 
Kant, rezolvarea antinomiilor este ceva care se situează 
„dincolo" de raţiunea omenească, deci ceva care rămîne 
nelămurit pentru propria sa raţiune. 

Cu tot ultrarevoluţionarismul aparent, găsim chiar n „Ce 
este proprietatea ?"  următoarea contradicţie : pe de o parte, 
Proudhon critică societatea din punctul de vedere şi prin 
prisma ţăranului parcelar francez (mai tîrziu petit bour
geois * ), iar pe de altă parte îi aplică etalonul împrumutat 
de la socialişti. 

Lipsurile lucrării reies chiar din titlul ei. Intrebarea era 
pusă atît de greşit, incit nu i se putea da un răspuns just. 
„Relaţiile de proprietateu antice au fost înlocuite de cele 
feudale, iar cele feudale de cele „burgheze".  Istoria însăşi 
făcuse astfel critica relaţiilor de proprietate din trecut. Esenţa 
problemei la Proudhon propriu-zis era proprietatea burgheză 
modernă existentă. La întrebarea : ce este aceasta ? se putea 
răspunde numai printr-o analiză critică a „economiei poli
tice" ,  care să cuprindă aceste relaţii de proprietate în totali-

* - mic-burghez. - Nola !rad. 
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tatea lor, nu în expresia lor juridică de relatii de vointă, ci 
sub înfăţişara lor reală, adică de relaţii de producţie. Dar 
întrucit Proudhon confunda totalitatea acestor relaţii econo
mice cu noţiunea juridică generală de „proprietate",  „la 
propriete",  el nu putea depăşi limitele răspunsului pe care 
îl dăduse încă înainte de 1789 Brissot folosind aceleaşi cu
vinte şi într-o lucrare asemănătoare 35 : „La propriete c'est 
le vol " * ·  

In  cel  mai bun caz, de aici rezultă numai că noţiunea 
juridică burgheză despre „furt" se potriveşte şi pentru agoni
seala „cinstită" a burghezului. Pe de altă parte - întrucît 
„furtul", ca violare a proprietăţii, presupune proprietatea -, 
Proudhon se încurcă în tot felul de elu;ubraţii, confuze chiar 
pentru el, cu privire la adevărata proprietate burgheză. 

In timpul şederii mele la Paris, în 1 844, între mine şi 
Proudhon s-au stabilit relaţii personale. Menţionez aici acest 
fapt, deoarece într-o anumită măsură port şi eu o v ină pentru 
această „sophistication" a lui, cum numesc englezii falsifi
carea unui articol din comerţ. In decursul unor lungi discuţii, 
care ţineau adeseori pînă în zori, l-am molipsit, în dauna lui, 
cu hegelianism, pe care însă el, dat fiind că nu cunoştea 
limba germană, nu-l putea studia cum trebuie. Ceea ce în
cepusem eu a continuat, după expulzarea mea din Paris, 
d-l  Karl Griin. Ca profesor de filozofie germană, acesta mai 
prezenta faţă de mine şi avantajul de a nu înţelege el însuşi 
nimic din ea.  

Scurtă vreme înaintea apariţiei celei de-a doua mari 
lucrări a sa, „Filozofia mizeriei etc. " 36, Proudhon mi-o  anunţă 
el însuşi într-o scrisoare foarte amănunţită, în care, printre 
altele, scria : „J'attends votre Ierule critique" **. Această cri 
tică se abătu însă curînd asupra lui {în lucrarea mea „Mizeria 
filozofiei etc. " ,  Paris 1847 s;) în aşa fel încît puse capăt pentru 
totdeauna prieteniei noastre. 

Din cele spuse aici veţi vedea că abia cartea lui Proudhon 
„Filozof ia mizeriei, sau sistemul contradicţiilor economice" 
răspundea de fapt la întrebarea : „Ce este proprietatea ?H El 
şi-a început realmente studiile economice abia după apariţia 
acestei lucrări ; descoperise că la întrebarea pusă de el nu 
se putea răspunde prin invective, ci numai prin analiza „eco
nomiei politice" modeme. Totodată a încercat să prezinte în 
mod dialectic sistemul categoriilor economice. Locul „anti-

* - „Proprietatea este furt". - Nota trad. 
** - „Aştept critica dv. severă". - Nota trad. 
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nomiilor" de nesoluţionat ale lui Kant trebuia să-l ia „con
tradicţia" hegeliană ca mij loc de dezvo1tare. 

O apreciere a voluminoasei lui lucrări în două tomuri 
puteţi găsi în lucrarea mea de răspuns. Arătam acolo, intre 
altele, cit de puţin a pătruns Proudhon tainele dialecticii ştiin
ţifice şi în ce măsură, pe de altă parte, împărtăşeşte el iluziile 
filozofiei speculative atunci cind, în loc să vadă în catego
riile economice expresii teoretice ale unor relatii de pro
ductie istorice, corespunzătoare unei anumite trepte de dez
voltare a producţiei materiale, ajunge să facă din ele idei 
etene, preexistente, şi cind, pe ocolite, ajunge din nou la 
punctul de vedere al economiei burgheze * .  

In  continuare mai  arăt cit de insuficiente şi pe alocuri 
chiar şcolăreşti sînt cunoştinţele lui despre „economia poli
tică" ,  a cărei critică s-a apucat s-o facă, şi cum vînează 
împreună cu utopiştii o aşa-zisă „ştiinţă" cu ajutorul căreia 
să se poată născoci apriori o formulă pentru „rezolvarea 
problemei sociale" ,  în loc să deducă ştiinţa din cunoaşterea 
critică a mişcării istorice, mişcare care produce ea însăşi 
conditiile materiale ale eliberării. In special se arată acolo cit 
de confuză, eronată şi incompletă este concepţia lui Proudhon 
despre baza întregului sistem - valoarea de schimb ; iată 
de ce vede el în interpretarea utopică dată de Ricardo teoriei 
valorii baza unei ştiinţe noi. In rezumat, apreciez punctul lui 
de vedere general după cum urmează : 

„Fiecare relaţie economică are o latură bună şi una rea ; 
este singurul punct în care d-l Proudhon nu se dezminte. 
Latura bună este, după părerea lui, scoasă în evidenţă de 
economişti ; latura rea este demascată de socialişti. El îm
prumută de la economişti c onvingerea în necesitatea relaţiilor 
economice veşnice şi de la socialişti iluzia de a nu vedea în 
mizerie decit mizerie ( în loc de a vedea în ea latura revolu
ţionară, distructivă, care va răsturna societatea veche **) .  El 
este de acord şi cu unii, şi cu alţii, referindu-se la autoritatea 
ştiinţei. Pentru el, ştiinţa se reduce la dimensiunile infime 

* „Susţinînd că relaţiile actuale - relaţiile de producţie burgheze -sînt naturale, economiştii lasă să se înţeleagă că ele sînt relaţii prin 
care se creează avuţia şi se dezvoltă forţele prductive conform legilor 
naturii. Insşi a:este relaţii sînt deci legi naturale, independente de in
fluenţa timpului. Sînt legi etene, care trebuie să guverneze întotdeauna 
scietatea. �in umare, pînă acm a existat istorie, dar acum ea nu 
mai există• (pag. 1 13 a lucră1i mele) 38, ** Fraza dintre paranteze este adăugată de Marx în acest articol. -
Nota red. 
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ale unei formule ştiinţifice ; el este în goană veşnică după 
formule. Ca atare, d-l Proudhon îşi închipuie că a făcut cri
tica economiei politice şi a comunismului, dar el este mai 
prejos de ambele. Mai prejos decit economiştii, pentru că, 
fiind filozof şi avînd la îndemînă o formulă magică, crede 
că nu mai este nevoie să intre în amănunte pur economice ; 
mai prejos de socialişti, pentru că nu are nici destul curaj şi 
nici destulă perspicacitate ca să se ridice, speculativ, cel 
puţin deasupra orizontului burghez„. Vrea să planeze, ca om 
de ştiinţă, deasupra burghezilor şi a proletarilor ; dar nu 
este decît un mic-burghez, care oscilează neîncetat între ca
pital şi muncă, între economia politică şi comunism• *. 

şa aspru cum sună această apreciere, trebuie să o susţin 
şi astăzi cuvînt cu cuvint. Totodată însă trebuie să ţinem 
seama şi de faptul că, n timp ce eu declaram cartea lui 
Proudhon un cod al socialismului petit bourgeois şi dovedeam 
teoreticeşte acest lucru, Proudhon era acuzat că e ultra-supra
revoluţionar atît de economişti, cit şi de socialişti. De aceea, 
nici nu m-am asociat mai tîrziu ţipetelor despre „trădarea" 
sa faţă de revoluţie. Nu era vina lui dacă, la început, greşit 
înţeles atît de alţii cit şi de el însuşi, el nu a împlinit speranţe 
neîntemeiate. 

In opoziţie cu „Ce este proprietatea ?", în „Filozofia mi
zeriei" ies la  iveală într-un mod cu totul defavorabil toate 
lipsurile manierei de expunere a lui Proudhon. Stilul este 
adesea ceea ce francezii numesc ampouJe **. Un galimatias 
bombastic-speculativ, cu pretenţii filozofice germane, inter
vine ori de cite ori îl părăseşte ascuţimea lui galică de spirit. 
Un ton reclamagiu, lăudăros şi fanfaron, mai cu seamă flecă
reala sterilă despre „ştiinţă" şi falsa paradă pe care o face 
cu ea îţi zgîrie mereu urechea. Căldura sinceră de care e 
străbătută prima lui lucrare este înlocuită aici sistematic, în 
anumite pasaje, de un ton declamatoriu din ce în ce mai 
exaltat. La aceasta se adaugă aerele de savant, neîndemîna
tice şi respingătoare ale autodidactului, a cărui mîndrie in
stinctivă de a gîndi în mod original şi independent s-a şi 
năruit şi care se crede acum obligat, ca un parvenit în ştiinţă, 
să se fălească cu ceea ce nu este şi ceea ce nu are. In plus, 
psihologia micului burghez care a tacă într-un mod nepermis 
de grosolan - nici spiritual, nici profund şi nici cel puţin 
just - pe un om cum e Cabet, demn de respect pentru rolur 

* Idem, pag. 1 19, 120 81• 
** - umflat. - Nota lrad. 
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practic jucat in mişcarea proletariatului francez 40, dar care, 
în schimb, e reverenţios faţă de un Dunoyer ( „consilier de 
stat ",  ce-i drept) , deşi toată importanţa acestui Dunoyer se 
reduce la seriozitatea comică cu care predica, de-a lungul a 
trei volume groase, insuportabil de plictisitoare 41, un rigo
rism caracterizat de Helvetius precum urmează : „On veut 
que ies malheureux soient parfaits" .  (Se cere nenorociţilor 
să fie perfecţi.) 

Revoluţia din februarie a survenit într-adevir într-un 
moment cit se poate de nepotrivit pentru Proudhon, deoarece 
tocmai cu citeva săptămîni înainte el demonstrase în mod 
incontestabil că „era revoluţiilor" trecuse pentru totdeauna. 
Cuvîntarea rostită de el în Adunarea naţională , cu toate că 
arăta cit de puţin înţelegea situaţia existentă, e vrednică de 
toată lauda 42• După insurecţia din iunie, aceasta însemna 
un act de mare curaj. 1n plus, ea a avut ca rezultat pozitiv 
faptul că domnul Thiers, în răspunsul 43 său la propunerile 
lui Proudhon, publicat ulterior în broşură, a arătat întregii 
Europe ce catehism pueril jalnic servea de piedestal acestui 
stilp spiritual al burgheziei franceze. În comparaţie cu 
d-l Thiers, Proudhon căpăta într-adevăr proporţiile unui 
gigant antediluvian. 

Descoperirea lui „credit gratuit" * şi a „băncii poporului" 
{banque du peuple) , bazate pe acest credit, au fost ultimele 
„isprăvi " economice ale lui Proudhon. In lucrarea mea „Con
tribuţii la critica economiei politice ",  partea I, Berlin, 1859 
(pag. 59-64) 44, se dovedeşte că baza teoretică a concepţiilor 
lui rezultă din necunoaşterea elementelor fundamentale ale 
„economiei politice " burgheze, şi anume raportul dintre 
mărfuri şi bani, pe cînd ceea ce a construit practic pe această 
bază nu a fost decit o simplă reproducere a unor proiecte 
mult mai vechi şi mult mai bine elaborate. Că, în anumite 
împrejurări economice şi politice, creditul poate contribui ·

la 
grăbirea emancipării clasei muncitoare, aşa cum, de pildă, a 
servit în Anglia pe la începutul secolului al XVIII-lea şi mai 
tîrziu, la începutul secolului al XIX-lea, la trecerea averii 
de la o clasă la alta, nu încape nici o îndoială şi este de la 
sine înţeles. Dar a considera capitalul purtător de dobîndă 
drept formă principală a capitalului şi a încerca să faci din
tr-o aplicare specială a creditului, din pretinsa suprimare a 
d Jbînzii baza transformării societăţii, aceasta este o fantezie 
pur filistină. Şi, într-adevăr, această fantezie poate fi găsită 

* - „creditului gratuit", - Nota trad. 

5 - Max nJels - C:>erc, voi. 16 
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lăfăindu-se pe larg încă la ideologii economici ai micii bur
ghezii engleze din secolul al XV II-lea. Polemica lui Proudhon 
cu Bastiat ( 1 850) referitoare la capitalul purtător de dobîndă 45 
se plasează mult sub „Filozofia mizeriei" . El ajunge să fie 
bătut pînă şi de Bastiat şi devine ridicol de furios de cite ori 
adversarul îi dă o lovitură. 

Acum cîţiva ani Proudhon a scris o lucrare p�ntru un 
concurs - iniţiat, pare-mi-se, de autorităţile de la Lausanne 
- despre „impozite" 46 ; aici dispar şi ultimele urme de ge
nialitate. Nu rămîne decît le petit bourgeois tout pur * . 

Cit priveşte lucrările politice şi filozofice ale lui Prou
dhon, la toate se observă acelaşi caracter contradictoriu şi 
echivoc ca şi la cele economice. De altfel, ele nu au decît 
o valoare pur locală - numai pentru Franţa. Atacurile lui 
împotriva religiei, bisericii etc. au însă un mare merit local 
într-o vreme cînd socialiştii francezi găseau cu cale să con
sidere religiozitatea un indiciu al superiorităţii lor asupra 
voltairianismului burghez din secolul al XVIII-lea şi ateismu
lui german din secolul al XIX-lea. Dacă Petru cel Mare a 
înfrint barbaria rusă prin barbarie, Proudhon a făcut tot ce 
ia stat în putinţă pentru a înfrînge frazeologia franceză 
prin fraze. 

Lucrarea lui Proudhon despre „Lovitura de stat" 47 tre
buie considerată nu numai o scriere proastă, ci de-a dreptul 
o infamie, care corespunde însă punctului lui de vedere mic
burghez ; aici el cochetează cu Ludovic Bonaparte, străduin
du-se realmente să-l facă să fie pe gustul muncitorilor fran
cezi ; acelaşi lucru este valabil şi pentru ultima lui lucrare 
împotriva Poloniei 48, în care desfăşoară în cinstea ţarului un 
cinism de cretin. 

Proudhon a fost comparat adeseori cu Rousseau. Nimic 
mai greşit. Mai degrabă se aseamănă cu Nic. Linguet, a cărui 
lucrare „Teoria legilor civile" 49 este, de altfel, o carte genială .  

Din fire Proudhon înclina spre dialectică. Dar  întrucît 
nu a priceput niciodată dialectica cu a devărat ştiinţifică, nu 
a trecut mai departe de sofistică. De fapt, acest lucru este 
legat de poziţia lui mic-burgheză. Ca şi istoriograful Raumer, 
micul burghez este format din „pe de o parte" şi „pe de 
altă parte" .  Aşa se manifestă în interesele lui economice şi, 
în consecinţă, în politica lui, în concepţiile lui religioase, 
ştiinţifice şi artistice. Aşa se manifestă în morala lui şi in 

* - micul burghez în toată goliciunea lui, - Nota tcad. 
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everything *. E contradicţia personificată. Dacă pe lingă 
acestea mai este , ca şi Proudhon, un om spiritual, va învăţa 
curînd să jongleze cu propriile lui contradicţii, să le trans
forme după împrejurări în paradoxe senzaţionale, zgomotoase, 
cînd scandaloase, cînd strălucite. Şarlatanismul în ştiinţă şi 
adaptarea politică sînt indisolubil legate de un asemenea 
punct de vedere. Nu mai rămîne decît un singur mobil, vani
tatea celui în cauză, şi, ca la toţi vanitoşii, totul  nu mai e 
decît o chestiune de succes momentan, de senzaţie a zilei. 
In felul acesta dispare în mod necesar şi tactul moral cel 
mai elementar, care pe un Rousseau, de pildă, îl ţinea întot
deauna departe de orice .compromis, fie el şi aparent, cu 
puterea existentă. 

Poate că posteritatea va caracteriza această perioadă 
din urmă a istoriei franceze spunînd că Ludovic Bonaparte 
a fost Napoleonul ei, iar Proudhon - Rousseau-Voltaire-ul ei. 

In încheiere vă las întru totul răspunderea de a mă fi 
împovărat, atît de curînd după moartea acestui om, cu rolul 
de judecător al  unui mort. 

Scris de K. Max 
la 24 ianuarie 1865 

Publicat în „Social-Dmokrat" 
nr. 16, 17 şi 1B din 1 ,  3 
şi 5 februarie 1865 

* - în orice. - Nota trad. 

Cu stimă, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar, confruntat 
cu textul manuscrisului, 
ipăstrat parţial 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Domnul Tidmann 
VECHI ClNTEC POPULAR DANEZ " 

!n zori, cînd ziua va să-nceapă, 
Boierul Tidmann mi se-mbracă, 
Frumos pe el îşi ia cămaşa.  

Şi norodu-i laudă fapta. 

Frumos el îşi luă cămaşa, 
Surtucul verde, de mătasă, 
Botfori pe pulpe el şi-a tras. 

Şi norodu-i laudă fapta. 

Botfori pe pulpe el şi-a tras 
Şi pinteni auriţi şi-a pus, 
Apoi spre Thing el a pornit 

Şi norodu-i laudă fapta. 

Apoi spre Thing el a pornit 
Să strîngă birul a pornit, 
Orz şa�te baniţi de un plug. 

Ş1 norodu-i laudă fapta . 

Orz şapte baniţi de un plug, 
Un porc din patru de la j ir, 
Şi-atunci un moş s-a ridicat. 

Şi norodu-i laudă fapta . 

Şi-atunci un moş s-a ridicat : 
„Aşa un bir nu-i chip de dat, 
Şi decît birul noi să-l dăm "  -

Şi norodu-i laudă fapta. 



Domnul Tidman 

„Şi decit birul noi să-l dăm, 
Mai bine-aici pe loc să stăm, 
Ţărani I Să stăm în cerc pe loc I "  

Şi norodu-i laudă fapta. 

„Ţărani I să stăm în cerc pe loc, 
Viu Tidmann nu pleacă din loc ! u 
Intîi el, moşul, a izbit. 

Şi norodu-i laudă fapta. 

Intîi el, moşul, a izbit. 
Pe Tidmann jos 1a doborit, 
Şi Tidmann zace-n sînge jos. 

Şi norodu-i laudă fapta. 

Şi Tidmann zace-n sînge jos, 
Ci-i slobod plugu-n dmp mănos, 
Şi mascurii la jir se-ngraşă. 

Şi norodu-i laudă fapta. 

37 

Acest episod din războaiele ţărăneşti medievale se des
făşoară la Siiderharde (Harde este o circumscripţie judecăto
rească) , la nord de Aarhus, în Iutlanda. în thing, adică în 
instanta judecătorească a circumscripţiei, se rezolvau, n 
afară de chestiunile judecătoreşti, şi cele fiscale şi adminis
trative. Cîntecul arată şi atitudinea nobilimii în ascensiune 
faţă de edelingi, adică ţăranii liberi, precum şi felul în care 
ţăranii au tiut să pună capăt aroganţei nobililor. Intr-o ţară 
ca Germania, unde clasele avute se compun din tot atîta 
nobilime feudală cit şi din burghezie, iar proletariatul din 
tot atîţia sau chiar mai mulţi proletari agricoli decit mun
citori industriali, acest vechi şi viguros cîntec ţărănesc va fi 
foarte binevenit. 

ris în jurul datei 
de 27 ianuarie 1865 

Pulicat n „Scial-Demokrat• 
nr. 18 din 5 februarie 186i 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Către redacţia ziarului „Social-Demokrat" 

Declaraţie 51 

In numărul 1 6  al ziarului dv. , d-l M. Hess din Paris îi 
suspectează pe membrii francezi ai Comitetului Central de 
la Londra al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, care îi 
sînt cu desăvîrşire necunoscuţi, scriind : 

„lntr-adevăr, nu putem înţelege ce importanţă ar prezenta faptul 
că şi unii amici ai lui Palais Royal 52 ar face parte din asociaţia de la 
Londra, dat fiind că aceasta este publică etc," 

Intr-un număr anterior, într-o notiţă zeflemistă despre 
ziarul „L'Association" 53, acelaşi domn M.H. a făcut insinuări 
asemănătoare la adresa amicilor din Paris ai Comitetului de 
la Londra. Declarăm că insinuările lui nu sînt decît calomnii 
răsuflate. 

1n rest ne bucură să vedem că acest incident confirmă 
convingerea noastră că proletariatul parizian este, ca şi pină 
acum, ireconciliabil ostil bonapartismului în ambele lui forme, 
atît celei de la Tuileries 54, cit şi celei de la Pal.îs Royal, şi 
nu a intenţionat nici o clipă să-şi vîndă onoarea sa istorică 
( sau, poate, să spunem în loc de „onoarea sa istoÎică" „drep
tul său istoric de prim născut ca purtător al revoluţiei " ?) 
pentru un blid de l inte. Recomandăm muncitorilor germani 
să urmeze acest exemplu. 

Londra şi Manchester 

Scris de K. Marx la 6 februarie 1 5  
Publicat pentru prima oari în 
„Der Briefwechsel zwischen Frie
drich Engels und Karl Marx l U' bis 1 883 ",  Bd. III, Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 



F R I E D R I C H E N G E L S  

Problema militară în Prusia 
şi partidul muncitoresc german 5 

Scrs de F. Engels la sfîrşitul 
lunii ianuarie-1 1 februarie 1865 

Publicat ca broşură la Hamburg 
la sfirşitul lunii februarie 1865 

Smnat : F r i e d  r i c  h E n g e l  s 

Se tipăreşte dPă textl brşurii 

Trads din limba germană 



�ttu�t rJt MiHttrfragt 
. 

unb b[� 

butf )c !tbitt�art. 

----

�am.5ur«. 
D tto �e �i.�f. 

1 865. 

Coperta primei editii a broşurii lui Friedrich Engels 
„Problema 

_
militară în Prusia şi partidul muncitoresc german". 



43 

Dezbaterile cu pnvire la problema militară au avut loc 
tnă 1n prezent numai între guvern şi partidul feudal, de o 
p&te, şi burghezia liberală şi radicală, de cealaltă parte. 
Acum, cînd se apropie criza, a sosit timpul să se pronunţe �i  
partidul muncitoresc. 

Putem să purcedem la criticarea situaţiei militare, des
pre care este vorba, numai pornind de la relaţiile reale exis
tnte. Nu ne putem aştepta ca guvernul prusian să acţioneze 
altfel decît pornind de la punctul de vedere prusian atîta 
timp cit în Germania şi în Europa dăinuiesc relaţiile actuale. 
Tot atît de puţin îi putem cere opoziţiei burgheze să por
nească de la un alt punct de vedere decît acela al propriilor 
ei interese burgheze. 

Partidul muncitorilor, care în toate divergenţele dintre 
reacţiune şi burghezie se află în afara sferei conflictului 
propriu-zis, are avantajul că poate privi aceste probleme cu 
cel mai mare calm şi cu totul imparţial. Numai acest partid 
le poate examina în mod ştiinţific, istoric, ca şi cum ele ar 
fi deja de domeniul trecutului, anatomic, ca şi cum ar fi 
vorba de nişte cadavre. 
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I 

Cu pnvire la starea armatei prusiene în vechiul sistem, 
după experienţa mobiliztrilcr din 1 850 şi din 1 859 56, nu pu
teau exista două păreri. Din 18 15  monarhia absolută era le
gată prin promisiunea oficială de a nu percepe noi impozite 
şi de a nu lansa împrumuturi fără aprobarea prealabilă a 
viitoarei reprezentanţe naţionale. Această promisiune nu 
putea fi călcată ; un împrumut lansat fără aprobarea respec
tivă nu ar fi avut nici cea mai mică şansă. Sistemul de im
pozite era în general astfel întocmit, încît veniturile fiscale 
nu creşteau de loc în aceeaşi proporţie în care creştea avuţia 
ţării. Absolutismul era sărac, foarte sărac, şi cheltuielile ex
cepţionale, impuse de vijeliile din 1 830 57, au fost suficiente 
pentru a-l sili să facă o economie la sînge. Aşa se expJică 
introducerea serviciului militar de doi ani, aşa se explică şi 
sistemul de economii în toate ramurile administraţiei mili
tare, prin care rezerva de armament pentru caz de mobilizare 
a fost redusă la cel mai scăzut nivel cantitativ şi calitativ. 
Cu toate acestea, Prusia trebuia să-şi menţină poziţia de 
mare putere, şi de aceea era nevoie ca in momentul înce
perii unui război să existe o armată operativă cît mai pu
ternică ; iată de ce a fost incorporat Landwehrul din prima 
recrutare 58• S-a avut deci grijă ca la ivirea primului pericol 
de război să fie nevoie de mobilizare şi ca, o dată cu mobi
lizarea, să se prăbuşească tot edificiul. Acest lucru s-a şi 
produs în 1 850, soldîndu-se cu cel mai deplin eşec al Prusiei. 

In 1850 au ieşit la iveală numai neajunsurile materiale 
ale sistemulu i ; toată povestea s-a terminat înainte de a 
putea ieşi la iveală şi cusururile morale. Fondurile votate 
de Camere au fost folosite pentru a înlătura pe cît posibil 
neajunsurile material e. Pe cît posibil, deoarece în nici un 
caz nu se putea menţine baza materială pregătită astfel încît 
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n două săptămîni să fie echipate şi gata de luptă rezervele 
chemate sub arme, iar peste alte două săptămîni întregul 
Landwehr din prima recrutare. Nu trebuie să uităm că ar
mata activă cuprindea cel mult 3 contingente, în timp ce re
zerva şi Landwehrul din prima recrutare numărau împreună 
9 contingente, deci că la 3 soldaţi gata de luptă din armata 
activă trebuiau echipaţi în 4 săptămîni cel puţin 7 soldaţi 
concentraţi. Şi iată că în 1 859 izbucneşte războiul din Italia 
şi se declară o nouă mobilizare generală. Şi de data aceasta 
s-au făcut simţite destule neajunsuri materiale, dar ele au 
fost mult mai mici decît cusururile morale ale sistemului, 
care au fost descoperite abia acum, cînd armata era mobi
lizată pe timp mai îndelungat. eandwehrul fusese neglijat 
fără îndoială ; cadrele batalioanelor lui erau în mare parte 
inexistente şi trebuiau abia create ; dintre ofiţerii existenţi, 
mulţi erau inapţi pentru serviciu de campanie. Dar, chiar 
dacă în toate aceste privinţe lucrurile ar fi stat altfel, ră
mînea totuşi faptul că ofiţerii erau pur şi simplu nişte străini 
pentru soldaţii lor, îndeosebi sub raportul calit�ţilor lor mili
tare, şi că în majoritatea cazurilor aceste calităţi militare 
erau prea reduse pentru ca batalioane cu astfel de ofiţeri să 
poată fi trimise cu încredere împotriva unor trupe experi
mentate. Dacă ofiţerii Landwehrului au luptat minunat în 
timpul războiului împotriva Danemarcii 59, nu trebuie însă să 
uităm că există o mare deosebire între un batalion care are 
în proporţie de 4/5 ofiţeri activi şi n proporţie de 1/5 ofiţeri 
din Landwehr şi un batalion în care raportul este invers. La 
aceasta s-a mai adăugat un aspect hotărîtor. S-a descoperit 
dintr-o dată ceea ce s-ar fi putut prevedea dinainte : Land
wehrul poate lupta mai cu seamă cînd e vorba de apărarea 
propriei ţări, dar în nici un caz nu poate fi folosit într-un 
război ofensiv. Landwehrul este o instituţie atît de net defen
sivă, incit poate fi folosit în acţiuni ofensive numai în urma 
respingerii unei invazii inamice, ca în 18 14  şi 18 15. Trupe 
formate în cea mai mare parte din oameni între 26 şi 32 de 
ani, însuraţi, nu pot fi ţinute inactive la graniţă cu lunile, 
cînd de acasă sosesc zilnic scrisori în care sînt arătate lipsu
rile pe care le îndură soţiile şi copiii, deoarece şi ajutoa
rele pentru familiile celor mobilizaţi s-au dovedit a fi cu 
totul insuficiente. In plus, soldaţii nu ştiau împotriva cui 
trebuie să lupte : împotriva francezilor sau împotriva austrie
cilor, căci pe atunci nici unii, nici ceilalţi nu făcuseră vreun 
rău Prusiei. Cu asemenea trupe, demoralizate de luni întregi 
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de inactivitate, .se putea oare porni ofensiva împotriva unor 
armate bine organizate şi cu experienţă de luptă ? 

Că se impuneau schimbări este limpede. In împrejurările 
date, armata operativă a Prusiei trebuia să fie organizată pe 
baze mai solide. Cum s-a realizat această organizare ? 

Cele 36 de regimente de infanterie ale Landwehrului, 
care fuseseră concentrate, au fost lăsate pentru moment aşa 
cum erau, apoi transformate treptat în noi regimente de 
linie. încetul cu încetul au fost sporite şi efectivele cavaleriei 
şi artileriei, ca să corespundă acestui efectiv crescut al in
fanteriei, şi, în sfîrşit, artileria de cetate a fost separată de 
artileria de imp, ceea ce a constituit în orice caz o îmbună
tăţire, mai ales pentru Prusia. Intr-un cuvînt, infanteria a fost 
dublată, iar cavaleria şi artileria au fost sporite aproximativ 
o dată şi jumătate. Pentru a menţine acest efectiv crescut 
al armatei s-a propus să se prelungească durata serviciului 
militar în armata activă de la 5 la 7 ani - 3 ani sub arme 
(în infanterie) şi 4 ani în rezervă -, reducîndu-se în schimb 
cu 4 ani serviciul în Landwehrul din a doua recrutare şi, în 

· sfîrşit, mărindu-se numărul celor recrutaţi în fiecare an de la 
40 OOO, ca pînă atunci, la 63 OOO. Cît priveşte Landwehrul, 
acesta a fost cu desăvîrşire neglijat între timp. 

Creşterea numărului de batalioane, de escadroane şi de 
baterii în proporţiile astfel stabilite corespundea aproape în
tocmai creşterii populaţiei Prusiei de la 10 OOO OOO în 18 15  
la 1 8  OOO OOO în  1861 ; întrucît avuţia Prusiei crescuse în 
această perioadă mai repede decît populaţia ei şi întrucît 
celelalte mari puteri europene îşi întăriseră armatele după 
1815  într-o proporţie mult mai mare, această sporire a cadre
lor armatei nu era cîtuşi de puţin excesivă. De menţionat că, 
potrivit acestui proiect, dintre toate obligaţiile celor supuşi 
serviciului militar, era mărită numai durata menţinerii în re
zervă a contingentelor celor mai tinere ; în schimb, pentru 
contingentele mai vîrstnice, durata menţinerii în Landwehr 
era redusă la jumătate, iar Landwehrul din a doua recrutare 
era de fapt desfiinţat aproape cu totul, atribuindu-se acum 
Landwehrului din prima recrutare cam aceJaşi rol care fusese 
rezervat pînă atunci celui din a doua recrutare. 

Proiectului i se puteau aduce însă următoarele obiecţii : 
Serviciul militar obligatoriu - în treacăt fie spus, singura 

instituţie democratică existentă în Prusia , deşi numai pe 
hîrtie - reprezintă un progres atît de colosal în comparaţie 
cu toate sistemele militare anterioare, încît acolo unde a 
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existat o dată, fie şi într-o formă imperfectă, nu mai poate 
fi desfiinJat pe mai multă vreme. Există numai două prin
cipii limpede formulate pe care se bazează organizarea arma
telor noastre contemporane : fie angajarea - dar aceasta 
este învechită şi posibilă numai în cazuri excepţionale, ca, 
de pildă, în Anglia -, fie serviciul militar obligatoriu. Dife
ritele conscripţii şi trageri la sorţi 60 nu sînt decît forme cu 
totul imperfecte ale acestuia din urmă. Ideea de bază a legii 
prusiene din 1814  - şi anume că fiecare cetăţean apt pentru 
serviciul nilitar trebuie, în anii in care este în stare să poarte 
arme, să-şi apere personal ţara - e mult superio0ară princi
piului plătirii de înlocuitori, practicat în toate ţările în care 
se aplică conscripţia, şi categoric că după 50 de ani de exis
tenţă această idee nu va fi sacrificată dorinţei fierbinţi a 
burgheziei de a se introduce, cum spun francezii, „traficul 
cu carne vie" .  

Dar odată întemdat p e  serviciul militar obligatoriu fără 
înlocuitori, sistemul militar al Prusiei se poate dezvolta în 
propriul lui spirit şi cu succes numai dacă principiul lui de 
bază este înfăptuit într-o măsură tot mai mare. Să vedem 
cum stau lucrurile în această privinţă. 

In 18 15, din 10 OOO OOO de locuitori au fost chemaţi sub 
arme 40 OOO de oameni, adică 4 la mie. In 1861 ,  din 
18 OOO OOO de locuitori au fost încorporaţi 63 OOO de oameni, 
adică 3,5 la mie. Prin urmare, un regres, deşi în comparaţie 
cu situaţia dinainte de 1859, cînd erau încorporaţi numai 
2 2/u la mie, este vorba de un progres. Numai pentru a se 
ajunge din nou la procentul db 1815 ar trebui încorporaţi 
72 OOO de oameni. (Vom vedea că de fapt numărul celor care 
intră în armată în fiecare an este cam acesta sau chiar mai 
mare.) Dar este oare epuizată forţa militară a poporului pru
sian prin recrutarea anuală a 4 oameni la 1 OOO de locuitori ? 

„Allgemeine Milităr-Zeitung" 61 din Darmstadt a demons
trat în repetate rînduri, pe baza statisticii statelor din Ger
mania centrală, că în Germania nu mai puţin de jumătate din 
tinerii care urmează să recruteze sînt apţi pentru serviciul 
militar. In 1861 ,  numărul tinerilor care urmau să recruteze 
a fost, potrivit datelor din „Zeitschrift des preussischen sta
tistischen Bureaus" 62 (martie 1864) , de 227 005. Aceasta ar 
însemna anual 1 13 500 de recruţi apţ1 pentru serviciul mili
tar. Dacă scădem din această cifră 6 500 de tineri ca indis
pensabili sau nedemni din punct de vedere moral pentru 
serviciul militar, mai rămîn totuşi 107 OOO de recruţi. Atunci 
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de ce numai 63 OOO sau cel mult 72 000-75 OOO dintre aceştia 
işi fac stagiul militar ? 

In timpul sesiunii din 1863, ministrul de război von Roon 
a comunicat comisiei militare a Camerei deputaţilor urmă
toarele date cu privire la recrutarea din 1 86 1  : 

Numărul total al populaţiei ( p otrivit recen-
sămîntului d in 1 858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

T ineri în vîrs tr1 de 20 de ani supuşi serviciului  
militar, cont ingentul 1 8G1 . . . . . . . . . . . . .  . 

T ineri supuşi serviciului militar anînaţi d in 
anii precedenţi şi în privinţa cărora încă nu 
s-a luat o hotrirîre definitiYă . . . . . . . . . . .  . 

D in care : 
1 ) Negăsiţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2) P lecaţi în alte districte şi care urmează 

să recruteze acolo . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3) Neprezentaţi ,  fără a a'ea m o t ive înte-

meiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  
11) Înrolaţi ca voluntari pe termen de 3 ani 
5)  Cu drep tul d e  a face ser\"iciul m i litar 

ca voluntari pe termen de 1 an . . . . .  . 
G) Amînaţi sau s cutiţi ca fiind clerici 
7) O b liga \ i  să-ş i facă stagiul m il itar în 

marină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8) Şterş i din liste ca nPdemni . . . . . . . . .  . 
9) Scu t i \ i  de comisiile d istrictuale ca văd it 

inap ţ i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 0) Scutiţi de comisiile districtuale ca per-

manent ina p ţ i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 )  Trecuţi în E rsatzreserve&a : 

a) mai mici  de 5 pic ioare , d upă 3 examene 
b)  mai m ici  d e  5 pic ioare , 1 ţol ş i  3 l inii  

după 3 examene . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
c) temp orar inapţ i dupr1 3 examene . .  
d )  d in ca uza s itua.iei de acasă după 

3 exainene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
e) dis pon ibili  d upă 5 examene 

1 2) Repartizaţi să facă serv iciul la convoa ie,  
în afară de cei  încorporaţi pentru con-
voaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

13) Amîna ţ i  pc 1 a n :  
a) temporar ina pţi . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
b) din cauza si tuapei de acasă 
c) d in cauza p ierderii drepturilor civ ile 

sau a unor anchete în curs . . . . . . .  . 
Urmează să fie î ncorporaţi . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Încorporaţi efectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ră mîn disponibili  

1 7  758 823 

2 1 7  �38 

3/18 364 5G5 802 

55 770 

82 2 1 6  

1 0  960 
5 025 

14 811 
1 638 

299 
596 

2 4 8 9  

1 5  238 

8 998 

9 553 
t,G 7G1 

4 2 1 3  
291 69 8 1 6  

6 7 7 4  

2 1 9  1 3 6  
1 0  013 

1 087 230 236 495 8G8 
G9 934 
5 9  45. 

1 0  475 
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Oricît de imperfectă ar fi aceată statistică, oricît ar 
încurca ea lucrurile prin faptul că la fiecare punct, de la 
1 pînă la 1 3, persoanele din contingentul 1861 sînt ameste
cate cu persoanele rămase disponibile din cele dou. contin
gente precedente, ea cuprinde totuşi cîteva mărturii foarte 
preţioase. 

Au fost încorporaţi ca recruţi 59 459 de oameni. S-au 
înrolat ca voluntari pe termen de 3 ani 5 025 de oameni. Au 
avut dreptul să facă serviciul militar ca voluntari pe termen 
de 1 an 14 81 1 oameni ; întrucît capacitatea acelora care au 
dreptul să facă serviciul militar ca voluntari pe termen de 
1 an nu este supusă, după cum se ştie, unui examen prea 
riguros, avînd în vedere că întreţinerea lor nu costă nimic, 
putem presupune că cel puţin jumătate dintre ci, adică 
7 400 de oameni, s-au înrolat într-adevăr. Acesta e un calcul 
foarte modest, căci categoria acelora care solicită confir
marea dreptului de a face serviciul militar de 1 an este 
formată oricum, în cea mai mare parte, din oameni apţi pen
tru serviciu ; cei care se ştiu inapţi nici nu se mai ostenesc 
să ceară confirmarea. Să admitem totuşi că ar fi vorba de 
7 400 de oameni. Aceasta înseamnă că în 1861  au intrat în 
armată în total 7 1  884 de oameni. 

Să vedem mai departe. Datorită calităţii lor de clerici, 
au fost amînaţi sau scutiţi 1 638 de oameni. De ce domnii 
clerici nu trebuie să facă serviciul militar este de neînţeles. 
Dimpotrivă, un an de serviciu în armată, de viaţă în aer liber 
şi de contact cu lumea exterioară le poate fi numai de 
folos. Prin urmare, să-i încorporăm fără ezitare ; 1/a din 
totalul lor pe anul în curs, socotind că 3/4 vor fi inapţi, re
prezintă totuşi 139 de oameni care trebuie luaţi în armatJ. 

Un număr de 18 55 1 de oameni au fost scutiţi pentru că 
nu au avut înălţimea cerută. Reţinem că nu au fost scutiţi 
definitiv, ci „trecuţi în rezervă" . Prin urmare, în caz de război 
vor fi totuşi chemaţi. Ei sînt scutiţi numai de serviciul de 
paradă din timp de pace, întrucît pentru aceasta nu sînt 
destul de prezentabili. Astfel se recunoaşte că aceşti oameni 
mici de stat sînt cit se poate de apţi pentru serviciul militar 
şi că la nevoie chiar vor fi folosiţi. Că aceşti oameni mici 
de stat pot fi într-adevăr soldaţi excelenţi o dovedeşte 
armata franceză, în care servesc oameni cu o înălţime în
cepînd de la 4 picioare şi 8 ţoli. De aceea îi adăugăm indiscu
tabil la resursele militare ale ţării. In cifra de mai sus sînt 
incluşi numai cei care după 3 examene au fost respinşi defi-

6 
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nitiv din cauza staturii lor mici ; este vorba deci de o cifră 
care se repetă în fiecare an. Ştergem de aici jumătate ca 
inapţi din alte motive, rămînîndu-ne astfel 9 275 de flăcăi 
mici de stat, .din care un ofiţer priceput ar scoate, fără în
doială, in scurt :imp nişte soldaţi excelenţi. 

Mai departe dăm de 6 774 de oameni repartizaţi să facă 
serviciul la convoaie, în afară de cei încorporaţi pentru con
voaie. Dar şi convoaiele fac parte din armată, şi este de 
neînţeles de ce aceşti oameni să nu facă stagiul scurt de 
6 luni în convoaie, ceea ce ar fi mai bine atît pentru ei, cit 
şi pentru convoaie. 

Avem deci : 

Incorporaţi efectiv . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  71 884 
Clerici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Ap ţ i ,  clar mai mici decît înălţimea cerută 9 275 
Rep artizaţi să facă serviciul la convoaie 6 774 

Total 88 0 7 2  de oameni, 

care, după cum recunoaşte chiar statistica lui von Roon, ar 
putea fi încorporaţi anual în armată dacă serviciul militar 
obligatoriu ar fi aplicat în mod serios. 

Să-i luăm acum pe cei inapţi : 

Amînaţi cu un an ca temporar inapţi . . . .  
Trecuţi în rezervă, cum d it to * ,  după 

3 examene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Şterş i cl in liste ca permanent inapţi n u ma i  

2 1 9 1 3 6  de oameni 

46 761 
1 7  727 

" " 
" ------

T o t  al  283 624 de oameni 

Cei permanent inapţi în urma unor defecte fizice reale nu 
reprezintă nici 7 % din numărul total al celor scutiţi de ser
viciul militar ca inapţi şi mai puţin de 4 % din numărul total 
al acelora care se prezintă în fiecare an în faţa comisiilor 
de recrutare. In fiecare an, aproape 17 % din cei temporar 
inapţi sînt trecuţi după 3 examene în rezervă. Aceştia sînt 
deci oameni de 23 de ani, adică au o vîrstă la care consti
tuţia omului începe să se formeze definitiv. Fără îndoială că 
nu vom exagera dacă vom presupune că dintre aceştia o 
treime sînt perfect apţi pentru serviciul militar după ce îm
plinesc vîrsta de 25 ani, ceea ce reprezintă 1 5  587 de oameni. 
Minimul ce li se poate cere acestor oameni este ca timp de 

* - s-a mai sps. - Nota trad. 
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2 ani să facă un stagiu de 3 luni pe an la infanterie pentru 
a fi instruiţi cel puţin ca recruţii. Aceasta ar echivala cu o 
sporire a efectivelor din timp de pace ale armatei cu 
3 897 de oameni. 

Trebuie să avem în vedere că întregul sistem al exami
nării medicale a recruţilor a căpătat în Prusia o orientare 
aparte. întotdeauna au fost mai mulţi recruţi decît  puteau fi 
încorporaţi, şi totuşi se urmărea să se păstreze aparenţele 
serviciului militar obligatoriu . Ce putea fi mai comod decît 
să-ţi alegi numărul dorit de oameni dintre cei mai buni, de
clarîndu-i pe ceilalţi inapţi sub un pretext oarecare ? 1n aceste 
condiţii care, în treacăt fie spus, au existat în Prusia încă 
din 1 8 1 5  şi continuă să existe şi astăzi, noţiunea de inapt 
pentru serviciul militar a căpătat o interpretare anormal de 
elastică, după cum dovedeşte cel mai bine o comparaţie cu 
statele din Germania centrală. 1n aceste state, în care există 
conscripţia şi tragerea la sorţi, nu au fost nici un fel de 
temeiuri să fie declaraţi inapţi un număr mai mare de oameni 
decît în realitate. Condiţiile sînt aceleaşi ca in Prusia ; în 
unele state, de pildă în Saxonia, ele sînt chiar mai proaste, 
deoarece procentul populaţiei ocupate în industrie este mai 
mare. Şi totuşi, aşa cum am mai arătat, în „Allgemeine 
Milităr-Zeitungu  s-a demonstrat în repetate rînduri că în 
statele din Germania centrală nu mai puţin de jumătate din 
cei care se prezintă la recrutare sînt apţi pentru serviciul 
militar ; la fel trebuie să stea lucrurile şi în Prusia. ln clipa 
în care va izbucni un război serios, in interpretarea noţiunii 
de apt pentru serviciul militar va interveni în Prusia o revo
luţie bruscă, şi atunci se va vedea, din păcate prea tîrziu, 
cit de multe forţe utile au fost pierdute. 

Urmează însă faptul cel mai surprinzător dintre toate. 
Printre cei 565 802 tineri supuşi serviciului militar, în pri
vinţa cărora nu s-a hotărît încă nimic, există : 

Negăsiţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 770 
P lecaţ i  în a l te dis tricte sau care urmează să 

recruteze acolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2 1 6  
Neprezentaţi, fără a avea motive întemeiate . .  10 960 

Total .8 9i6 

. 

de oameni 

" " 
de oa)eni 

Prin urmare, în pofida faimosului control prusian - cei 
care au fost vreodată supuşi serviciului militar în Prusia ştiu 
ce înseamnă aceasta -, în fiecare an dispar nici mai mult, 
nici mai puţin de 27 % din cei supuşi serviciului militar. Cum 

6* 
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„ 
se poate aşa ceva ? Şi unde dispar cei 82 216  oameni care 
sînt scoşi din evidenţă ca „plecaţi în alte districte sau care 
urmează să recruteze acolo " ? Ca să te poţi sustrage servi
ciului militar este oare suficient astăzi să pleci de la Berlin 
la Potsdam ? Inclinăm să credem că în cazul de faţă - calul 
are 4 picioare, şi tot se poticneşte - domnii funcţionari pur 
şi simplu au scrintit-o cu statistica lor, şi anume că aceşti 
82 2 1 6  oameni figurează de două ori în totalul de 565 802 : 
o dată în districtul lor natal şi a doua oară în districtul în 
care s-au mutat. Ar fi foarte de dorit ca acest lucru să fie 
stabilit exact - şi comisia militară a Camerei este cea mai 
indicată s-o facă -, deoarece reducerea numărului real al 
celor supuşi serviciului militar la 483 586 ar schimba consi
derabil toate corelaţiile procentuale. Dar, chiar dacă presu
punem că aşa este, tot mai rămîn 66 730 de oameni care 
dispar şi se volatilizează în fiecare an şi pe care nici con
trolul prusian, nici poliţia nu-i pot chema sub arme. Este 
vorba de aproape 14 % din cei supuşi serviciului militar. De 
aici rezultă că toate piedicile care se pun în Prusia liberei 

·circulaţii, sub pretextul controlului asupra tinerilor supuşi 
serviciului militar, s înt cu desăvîrşire de prisos. E îndeobşte 
cunoscut că emigraţia reală din Prusia este foarte neînsem
nată şi nu se compară cu numărul recruţilor care s-au vola
tilizat. Aceşti aproape 67 OOO de oameni nici nu emigrează 
toţi. O mare parte din ei fie că rămîn tot timpul în ţară, fie 
că o părăsesc numai pentru scurt timp. în general, toate 
măsurile preventive împotriva sustragerii de la serviciul mi
litar sînt nefolositoare şi cel mult pot stimula emigrarea . 
Marea masă a tinerilor oricum nu poate emigra. Dacă cei 
care s-au sustras de la încorporare vor fi siliţi să-şi facă 
ulterior stagiul militar, aşa cum scrie la carte şi fără nici 
o indulgenţă, atunci toată această tărăgăneală şi scriptologie 
fără sens vor fi  inutile, iar numărul recruţi,lor va fi  mai mare 
decît înainte. 

De altfel, pentru a fi mai siguri, vom considera dovedit 
numai ceea ce rezultă din propria statistică a domnului 
von Roon, şi anume că, fără a-i socoti pe cei care fac servi
ciul militar ca voluntari pe termen de 1 an, anual pot fi 
inc·orporaţi sub arme 85 OOO de tineri. Efectivul actual al 
armatei din tim3 de pace se ridică la aproximativ 2 1 0  OOO de 
oameni. Dacă durata serviciului militar ar fi de 2 ani, 
85 OOO de tineri anual înseamnă la un loc 170 OOO de oameni, 
la care se adaugă 25 000-35 OOO de ofiţeri, subofiţeri şi rean-
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gajaţi, în total deci 1 95 000-205 OOO de oameni ; împreună 
cu cei care fac serviciul militar ca voluntari pe termen de 
1 an - 202 OOO pînă la 212  OOO. Aşadar, dacă în infanterie 
şi în artileria pedestră durata serviciului militar ar fi de 
2 ani (despre cavalerie vom vorbi mai tîrziu) , toate cadrele 
armatei reorganizate pot fi aduse, chiar şi potrivit propriei 
statistici a guvernului, la nivelul efectivelor complete din 
timp de pace. Dacă s-ar aplica efectiv serviciul militar obli
gatoriu cu durata de 2 ani, armata ar număra, după toate 
probabilităţile, cu 30 OOO de oameni mai mult ; prin urmare, 
pentru a nu depăşi totuşi cifra de 200 000-210  OOO de oameni, 
o parte din oameni ar putea fi lăsaţi la vatră după un an -
un an şi jumătate de serviciu militar. O asemenea eliberare 
înainte de termen, ca recompensă pentru zel în serviciu, ar 
fi mai folositoare întregii armate decît prelungirea stagiului 
militar ,cu 6 luni. 

Efectivul din timp de război al armatei ar fi următorul : 
4 contingente, aşa cum sînt prevăzute în planul de 

reorganizare, a cite 63 OOO de oameni fiecare, dau la un loc 
252 OOO de rezervişti .  3 contingente a cite 85 OOO de oameni 
însumează 255 OOO de rezervişti. Prin urmare, rezultatul este 
categoric la fel de favorabil ca şi potrivit planului de reor
ganizare. (Intrucît aici este vorba numai de corelaţii nume
rice, nu are importanţă că în cazul de faţă facem cu totul 
abstracţie de reducerea numărului contingentelor de rezervă.) 

Acesta este punctul slab al planului de reorganizare. La 
adăpostul unei aparente reveniri la serviciul militar obliga
toriu, existent iniţial - şi e drept că acesta nu poate exista 
fără Landwehr ca o mare rezervă a armatei -, el înclină mai 
degrabă spre sistemul franco-austriac bazat pe o armată 
activă 64 şi în felul acesta introduce în sistemul militar pru
sian un element de instabilitate care duce în mod inevitabil 
la cele mai nefaste consecinţe. Cele două sisteme nu pot fi 
amestecate, nu se pot obţine în acelaşi timp avantajele amîn
durora. Este incontestabil, şi nu s-a tăgăduit niciodată, că 
sistemul bazat pe o armată activă, cu o durată prelungită a 
stagiului militar şi menţinerea în rîndurile armatei, îi asigură 
acesteia avantaje însemnate la începutul războiului. Oamenii 
se cunosc mai bine ; chiar şi cei învoiţi, cărora în majori
tatea cazurilor nu li se dă de fiecare dată decît o permisie 
scurtă, se consideră în tot timpul permisiei soldaţi şi sînt 
întotdeauna pregătiţi să fie chemati sub arme, ceea ce, fără 
doar şi poate, nu se poate spune despre rezerviştii prusieni ; 



datorită acestui fapt, batalioanele, atunci cînd intră pentru 
lntîia oară în luptă, dau dovadă, fără îndoială, de o mare 
fermitate. Se poate obiecta însă că, dacă se acordă importanţă 
în primul rînd acestui aspect, atunci se poate adopta la fel 
de bine şi sistemul englez al stagiului militar de 10 ani ; că 
francezilor le-au fost indiscutabil mult mai utile campaniile 
lor din Algeria, războaie�e din Crimea şi din Italia o. decît 
durata prelungită a stagiului militar ; în sfîrşit, că, pe baza 
acestui sistem, poate fi instruită numai o parte din materialul 
uman în stare să poarte armele şi că, prin urmare, nu sînt 
activizate nici pe departe toate forţele naţiunii. In plus, după 
cum arată experienţa, soldatul german se obişnuieşte foarte 
uşor cu foul, şi 3 bătălii serioase, cu un succes cel puţin 
schimbător, înseamnă pentru un batalion destoinic în cele
lalte privinţe tot atîta cît un an întreg de serviciu militar 
suplimentar .  Pentru un stat ca Prusia, sistemul armatei active 
este o imposibilitate. In condiţiile acestui sistem, Prusia ar 
putea avea o armată de cel mult 300 000400 OOO de oameni, 
cu un efeotiv de 200 OOO de oameni în timp de pace. Dar, 
spre a se menţine ca mare putere, acest efectiv este necesar 
numai pentu armata operativă care să înceapă acţiunile mi
litare, adică Prusiei îi trebuie pentru orice război serios, 
inclusiv garnizoanele fortăreţelor, rezervele etc., 500 000-
600 OOO de oameni. Dacă cei 1 8  OOO OOO de prusieni urmează 
să alcătuiască în caz de război o armată aproximativ la fel 
de numeroasă ca şi cei 35 OOO OOO de francezi, cei 34 OOO OOO de 
austrieci şi cei 60 OOO OOO de ruşi, aceasta se poate obţine 
numai prin servidul militar obligatoriu, printr-un stagiu mi
litar de scurtă durată, dar susţinut, u menţinerea relativ 
îndelungată în Landwehr. In condiţiile acestui sistem vor fi 
întotdeauna necesare anumite sacrificii în ceea ce priveşte 
pregătirea de luptă a trupelor şi chiar capacitatea lor de 
luptă în primul moment al războiului ; statul şi politica vor 
căpăta un caracter neutru, de apărare ; trebuie însă să nu 
se uite că tactka ofensivă prezumţioasă a sistemului armatei 
active a dus de la Jena la Tilsit, în timp ce tactica de apărare 
modestă a sistemuJui Landwehrului şi al serviciului militar 
obligatoriu a dus de la Katzbach la Paris 11• Prin urmare : 
ori sistemul bazat pe conscripţie şi înlocuitori, cu serviciul 
militar e 7-8 ani, din care aproximativ jumătate sub drapel, 
fără menţinerea ulterioară în Landwehr ; ori serviciul militar 
obligatoriu de 5 sau cel muJt 6 ani, din care doi ani sub 
drapel, u menţinerea ulterioară în Landwehr, după modelul 
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prusian au elveţian 67• Dar ca masele populare să poarte 
lntîi povara conscripţiei şi apoi• şi pe aceea a sistemului 
Landwehrului, aceasta nu o poate suporta nici o naţiune euro
peană, nici măcar turcii, care, datorită barbariei lor război
nice, suportă mai mult decît toţi. Mulţi oameni instruiţi, în 
condiţiile unui stagiu de scurtă durată şi cu menţinerea în
d.lungată în Landwehr, sau puţini oameni instruiţi, în con
diţiile unui stagiu de lungă durată şi cu menţinerea în Land
wehr pe timp scurt - iată în ce constă problema ; trebuie 
ales însă ori una, ori alta. 

William Napier, după care soldatul englez este, fireşte, 
cel mai bun din lume, arată în lucrarea sa despre istoria 
războiului din Peninsula Iberică că infanteristul englez este 
perfect instruit in toate privinţele după 3 ani de serviciu 
militar 68• Şi trebuie avut în vedere că elementele din care 
se compunea armata engleză la începutul acestui secol erau 
cele mai rele eJemente din cîte poate fi în general alcătuită 
o armată. Actualmente, armata engleză este formată din ele
mente muJt mai bune, dar şi acestea din punct de vedere 
moral şi intelectual se prezintă infinit mai prost decît ele
mentele armatei prusiene. Şi ceea ce au scos ofiţerii englezi 
în 3 ani din pleava aceea să nu se poată scoate în Prusia 
in 2 ani dintr-o materie primă de recruţi extrem de receptivi 
la instrucţie, parţial atît de bine instruiţi şi dinainte bine 
pregătiţi din punct de vedere moral ? 

Este adevărat că astăzi soldatul trebuie să înveţe mai 
mult. Dar niciodată nu s-a făcut din aceasta o obiecţie se
rioasă împotriva serviciului militar de 2 ani. Totdeauna s-a 
invocat însuşirea prin educare a adevăratului spirit soldăţesc, 
care s-ar forma abia în al treilea an de serviciu militar. Dacă 
domnii vor să vorbim deschis şi dacă facem abstracţie de 
capacitatea superioară a batalioanelor, recunoscută mai sus, 
atunci acesta este un argument u caracter mai mult politic 
decît militar. Adevăratul spirit soldăţesc trebuie să se mani
feste mai mult faţă de Diippel-ul intern 69 decît de cel extern. 
Nu am văzut niciodată ca în cel de-al tre ilea an de serviciu 
soldatul prusian să fi învăţat altceva decît să se plictisească, 
să silească recruţii 5ă-i plătească rachiuri şi să facă glume 
proaste pe seama superiorilor săi. Dacă majoritatea ofiţerilor 
noştri ar fi servit măcar un an ca simpli soldaţi sau ca sub
ofiţeri, ar fi fost exclus să nu observe lucrul acesta. Expe
rienţa ne arată că „adevăratul spirit Soldăţesc" ,  în măsura 
în care are caracter politic, dispare foarte repede şi încă 
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pentru totdeauna. Cel militar, în schimb, rămîne chiar şi 
după 2 ani de serviciu. 

Pentru soldaţii noştri, un stagiu militar de 2 ani este 
deci ab$olut suficient spre a-i pregăti pentru serviciul de 
infanterie. De cînd artileria de cîmp este separată de artileria 
de cetate, lucrul acesta este valabil şi pentru artileria pe
destră ; unele dificultăţi care se ivesc aici pot fi înlăturate 
fie printr-o şi mai mare diviziune a muncii, fie prin simplifi
carea, oricum de dorit, a materialului artileriei de cîmp. De 
asemenea nu ar intîmpina nici un fel de dificultăţi sporirea 
numărului de reangajaţi ; dar tocmai această categorie de 
oameni nu sînt de loc bine văzuţi în armata prusiană, dacă 
nu sînt buni de subofiţeri. Ce mărturie împotriva stagiului 
militar prelungit ! Numai în artileria de cetate, cu materialul 
ei atît de variat, şi în trupele de geniu, cu multiplele lor 
genuri de lucrări care nu pot fi niciodată separate complet 
unele de altele, reangajaţii pricepuţi sînt apreciaţi, deşi şi 
aici ei sînt rari. In artileria călăreaţă va fi nevoie de aceeaşi 
durată a serviciului ca şi în cavalerie. 

In ceea ce priveşte cavaleria, acela care este obişnuit să 
călărească de mic nu are nevoie decit de un stagiu militar 
de scurtă durată, dar cel care învaţă abia acum călăria are 
nevoie neapărat de un stagiu militar prelungit. La noi sînt 
puţini oamenii obişnuiţi să călărească de mici, şi de aceea 
avem categoric nevoie de stagiul militar de 4 ani, prevăzut 
în planul de reorganizare. Singura formă adevărată de luptă 
a cavaleriei este atacul în formaţie compactă cu sabia scoasă. 
pentru care e nevoie de o vitejie excepţion.lă şi de o în
credere reciprocă deplină între oameni. Prin urmare, oamenii 
trebuie să ştie că s� pot bizui atît unii pe alţii, cît şi pe co
mandanţii lor. Pentru aceasta este nevoie de un stagiu militar 
prelungit. Dar şi fără încrederea călăreţului în calul său, 
cavaleria nu este bună de nimic ; soldatul trebuie să ştie 
să călărească, şi pentru a ajunge să fie încredinţat că poate 
stăpîni calul - adică aproape orice cal care i se reparti
zează - este nevoie de asemenea de un stagiu de lungă 
durată. In această armă sînt indiscutabil de dorit reanga
jaţii, şi cu cît vor fi landsknechţi mai autentici, cu atît mai 
bine, cu singura condiţie să-şi îndrăgească meseria . Din 
partea opoziţiei ni se va reproşa că aceasta înseamnă să for
mezi o cavalerie numai din reangajaţi, dispuşi să participe 
la orice lovitură de stat. Răspundem : posibil. Dar în condi
ţiile eistente, cavaleria va fi întotdeauna reacţionară (amin-
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tiţi-vă de dragonii din Baden din 1 849 ;o, după cum artileria 
va fi întotdeauna liberală. Asta este în firea lucrurilor. Cîţiva 
reangajaţi în plus sau în minus nu schimbă cu nimic situaţia. 
In cazul luptelor de baricadă, cavaleria tot nu poate fi folo
sită ; or, luptele de baricadă în oraşele mari, şi mai cu 
seamă comportarea infanteriei şi a artileriei cu acest prilej , 
decid în zilele noastre soarta tuturor loviturilor de stat. 

Dar, în afară de sporirea numărului reangajaţilor, mai 
există şi alte mijloace în vederea ridicării capacităţii de 
luptă şi a coeziunii interne a unei armate cu stagiul militar 
de scurtă durată. Dintre acestea fac parte, printre altele, 
taberele de instrucţie, pe care însuşi ministrul de război 
von Roon le-a intitulat un mijloc de a compensa durata mai 
scurtă a stagiului militar. De asemenea, organizarea raţională 
a instrucţiei, şi în această privinţă în Prusia mai sint foarte 
multe de făcut. Prejudecata că, în condiţiile stagiului militar 
de scurtă durată, ar fi necesare, pentru compensaţie, precizia 
exagerată a marşului de paradă, „muştrul" la exerciţii, ridi
carea ridicolă a piciorului, pentru ca „fără îndoirea genun
chiului " să faci gaură în cer, - această prejudecată se ba
zează exclusiv pe o exagerare. Atît de mult s-a vorbit în 
armata prusiană despre cele arătate, încît, în cele din urmă, 
ele au devenit axiome care nu pot fi puse la îndoială. Ce 
rost are că oamenii, învăţind să mînuiască arma, o lovesc cu 
atîta vehemenţă de umăr, încît aproape se răstoarnă, tot 
frontul cutremurîndu-se într-un chip cit se poate de nemi
lităros, ceea ce nu vezi în nici o altă armată ? In sfirşit, ca 
un echivalent al duratei reduse a stagiului militar - şi anume 
ca cel mai esenţial echivalent al ei - trebuie considerată o 
mai bună educaţie fizică a tineretului. Se impune să se aibă 
însă grijă ca să se facă într-adevăr ceva în această direcţie. 
E drept că în toate şcolile de la sate s-au instalat paralele şi 
bare fixe, dar bieţii noştri învăţători încă nu ştiu să le folo
sească prea bine. Să fie numit în fiecare district cel puţin cite 
un subofiţer în retragere, în stare să devină profesor de gim
nastică, şi să i se încredinţeze conducerea predării gimnasti
cii ; să se aibă grijă ca tineretul şcolar să înveţe treptat să 
mărşăluiască, să-şi însuşească mişcările unui pluton şi  ale 
unei companii, să cunoască bine comenzile respective. După 
6-8 ani se vor obţine drept răsplată roade bogate - recruţi 
mai mulţi şi mai rezistenţi. 

In critica făcută mai sus planului de reorganizare am 
avut în vedere, aşa cum s-a arătat, numai condiţiile politice 
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şi militare efectiv existente. Printre acestea s� numara şi 
presupunerea că, în condiţiile actuale, legiferarea stagiului 
militar de 2 ani pentru infanterie şi pentru artileria pedestră 
ar fi maximum de reducere posibilă a duratei stagiului. Con
siderăm chiar că un stat ca Prusia ar face cea mai mare 
greşeală - indiferent ce partid se află la putere - dacă 
ar reduce şi mai mult durata serviciulu i militar normal în 
momentul de faţă. Atîta timp cit de o parte se află armata 
franceză, iar de cealaltă parte armata rusă, şi cit există posi
bilitatea unei agresiuni simultane comune din partea amîn
durora, este nevoie de trupe care să nu trebuiască să înveţe 
noţiunile elementare ale artei militare abia în faţa inamicului. 
De aceea trecem cu totul cu vederea fanteziile cu privire 
la o armată de tipul miliţiei, cu durata serviciului militar, 
ca să spunem aşa, nulă ; în forma în care este imaginată, 
o asemenea armată nu este astăzi posibilă pentru o ţară cu 
1 8  OOO OOO de locuitori şi cu graniţe foarte expuse ; de altfel, 
şi în alte condiţii ea nu este posibilă în această formă. 

După toate cele arătate mai sus, se pune întrebarea : 
trăsăturile fundamentale ale planului de reorganizare au fost 
oare acceptabile pentru o Cameră a deputaţilor care se 
situează pe punctul de vedere prusian ? Pornind de la con
siderente militare şi politice, răspundem : mărirea numărului 
cadrelor în modul în care a fost efectuată, sporirea efecti
vului din timp de pace al armatei la 1 80 000-200 OOO de 
oameni, transformarea Lanclwehrului din prima recrutare în
tr-o mare rezervă a armatei sau într-o a doua armată opera
tiv ă, respectiv în garnizoana de fortăreaţă, era acceptabilă cu 
condiţia să se aplice riguros serviciul militar obligatoriu, să 
se legifereze serviciul militar activ de 2 ani, menţinerea în 
rezervă timp de 3 ani şi în Landwehr pînă la vîrsta de 36 de 
ani şi, în sfîrşit, să se refacă cadrele Landwehrului din prima 
recrutare. Se poate oare obţine îndeplinirea acestor condiţii ? 
Numai puţini dintre aceia care au urmărit dezbaterile vor 
nega că, în cadrul „erei noi u 1 1 ,  şi, poate, chiar şi mai tîrziu, 
aces:. lucru era posibil. 

Cum s-a comportat opoziţia burgheză ? 
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Burghezia prusiană, care, ca partea cea mai evoluată a 
întregii burghezii germane, are în cazul de faţă dreptul să o 
reprezinte pe aceasta, îşi tîrăşte existenţa politică cu o lipsă 
de curaj nemaiîntîlnită nici măcar în istoria acestei clase 
nu t ocmai curajoase şi care poate fi întrucîtva Scuzată doar 
prin evenimentele externe petrecute sub ochii ei. ln martie 
şi în aprilie 1 848, burghezia era stăpînă pe situaţie ; dar, de 
îndată ce au început primele mişcări independente ale clasei 
muncitoare, burghezia, cuprinsă de spaimă, s-a refugiat din 
nou Sub aripile protectoare ale aceleiaşi birocraţii şi ale 
aceleiaşi nobilimi feudale pe care nu de mult le învinsese cu 
ajutorul muncitorilor. Rezultatul inevitabil a fost perioada 
Manteuffel 72• A venit în sfîrşit - fără nici o contribuţie a 
opoziţiei burgheze - „era nouă u .  Norocul neaşteptat ia 
ameţit pe burghezi. Ei au uitat cu desăvîrşire situaiia n care 
ajunseseră ei înşişi prin repetatele lor revizuiri ale con
stituţiei, prin supunerea lor faţă de birocraţie şi feudali (mer
gînd pînă la restabilirea feudalelor adunări provinciale şi 
districtuale ale reprezentanţilor stărilor sociale 73) , prin ne
contenitele lor retrageri de pe o poziţie pe alta. Credeau c. 
sînt din nou stăpîni pe situaţie , uitînd cu desăvîrşire că ei 
Jnşişi reînviaseră toate forţele care le erau ostile şi care, 
consolidîndu-se de atunci, deţineau, la fel ca înainte de 1 848, 
adevărata putere în stat. Şi deodată reorganizarea armatei 
a căzut peste ei ca o bombă incendiară. 

Burghezia nu are decît două căi pentru a dobîndi puterea 
politică. Fiind o armată de ofiţeri fără soldaţi, care-şi poate 
recruta aceşti soldaţi numai din rîndurile muncitorilor, ea  
trebuie or i  să-şi asigure alianţa cu muncitorii, ori să cum
pere puterea politică bucată cu bucată de la forţele care i se 
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opun de sus, îndeosebi de la puterea regală. Istoria burghe
ziei engleze şi franceze ne arată că altă cale nu există. 

Dar burgheziei prusiene îi pierise orice poftă - de altfel 
fără nici un temei - de a încheia o alianţă sL1ceră cu mun
citorii. In 1 848, partidul muncitoresc german, care pe atunci 
se mai afla la începuturile dezvoltării şi organizării sale, era 
gata să scoată castanele din foc pentru burghezie în condiţii 
foarte modeste, dar burghezia se temea mai mult de cea 
mai mică mişcare independentă a proletariatului decît de 
nobilimea feudală şi de birocraţie. Liniştea cumpărată cu 
preţul slugărniciei i se părea preferabilă chiar şi simplei 
perspective a luptei pentru libertate 74• De atunci, această 
sfîntă spaimă pe care muncitorii o inspiră burghezilor a de · 
venit tradiţională, pînă cînd, în sfîrşit, d-l Schulze-Delitzsch 
şi-a început agitaţia pentru puşculiţă 75• Agitaţia sa trebuia 
să dovedească muncitorilor că pentru ei şi urmaşii lor nu ar 
putea exista fericire mai mare decît să se lase exploat.ţi 
toată viaţa în industrie de către burghezie ; ba chiar că ar 
tr�bui să contribuie ei înşişi la această exploatare, procu
rîndu-şi cîştiguri suplimentare prin tot felul de asociaţii in
dustriale, dind astfel capitaliştilor posibilitatea să reducă 
salariile. Deşi burghezia industrială est�. fără îndoială, alături 
de locotenenţii de cavalerie, categoria cea mai incultă a 
naţiunii germane, totuşi, în rîndurile unui popor atît de dez
voltat din punct de vedere spiritual ca cel german, o ase
menea agitaţie era din capul locului lipsită de orice perspec
tivă de succes durabil. Nu se putea ca minţile mai luminate 
din înseşi rîndurile burgheziei să nu-şi dea seama că tot 
proiectul era sortit eşecului, şi iar nu s-a ales nimic din 
alianţa cu muncitorii. 

Rămînea tocmeala cu guvernul pentru puterea politică, 
plătită în bani peşin - bineînţeles din buzunarul poporului. 
Adevărata putere a burgheziei în stat consta doar în dreptul, 
şi acela îngrădit de tot felul de clauze, de a vota impozitele. 
Aici trebuiau deci concentrate eforturile, şi nu se putea ca · 
o clasă care ştia atît de bine să se tocmească să nu se aleagă 
u cîştig. 

Da de unde I Opoziţia burgheză din Prusia - în contrast 
net mai ales cu burghezia clasică engleză din secolele 
al XVII-lea şi al XVIII-lea - a înţeles să se tocmească pen
tru putere fără a mai plăti bani pentru ea. 

Din punctul de vedere pur burghez şi ţinînd întru totul 
seama de împrejurările în care s-a propus reorganizarea ar-
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matei, care ar fi fost politica justă a opoziţiei burgheze ? 
Cunoscîndu-şi forţele, opoziţia burgheză ar fi trebuit să şiie 
că, scoasă de curînd ___ şi încă fără vreo contribuţie din 
partea ei - din situaţia înjositoare în care se aflase suh 
Manteuffel, ea nu era, desigur, în stare să împiedice înfăp 
tuirea efectivă a planului, care a şi fost aplicat. Ea ar fi tre
buit să ştie că, cu fiecare sesiune care trecea fără nici un 
rezultat, noua organizare, efectiv introdusă, putea fi tot mai 
greu înlăturată ; că, prin urmare, guvernul va oferi pe an ce 
trecea tot mai puţin pentru a obţine •consimţămîntul Camerei. 
Ea ar fi trebuit să ştie că era încă departe de a-i putea numi 
şi destitui pe miniştri şi că, prin urmare, cu cit se prelungea 
conflictul, cu atît avea de-a face cu miniştri mai puţin în
clinaţi să accepte compromisuri. ln sfîrşit, ea ar fi trebuit 
să ştie că era, înainte de toate, în propriul ei interes să nu 
întindă prea mult coarda. Avînd în vedere gradul de dezvol 
tare al muncitorilor germani, era inevitabil ca un conflict 
serios cu guvernul să nu trezească la viaţă o mişcare mun 
citorească independentă, punînd-o astfel din nou, în cele 
din urmă, în faţa dilemei : ori o alianţă cu muncitorii , dar 
de astă dată în condiţii mult mai dezavantajoase decît în 
1848, ori în genunchi în faţa guvernului şi : „pater, peccavi ! u * 

Burghezia liberală şi progresistă 76 ar fi trebuit de aceea 
să analizeze concret şi  nepărtinitor proiectul de reorganizare a 
armatei şi implicita mărire a efectivului în timp de pace, şi 
probabil că ar fi ajuns cam la aceleaşi rezultate ca şi noi. Ea 
ar fi trebuit să-şi spună că oricum nu putea să împiedice in
troducerea provizorie a reorganizării, ci cel mult să întîrzie 
statornicirea ei definitivă, dat fiind că planul cuprindea atîtea 
elemente juste şi folositoare. Ea ar fi trebuit deci, înainte de 
toate, să se ferească să adopte de la bun început o poziţie 
de-a dreptul ostilă reorganizării ; ea ar fi trebuit, dimpotrivă. 
să folosească reorganizarea şi banii care urmau să fie votaţi 
în acest scop pentru a primi de la „noua eră u cit mai multe 
compensaţii, pentru a converti cele 9 OOO OOO ori 10 OOO OOO cit 
însumau noile impozite în cit mai multă putere politică pentru 
ea însăşi. 

Şi cîte mai erau de făcut ! De pildă, toată legislaţia din 
timpul lui Manteuffel cu privire la presă şi la dreptul de aso
ciere : atotputernicia poliţiei şi a funcţionarilor de stat, pre
luată fără nici o modificare de la  monarhia absolută ; desesi
zarea tribunalelor ca urmare a conflictelor de competenţă ; 

* - „Am �ă:ătuit, părinte ! " .  - Nota trad. 
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adunările provinciale şi districtuale ale reprezentanţilor stă
rilor sociale ; înainte de toate, interpretarea dată constitu
ţiei în timpul lui Manteuffel şi căreif trebuia să i se opună 
o nouă practică constituţională ; ştirbirea de către funcţionă
rime a autoadministrării orăşeneşti şi sute de alte chestiuni 
pentru a căror rezolvare orice altă burghezie, pusă în ace
eaşi situaţie, ar fi plătit cu dragă inimă cu sporirea impozite
lor cu o jumătate de taler pe cap de locuitor, şi care puteau 
fi rezolvate toate dacă se proceda cu oarecare abilitate. Dar 
opoziţia burghez. nu a judecat aşa. In ceea ce priveşte li
bertatea presei, a asocierii şi a întrunirilor, legile lui Manteuf
fel stabiliseră tocmai acele limite înăuntrul cărora burghezii 
se simţeau bine. Ei puteau să exprime nestînjenit proteste 
moderate împotriva guvernului ; orice extindere a libertăţii 
le aducea lor mai puţine avantaje decît muncitorilor, şi decît 
să-i lase pe muncitori să desfăşoare o mişcare independent., 
burghezia prefera să fie ea însăşi ceva mai asuprită de gu
vern. La fel stăteau lucrurile şi cu îngrădirea atotputerniciei 
poliţiei şi a funcţionarilor de stat. Burghezia credea că prin 
guvernul „erei noi u îşi subordonase, totodată, şi birocraţia 
şi vedea cu ochi buni ca această birocraţie să aibă în con
tinuare mînă liberă împotriva muncitorilor. Ea scăpa din 
vedere că birocraţia era mult mai puternică şi mai viabilă 
decît orice guvern filoburghez. De altfel, îşi închipuia că, o 
dată cu căderea lui Manteuffel, a început imperiul de o mie 
de ani al burgheziei şi că singurul lucru ce avea de făcut era 
să culeagă roadele absolutismului burghez fără a cheltui 
un ban. 

Dar cum să votezi sume atît de mari cînd şi cei cîţiva 
ani de la 1 848 încoace costaseră atîţia b ani, măriseră atît 
de mult datoria publică şi duseseră la o asemenea creştere 
a i·npozitelor ! - Domnilor, sînteţi deputaţii celui mai tînăr 
staJ constituţional de pe glob şi nu ştiţi că constituţionalis
mul este cea mai scumpă formă de guvernămînt din lume I 
Că este aproape mai scump decît bonapartismul, care -
apres moi le deluge * - plăteşte vechile datorii făcînd 
Illf:"eu altele noi şi risipeşte astfel în zece ani resursele unui 
s0col întreg ? Vremurile de aur ale absolutismului încătuşat, 
care vă joacă mereu în faţa ochilor, nu se mai întorc nici
odată. 

Dar clauzele din constituţie cu privire la continuarea 
perceperii impozitelor dej a votate ? - Toată lumea ştie cît 

* - după mine potopul. - Nota trad. 
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era de timidă „noua eră" cînd cerea bani. Faptul că, în schim
bul unor contraconcesii garantate în scris, cheltuielile pentru 
reorganizare au fost incluse în capitolul cheltuielilor ordinare 
nu avea prea mare importanţă. Era vorba de votarea unor 
noi impozite pentru acoperirea acestor cheltuieli. Aici, 
burghezia se putea tocmi, şi pentru aceasta nici că putea să 
existe un guvern mai potrivit decît cel al „noii ere" .  Astfel, 
ea tot mai rămînea stăpînă pe situ a ţie în măsura în care 
fusese stăpînă înainte şi punea mîna pe noi pîrghii ale puterii 
în alte domenii. 

Dar ce se va întîmpla dacă reacţiunea se va întări în 
cazul cînd armata - instrumentul ei principal - va fi du
blată ? - Aces ta e un domeniu în care burghezii progresişti 
intră într-un conflict de nerezolvat cu ei înşişi. Ei pretind 
Prusiei să j oace rolul unui Piemont german. Pentru aceasta 
este însă nevoie de o armată puternică, capabilă de luptă. 
Ei au un guvern al „noii ere" ,  care împărtăşeşte în taină 
aceleaşi vederi, cel mai bun guvern pe care îl pot avea în 
condiţiile date. Ei refuză să dea acestui guvern posibilitatea 
de a dispune de o armată întărită. Zi de zi, de dimineaţă 
pînă seara, ei sporovăiesc despre gloria Prusiei, măreţia 
Prusiei, creşterea puterii Prusiei ; dar ei refuză Prusiei întă
rirea armatei, care ar corespunde doar aceleia introduse de 
celelalte mari puteri de la 1 8 1 4  încoace. Şi de ce toate aces
tea ? Pentru că se tem că această întărire va folosi numai 
reacţiunii, va reanima nobilimea militară decăzută şi, în 
genere, va da posibilitate partidului feudal şi birocratic ab
solutist să ducă la groapă, printr-o lovitură de stat, întregul 
constituţionalism. 

Să admitem că burghezii progresişti au avut dreptate 
refuzînd să întărească reacţiunea şi că armata era sprijinul 
cel mai de nădejde al reacţiunii. Dar a existat oare vreodată 
un mai bun prilej de a pune armata sub controlul Camerei 
decît tocmai această reorganizare propusă de guvernul cel 
mai filoburghez pe care l-a cunoscut vreodată Prusia în vre
muri tihnite ? Dacă burghezia s-ar fi declarat gata să voteze 
în anumite condiţii fondurile pentru întărirea armatei, nu ar 
fi fost oare posibil să se ajungă totodată la  un acord cu pri
vire la şcolile militare, la privilegiile nobilimii şi la toate 
celelalte puncte litigioase şi să se obţină garanţii care să 
imprime corpului ofiţeresc un caracter mai burghez ? Pentru 
„noua eră" ,  un lucru era limpede : trebuia obţinută întărirea 
armatei. Tertipurile folosite pentru a înfăptui prin contrabandă 
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reorganizarea erau dovada cea mai bună că-şi simţea con
ştiinţa încărcată şi că se temea de deputaţi. Burghezia ar fi 
trebuit să se agaţe cu ambele mîini de acest prilej ; o şansă 
similară nu era de aşteptat să se ivească nici peste o sută 
de ani. Cite nu s-ar fi putut obţine, cu ţîrîita dacă nu cu 
toptanul, de la acest guvern dacă burghezii progresişti ar fi 
conceput lucrurile nu ca nişte zgîrie-brînză, ci ca speculanţi 
de mare anvergură ! 

Ce să mai spunem despre consecintele practice ale reor
ganizării asupra însuşi corpului ofiţeresc ! Trebuiau găsiţi ofi
ţeri pentru un �umăr îndoit de batalioane. Şcolile militare nu 
mai satisfăceau nici pe departe cerinţele. Încă nu se pomenise 
un atare liberalism în timp de pace ; gradul de sublocotenent 
era oferit aproape ca un premiu studenţilor, audienţilor şi 
tuturor tinerilor culţi. Cine a dat cu ochii de armata prusiană 
după reorganizare nu mai recunoştea corpul ei ofiţeresc. Nu 
vorbim din auzite, ci pe bază de observaţii personale. Jar
gonul specific al ofiţerilor a fost în mare parte înlăturat, ofi
ţerii mai tineri vorbeau în limba lor maternă obişnuită, ei nu 
mai aparţineau unei caste exclusive, ci reprezentau, într-o  mă
sură mult mai mare ca de la 1 8 1 5  încoace, toate clasele culte 
şi toate provinciile statului. Prin urmare, această poziţie fu · 
sese cucerită sub însuşi imperiul evenimentelor ; problema 
era doar de a o menţine şi exploata. Dar burghezii progre
sişti nu vedeau toate acestea şi continuau să vorbească ca 
şi cum toţi aceşti ofiţeri ar fi fost cadeţi nobili. Or, niciodată 
de la 1 81 5  încoace nu au existat în Prusia mai mulţi ofiţeri 
burghezi decît tocmai acum. 

În treacăt fie spus, comportarea vitejească a ofiţerilor 
prusieni în faţa duşmanului în timpul războiului pentru 
Schleswig-Holstein o atribuim mai cu seamă acestui aflux 
de sînge proaspăt. Fără această împrospătare, vechile cadre 
de ofiţeri inferiori nu ar fi cutezat să acţioneze atît de des 
pe propria lor răspundere. In ace astă privinţă , guvernul are 
dreptate cînd atribuie „strălucirea" acestor succese influen
ţei substanţiale pe care a avut-o reorganizarea ; în ce altă 
privinţă reorganizarea a fost înfricoşătoare pentru danezi, 
nu ne dăm seama. 

ln sfirşit, problema principală : înlesneşte oare întărirea 
unei armate în timp de pace o lovitură de stat ? - Este foarte 
adevărat că armatele sînt instrumentele cu ajutorul cărora se 
înfăptuiesc loviturile de stat şi că, prin urmare, orice întărire 
a armatei face mai realizabilă o lovitură de stat. Dar efec· 
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tivul pe care trebuie să-l aibă armata unei mari puteri nu 
se fixează în funcţie de perspectivele mai mari sau mai mici 
ale unor lovituri de stat, ci în funcţie de efectivul armatelor 
celorlalte mari puteri. Dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. 
Dacă ai acceptat un mandat de deputat prusian şi ai în�cris 
pe stindardul tău măreţia Prusiei şi poziţia ei de mare putere 
în Europa, trebuie să şi consimţi să se asigure mij loacele 
fără de care nici vorbă nu poate fi de măreţia Prusiei şi de 
poziţia ei de mare putere. Dacă aceste mijloace nu pot fi 
asigurate fără a se înlesni posibilitatea unor lovituri de stat, 
cu atît mai rău pentru domnii progresişti. Dacă ei nu ar fi 
fost atît de ridicol de laşi şi de nepricepuţi în 1 848, vremea 
loviturilor de stat ar fi trecut probabil de mult. In condiţii le 
existente însă nu le rămîne altceva de făcut decît să re
cunoască în cele din urmă, sub o formă sau alta, necesitatea 
întăririi armatei şi să păstreze pentru ei temerile lor în ceea 
ce priveşte loviturile de stat. 

Dar problema mai are şi alte aspecte. In primul rînd, 
era oricum mai indicat să duci tratative cu privire la vo
tarea fondurilor destinate acestui instrument pentru lovituri 
de stat cu un guvern al „noii ereu decît cu un guvern Bis
marck. ln al doilea rînd, este de la sine înţeles că orice 
nou pas pe calea aplicării efective a serviciului militar obli
gatoriu face ca armata prusiană să fie tot mai puţin po
trivită ca instrument pentru lovituri de stat. De îndată ce 
întreaga masă a poporului este pătrunsă de năzuinţa spre 
autoguvernare şi de necesitatea luptei împotriva tuturor ele
mentelor care i se opun, înseamnă că şi tinerii de 20-21 de 
ani au fost cuprinşi de această mişcare şi că devine tot mai 
grea înfăptuirea unei lovituri de stat cu ajutorul lor, chiar 
dacă sînt comandaţi de ofiţeri feudali şi absolutişti. Cu cit 
într -o  ţară nivelul politic este mai înalt, cu atît mai îndoiel
nică devine starea de spirit a recruţilor chemaţi sub arme. 
Chiar şi actuala luptă dintre guvern şi burghezie trebuie să 
fi furnizat dovezi în acest sens. 

· 

ln al treilea rînd, serviciul militar de doi ani constituie 
o contrapondere suficientă a sporirii efectivului armatei. ln 
măsura în care întărirea armatei sporeşte posibilităţile ma
teriale ale guvernului de a recurge la  acţiuni violente, în 
aceeaşi măsură serviciul militar de doi ani reduce posibili 
tăţile morale pentru aceasta. In al treilea an de stagiu mi
litar, permanenta îndopare a minţii cu teorii absolutiste şi 
deprinderea de a executa ordinele poate să dea în timpul 

7 - Marx·ngels - Opere, voi. 16 
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stagiului militar anumite roade de moment la soldaţi. în al 
treilea an de stagiu militar, cînd fiecare soldat în parte nu 
mai are aproape nimic de învăţat din punct de vedere mi
litar, tînărul nostru chemat sub arme pe baza serviciului 
militar obligatoriu se apropie într-o anumită măsură de 
soldatul încorporat pe mulţi ani în cadrul sistemului franco
austriac. El începe să aducă întrucîlva cu un soldat de pro
fesie şi, ca atare, poate fi folosit în orice caz mult mai lesne 
decît soldatul mai tînăr. Lăsarea la vatră a oamenilor în 
cel de-al treilea an de serviciu mili tar va compen �a, fără 
îndoială, încorporarea a încă 60 000-80 OOO de oameni ,  dacă 
privim lucrurile din punctul de vedere al posibil ităţii unei 
lovituri de stat. 

La aceasta se mai adaugă însă şi Ul alt punct, care este 
hotărîtor. Nu vrem să negăm că pot surveni împrejurări -
doar cunoaştem prea bine burghezia noa>tră - cînd, chiar şi 
fără mobilizare, numai cu ajutorul armatei din timp de pace, 
ar fi totuşi posibilă o lovitură de stat. Acest lucru este însă 
puţin probabil. Pentru a da o lovitură de stat în stil mare 
este nevoie aproape întotdeauna de o mobilizare. Dar atunci 
se schimbă situaţia. Armata prusiană din timp de pace poate 
deveni în mîinile guvernului, în anumite împrejuran, o 
simplă unealtă folosită de acesta în interiorul ţării, nici 
odată însă armata prusiană din timp de război nu se va 
preta la aşa ceva. Cine a avut prilejul să vadă un batalion 
întîi pe picior de pace, iar apoi pe picior de război, acela 
ştie cit de diferită este întreaga atitudine a oamenilor, ca
racteru l întregii  mase. Soldaţii care au intrat în armată 
aproape ca băieţandri se întorc acum în rîndurile ei ca băr
baţi în toată firea ; ei  aduc cu sine o bună doză de simt al 
propriei demnităţi, de încredere în sine, de femitate şi de 
caracter, de ca"e beneficiază intregul batalion. Atitudinea 
soldaţilor faţă de ofiţeri şi a ofiţerilor faţă de soldaţi se 
schimbă de îndată . Batalionul cîştigă foarte mult din punct 
de vedere m i litar, dar din punct de vedere politic - pentru 
scopuri absolutiste - nu te mai poţi bizui de loc pe el. 
Aceasta s-a putut vedea încă cu prilejul intrării în Schles
wig, unde, spre marea mirare a corespondenţilor ziarelor 
engleze, soldaţii prusieni participau pretutindeni în văzul 
tuturor la demonstraţiile politice şi-şi exprimau fără sfială 
părerile lor, cîtuşi de puţin ortodoxe. Şi acest rezultat -
faptul că armata mobilizată nu mai corespunde din punct 
de vedere politic pentru scopuri absolutiste - îl datorăm 
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mai cu seamă perioadei lui Manteuffel şi erei „celei mai 
noi " .  In 1 848 situaţia se mai prezenta cu totul altfel . 

Aceasta şi este una dintre laturile cele mai pozitive ale 
sistemului militar prusian atît înainte cit şi după reorgai
zare, şi " anume că.. în condiţiile acestui sistem militar, Prusia 
nu poate nici să ducă un război nepopular, nici să fie arena 
unei lovituri de stat de durată. Căci, chiar dacă armata din 
timp de pace s-ar lăsa folosită pentru o mică lovitură de stat, 
prima· mobilizare şi primul pericol de război ar Ji suficiente 
pentru a pune sub semnul întrebării toate „cuceririle " .  Fără 
o ratificare din partea armatei din timp de război, însemnă
tatea faptelor de vitej ie ale armatei din timp de pace în cazul 
unui „Di..ppel intern" nu ar fi decît efemeră ; şi, pe zi ce 
trece, această ratificare va fi mai greu de obţinut. zi,are reac
ţionare au declarat că nu Camerele, ci „armata" sînt adevă
rata reprezentanţă populară. Ele se refereau, fireşte, numai 
la ofiţeri. Dacă lucrurile ar ajunge vreodată pînă acolo încît 
domnii de la „Kreuz-Zeitung " 77 să înfăptuiască o lovitură 
de stat, în care scop ar avea nevoie de armata mobilizată, 
îi asigurăm că s -ar  cruci văzînd o asemenea reprezentanţă 
populară. 

Dar nici aceasta nu este în fond garanţia principală îm
potriva loviturii de stat. Iată în ce constă această garanţie : 
în faptul că nici un guvern nu poate să dispună cu ajutorul 
unei lovituri de stat de o Cameră care să-i voteze noi im
pozite şi împrumuturi şi că, chiar dacă ar reuşi să înjghebeze 
o Cameră dispusă să o facă, nici un bancher din Europa nu 
i-ar acorda credite pe baza unui asemenea vot. Alta ar fi 
situaţia în majoritatea statelor europene. Dar, de cînd cu 
promisiunile din 1 8 1 5  şi cu numeroasele încercări făcute 
zadarnic pînă în 1 843 de a obţine bani, Prusia are în pre
zent reputaţia că nu i se poate da cu împrumut nici un ban 
fără o ho tărîre legală şi inatacabilă a Camerei. Probabil că 
nici măcar d-l Raphael von Erlanger, care a acordat îm
prumuturi pînă şi confederaţilor americani 78, nu ar încre
dinţa bani gheaţă unui guvern prusian format în urma unei 
lovituri de stat. Această situaţie, Prusia o datorează exclusiv 
obtuzităţii absolutismului. 

Puterea burgheziei rezidă tocmai în aceea că guvernul. 
atunci cînd are nevoie de bani - ceea ce, fără doar şi 
poate, se va întîmpla mai devreme sau mai tîrziu -, este 
nevoit să ceară el însuşi bani burgheziei, şi de astă dată nu 
reprezentanţei politice a burgheziei, care ştie în definitiv . 

7" 
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că ea există ca să plătească, ci marii finanţe, care vrea să 
cîştige bine de pe urma guvernului, care măsoară după 
aceleaşi criterii solvabilitatea unui guvern ca şi aceea a unei 
persoane particulare oarecare şi căreia îi este absolut indi
ferent dacă statul prusian are nevoie de mulţi soldaţi sau 
de puţini soldaţi. Aceşti domni scontează numai poliţe cu 
trei semnături, iar dacă alături de guvern a semnat numai 
Camera seniorilor fără Camera deputaţilor, sau o Cameră a 
deputaţilor formată din oameni de paie, atunci ei consideră 
că poliţa nu are acoperire şi renunţă la afacere. 

Aici se termină problema militară şi începe poblema 
constituţională. Indiferent prin ce greşeli şi complicaţii a 
fost adusă în această situaţie, opoziţia burgheză trebuie să 
ducă pînă la capăt lupta în problema militară, altminteri 
pierde şi rămăşiţa de putere politică pe care o mai deţine. 
Guvernul ·a şi pus sub semnul întrebării dreptul ei de a 
aproba bugetul. Dar dacă, mai devreme sau mai tîrziu, guver
nul trebuie totuşi să încheie pace cu Camera, cea mai bună 
politică nu este oare aceea de a aştepta rpur şi simplu ca 
acest moment să sosească ? 

Intrucît conflictul s-a ascuţit atît de mult, răspunsul nu 
poate fi decît afirmativ. Este mai mult decît îndoielnic dacă 
se va putea ajunge la o înţelegere pe baze acceptabile cu 
guvernul existent. Supraevaluîndu-şi forţele, burghezia a 
ajuns în situaţia de a se vedea nevoită să verifice cu ajutorul 
acestei probleme militare dacă ea este factorul hotărîtor în 
stat sau nimic. Dacă învinge, ea dobîndeşte totodată, ase
menea Camerei comunelor din Anglia, puterea de a-i numi 
şi destitui pe miniştri. Dacă e înfrîntă, pe cale constituţio
nală nu va mai reuşi niciodată să însemne ceva. 

Cine îşi închipuie însă că burghezii germani sînt capa
bili de atîta perseverenţă, acela nu-i cunoaşte. Curajul bur
gheziei în materie de politică corespunde întotdeauna şi în
tocmai ponderii pe care o deţine în societatea civilă a ţării 
respective. Puterea socială a burgheziei este mult mai mică 
în Germania decît în Anglia şi chiar lecit în Franţa ; în 
Germania, burghezia nu s-a aliat cu vechea aristocraţie, ca 
în Anglia, şi nici nu a nimicit-o cu ajutorul ţăranilor şi al 
muncitorilor, ca în Franţa. Aristocraţia feudală continuă să 
fie în Germania o forţă ostilă burgheziei şi pe deasupra aliată 
cu guvernele. Industria de fabrică, baza puterii sociale a 
burgheziei contemporane, este mult mai puţin dezvoltată în 
Germania decît în Franţa şi în Anglia, în pofida uriaşelor ei 
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progrese de după 1 848. Imensele capitaluri acumulate de unele 
persoane, frecvente în Anglia şi chiar în Franţa, sînt mai 
rare în Germania. De aici se trage caracterul mic-burghez 
al întregii noastre burghezii. Condiţiile în care trăieşte, ori
zontul pe care şi-l poate crea sînt înguste ; de aceea nu e de 
mirare că şi întreaga ei mentalitate este la fel de îngustă I 
De unde să aibă, aşadar, curajul de a lupta într-o anume 
chestiune pînă la cfpăt ? Burghezia prusiană ştie prea bine 
cit de dependentă este de guvern în ceea ce priveşte propria 
ei activitate industrială. Concesiunile 79 şi controlul adminis
trativ o apasă ca un coşmar. Guvernul îi poate face greutăţi 
la înfiinţarea oricărei întreprinderi noi. De sfera politicii 
să nu mai vorbim ! In timpul conflictului în legătură cu pro
blema militară, Camera burgheză se poate doar opune, ea 
este nevoită să se menţină exclusiv în defensivă, pe cînd 
guvernul atacă, interpretează constituţia cum îi convine, 
sancţionează pe funcţionarii liberali, anulează alegerile mu
nicipale liberale, pune în mişcare toate pîrghiile puterii 
birocratice pentru a le băga bine în cap burghezilor punctul 
lor de vedere de supuşi loiali, acaparează de fapt o poziţie 
după alta, cucerindu-şi astfel o situaţie cum nu a avut-o nici 
Manteuffel. Intre timp, cheltuirea fondurilor şi perceperea 
impozitelor, fără ca să existe un buget, continuă nestinghe
rite, iar reorganizarea armatei se consolidează tot mai mult 
cu fiecare an al  existenţei sale. Intr-un cuvînt, victoria de
finitivă a burgheziei, care se profilează la orizont, capătă 
din an în an un caracter tot mai revoluţionar, iar victoriile 
parţiale, tot mai numeroase pe zi ce trece, obţinute de gu
vern în toate domeniile capătă din ce în ce mai mult as
pectul unor fapte împlinite. La aceasta se adaugă o mişcare 
muncitorească absolut independentă atît de burghezie cit 
şi de guvern, care sileşte burghezia ori să-şi calce pe inimă 
şi să facă muncitorilor concesii dezagreabile, ori să fie gata 
să acţioneze în momentul decisiv fără sprij inul muncitorilor. 
In aceste condiţii va avea oare burghezia prusiană curajul 
să persevereze pînă la capăt ? Pentru aceasta ar fi trebuit 
să se transforme în mod miraculos de la 1 848 încoace -
în propriul ei sens -, dar slăbiciunea pentru compromisuri, 
de care partidul progresiştilor dă dovadă zi de zi de la des
chiderea actualei sesiuni, nu pare să confirme acest lucru. 
Tare ne este teamă că burghezia nu va ezita nici de astă 
dată să se trădeze pe sine însăşi. 
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III  

„Care este deci poziţia partidului muncitoresc faţă de 
această reorganizare a armatei şi faţă de conflictul dintre 
guvern şi opoziţia burgheză izbucnit di n această pricină ? "  

Pentru deplina desfăşurare a activită �ii sale politice, 
clasa muncitoare are nevoie de o arenă mult mai v astă decît 
cea pe care o reprezintă diferitele s tate ale Germaniei fărî
miţate de astăzi. Fărîmiţarea în multe state va constitui o 
piedică pentru mişcarea proletariatului, şi niciodată nu va 
avea în ochii acestuia dreptul la existenţă, niciodată nu va fi 
pentru el obiectul unor preocupări serioase. Proletariatul 
german nu se va preocupa de diferitele constituţii ale im
periului, de hegemonia Prusiei, de tri adă  so şi de alte aseme
nea lucruri decît poate în unicul scop de a sfîrşi o dată pen
tru totdeauna cu toat. acestea ; lui îi este indiferent de cîţi 
soldaţi are nevoie statul prusian pentru a vege ta ca mare 
putere . Pentru clasa muncitoare ca clasă prezintă puţină 
importanţă dacă în urma reorganizării armatei povara mili
tară va creşte într-o oarecare măsură sau nu. In schimb, ei 
nu îi este de loc indiferent dacă serviciul militar obligato
riu va fi introdus integral sau nu. Cu cît numărul munci 
torilor care vor învăţa să mînuiască armele va fi mai mare, 
cu atît va fi mai bine.  Serviciul militar obligatoriu este o 
completare necesară şi firească a votului universal ; el le dă 
alegătorilor posibilitatea să-şi apere cu arma în mină hotă
rîrile împotriva a tot felul de încercări de lovituri de stat. 

Introducerea tot mai consecventă a serviciului militar 
obligatoriu este singurul aspect al reorganizării armatei 
prusiene care prezintă interes pentru clasa muncitoare din 
Germania. 
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Mult mai importantă este problema poziţiei pe care tre
buie să se situeze partidul muncitoresc în conflictul dintre 
guvern şi Cameră izbucnit din această pricină. 

Muncitorul modern, proletarul,  este U tl produs al marii 
revoluţii industriale, care în special în ultima sută de ani a 
revoluţionat complet, în toate ţările civilizate, întregu! llod 
de producţie, mai întîi în indus trie şi apoi şi în agricultură ; 
în urma acestei revoluţii, în producţie sînt angajate numai 
două cl ase : clasa capitaliştilor, care posedă uneltele de 
muncă, materia primă şi mij loacele de subzistenţă, şi clasa 
muncitorilor, care n-au nici mij l oace de muncă, nici ma terie 
primă, nici mij loace de subzis tenţă şi abia trebuie prin munca 
lor să le cumpere pe aces tea din urmă de la capitalişti. 
Proletarul modern, prin urmare, are de-a face direct cu o 
singură clasă socială, care i se opune în mod ostil , îl ex
ploatează - cu c lasa capitaliştilor, a burghezilor. In ţările 
în care revoluţia i ndus trială a fost înfăptuită în întregime, 
ca, de pildă, în Ang lia ,  munci torul are î n tr - adev ăr de-a face 
numai cu capltal islii ,  deoarece şi la ţară marele arendaş nu 
es te al tceva decît un capitalist ; aristocratul. care nu face 
altceva decît să consume renta funciară obţinu tă de pe moşiile 
sale, n u  are absol ut  nici un fel de pun cte sociale comune 
cu m u o c i lorul. 

A l tfel stau lu crurile în ţările în care această revoluţie 
indus trială este abia în curs de înfăptuire, ca în Germania. 
Aici, d i n  vechile relaţii feudale şi postfeudale s-au mai 
p.s tra l o sumedenie de elemente sociale care, ca să spu
nem aşa, fac ca mediul social să fie tulbure şi răpesc rîn
duielilor sociale din Germania acel caracter simplu, clar şi 
clasic, specific actualului stadiu de dezvoltare a Angliei. 
Vedem aici, în Germania, într-o atmosferă care se moder
nizează pe zi ce trece, circulînd printre capitalişti şi mun
citori cL1 totul moderni cel e mai ciudate fosile antediluviene : 
seniori  feudali, jurisdicţie seniorial ă ,  iuncheri de la ţară, 
pedepse corporale, consilieri guvernamentali, consilieri ju
deţeni, bresle, conflicte în jurul sferei de competenţă, drep
tul de a sancţiona al organelor administrative etc. Şi vedem 
că, în lupta pentru puterea politică, toate aceste fosile vii se 
unesc împotriva burgheziei, care, fiind datorită proprietăţii 
ei cea mai puternică clasă a noii epoci, le pretinde, în nu
mele acestei noi epoci, dominaţia politică. 

În afară de burghezie şi proletariat, marea industrie 
modernă produce şi un fel de clasă intermediară - mica 
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burghezie. Aceasta din urmă se compune în parte din ră
măşiţe ale vechilor biirgeri semimedievali, în parte din mun
citori care s -au ridicat într-o oarecare măsură deasupra 
nivelului general. Mica burghezie participă la producţie mai 
puţin decît la repartiţia mărfurilor ; principala ei îndeletni
cire este comerţul cu amănuntul. In timp ce vechii biirgeri 
erau clasa cea mai stabilă, mica burghezie modernă este 
clasa cea mai labilă a societăţii ; în sinul ei, falimentul a 
devenit un fenomen permanent. Prin micul capital pe care-l 
posedă, ea ţine, prin condiţiile ei de viaţă, de burghezie, 
prin nesiguranţa existenţei ei, ea ţine de proletariat. Poziţia 
el politică este tot atît de plină de contradicţii ca şi exis
tenţa ei socială ; în general însă, expresia ei cea mai exactă 
este „democraţia pură" .  Menirea politică a acestei clase este 
să împingă înainte burghezia în lupta ei împotriva rămăşiţe
lor vechii societăţi, şi în special împotriva propriei ei slă
biciuni şi laşităţi, şi s-o ajute să cucerească libertăţi ca : li
bertatea presei, libertatea de asociere şi de întrunire, votul 
universal, autoadministrare locală, fără de care, în pofida 
caracterului lor burghez, o burghezie laşă o poate totuşi 
scoate la capăt, dar fără de care muncitorii nu-şi pot cuceri 
eliberarea. 

In cursul luptei dintre rămăşiţele societăţii vechi, ante
diluviene, şi burghezie intervine pretutindeni, mai devreme 
sau mai tîrziu, un moment cînd ambele părţi aflate în luptă se 
adresează proletariatului, cerindu-i sprij inul. Aceasta coincide 
de obicei cu momentul cînd clasa muncitoare începe ea însăşi 
să se pună în mişcare. Reprezentanţii feudali şi birocratici 
ai societăţii care piere îi cheamă pe muncitori să pornească 
împreună cu ei împotriva vampirilor capitalişti, singurii duş
mani ai muncitorului ; burghezii, la rîndul lor, arată muncito
rilor că ei împreună reprezintă o nouă epocă socială şi că, 
de aceea, în faţa vechii forme sociale care piere, interesele 
lor, în orice caz, coincid. In acelaşi timp, clasa muncitoare 
ajunge treptat la conştiinţa că ea este o clasă distinctă, cu 
interese distincte şi cu un viitor independent distinct ; ş i  
totodată se 1aşte întrebarea care s -a  impus cu insistenţă pe 
rînd în Anglia, Franţa şi Germania : ce poziţie trebuie să 
adopte partidul muncitoresc faţă de cele două părţi aflate în 
luptă ? 

Aceasta va depinde înainte de toate de ce ţeluri urmă
reşte, în interesul clasei, partidul muncitoresc, adică acea 
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parte a clasei muncitoare care a ajuns la conştiinţa inte
reselor ei comune de clasă. 

După cite ştim, muncitorii înaintaţi din Germania reven
dică : eliberarea muncitorilor de sub jugul capitaliştilor prin 
trecerea capi talului care aparţine statului în mîinile munci 
torilor asociaţi, în vederea desfăşurării producţiei fără ca
pitalişti şi pe socoteala societăţii, iar ca mijloace pentru 
înfăptuirea acestui ţel - cucerirea puterii politice cu ajutorul 
votului universal şi direct 81• 

Un lucru este limpede : nici partidul feudal birocratic, 
sau, într-un cuvînt, reacţiunea, cum i se spune de obicei, 
nici partidul burghez liberal-radical nu vor fi dispuse să 
consimtă de bunăvoie la aceste revendicări. Proletariatul 
însă devine o forţă din momentul în care are un partid 
muncitoresc de sine stătător, iar de o forţă trebuie să ţii 
seama. Ambele partide duşmane ştiu acest lucru şi, de aceea, 
cînd va veni momentul, ele vor fi dispuse să facă muncito
rilor concesii fictive sau reale. Din partea cui pot obţine 
muncitorii concesiile cele mai mari 7 

Pentru partidul reacţionar, chiar şi simpla existenţă a 
burgheziei şi a proletarilor este un spin în ochi. Forţa aces
tuia depinde de faptul dacă actuala dezvoltare socială v a  
fi din nou oprită sau cel puţin încetinită. Altminteri toate 
clasele avute se vor transforma treptat în capitalişti , toate 
clasele asuprite în proletari şi, implicit, va dispărea însuşi 
partidul reacţionar. Dacă este consecventă, reacţiunea va 
căuta, fireşte, să suprime proletariatul, dar nu lăsîndu-1 să 
meargă înainte, spre asociere, ci transformîndu-i pe actualii 
proletari din nou în calfe şi  în ţărani iobagi sau semiiobagi 
(băuerliche Hintersassen) . Le-ar conveni oare proletarilor 
noştri o asemenea transformare 7 Ar vrea ei oare să se în
toarcă iarăşi sub tutela părintească a meşterului breslaş 
şi a „milostivului stăpîn u, chiar dacă aşa ceva ar fi posibil 7 
Fireşte că nu ! Dar tocmai privarea clasei muncitoare de 
orice pseudoproprietate şi pseudoprivilegii avute p înă acum, 
stabilirea unui antagonism făţiş între capital şi muncă au 
făcut în general posibilă existenţa unei numeroase clase 
muncitoare unice, cu interese comune, existenţa unei mişcări 
muncitoreşti, a unui partid muncitoresc. Pe deasupra, o ase
menea întoarcere înapoi a istoriei este absolut imposibilă. 
Maşinile cu abur. maşinile mecanice de filat şi războaiele 
mecanice de ţesut, plugurile u abur şi batozele, căile ferate 
şi telegraful electric, presele moderne cu aburi fac impo-
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sibilă o asemenea mişcare absurdă înapoi ; dimpotrivă, ele 
distrug treptat şi implacabil toate rămăşiţele relaţiilor feu
dale şi de breaslă şi dizolvă toate micile contradicţii sociale 
moştenite din trecut într-un singur antagonism istoric-mon
dial, şi anume antagonismul dintre muncă şi capital. 

Burghezia, dimpotrivă, nu are nici o altă sarcină isto
rică decît să sporească multilateral şi să ridice la cel mai 
înalt nivel forţele de producţie gigantice, amintite mai sus, 
şi mij loacele de schimb ale societăţii contemporane ; să aca
pareze cu ajutorul societăţilor sale de credit şi acele mij 
loace de producţie care au rămas moştenire din vremurile 
trecute, şi anume proprietatea funciară ; să pună în mişcare 
cu ajutorul uneltelor de muncă moderne toate ramurile de 
producţie ; să distrugă toate rămăşiţele producţiei feudale 
şi ale relaţiilor feudale, reducînd astfel întreaga societate la 
simplul antagonism dintre clasa capitaliştilor şi clasa mun
citorilor neavuţi. în aceeaşi măsură în care are loc această 
simplificare a contradicţiilor sociale de clasă creşte forţa 
burgheziei, dar într-o  măsură şi mai mare creşte şi forţa 
proletariatului, conştiinţa lui de clasă şi capacitatea de a 
cuceri victoria ; numai datorită acestei creşteri a forţei bur
gheziei, proletariatul ajunge treptat să reprezinte majorita
tea, majoritatea covîrşitoare în stat, aşa cum se întîmplă 
acum în Anglia, dar în nici un caz şi în Germania, unde la 
sate mai precumpănesc încă ţăranii de toate categoriile, iar 
la oraşe micii meşteşugari, micii negustori etc. 

Aşadar, fiecare victorie a reacţiunii ţine în loc dez
voltarea socială şi amînă în mod inevitabil momentul vic
toriei muncitorilor. Dimpotrivă, fiecare victorie repurtată de 
burghezie asupra reacţiunii este într-o anumită măsură şi o 
victorie a muncitorilor, contribuie la răsturnarea definitivă 
a dominaţiei capitaliste, apropie momentul victoriei muncito
rilor asupra burgheziei. 

Să facem o comparaţie între situaţia partidului muncito
resc german din 1 848 şi cea de acum. în Germania mai exislă 
destui veterani care încă înainte de 1 848, cînd s-au făcut 
primii paşi în vederea întemeierii partidului muncitoresc ger
man, au participat la aceasta şi care, după revoluţie, atîta 
timp cît condiţiile de atunci le-au permis acest lucru, au con
tribuit la continua lui întărire. Toţi aceştia ştiu ce muncă a 
trebuit să fie depusă, chiar şi în acele vremuri furtunoase, 
pentru a chema la viaţă mişcarea muncitorească, pentru a 
sprijini dezvoltarea ei, a îndepărta elementele de breaslă 
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reacţionare şi cum toate acestea au încremenit din nou după 
cîţiva ani. Iar dacă acum mişcarea muncitorească a izbucnit, 
ca să spunem aşa, de la sine, cărui fapt se datoreşte acest 
lucru 1 Faptului că din 1 848 marea industrie capitalistă din 
Germania a obţinut succese uriaşe, că ea a distrus masa mi
cilor meşteşugari şi a altor elemente intermediare mtre mun
citori şi capitalişti, a opus direct capitaliştilor masa munci
torilor, pe scurt a creat un proletariat numeros acolo un de 
mai îna inte ori nu existase de loc, ori era cu totul neîn
semnat. Ca urmare a acestei dezvoltări industriale, partidul 
muncitoresc şi mişcarea mun citorească au devenit o ne
cesitate. 

Nu înseamnă însă că nu pot survPni m omente cînd reac
ţiunii să-i convină să focă con cesii Tl llncitorilor. Dar acestea 
sînt întotdeauna con cesii de un fel cu totu l deosebit. Ele nu 
au niciodată un caracter politic. Reacţiunea feudală birocra
tică nu are de gî 11 d  n ici să ex ti ndă dreptul de vot, nici să 
acorde l iberta tea P •  esei, de  asociere şi de întrunire, şi nici să 
îngrădea scă puterea birocratiei. Con cesiile pe care le face 
sînt întotdeavn a  îndrepta te direct împotriva burgheziei şi sînt 
de asemenea natu ră, incit nu sporesc de fel puterea politică 
a muncitorilor. Astfel, în Anglia a fost introdusă, împotriva 
voinţei fabricanţilor, legea cu privire la ziua de muncă de 
1 0  ore pentru mun citorii de fabrică. Tot aşa, în Prusia s-ar 
putea cere guvernului respectarea strictă a instrucţiunilor cu 
privire la durata timpului de muncă în fabrici - instrucţiuni 
care acum există numai pe hîrtie -, s-ar putea cere dreptul 
de asociere pentru muncitori 62 etc., şi nu este exclus ca 
acestea să fie obţinute. Totuşi, aricite concesii ar face reac
ţiunea, un lucru rămîne neschimbat : aceste concesii se obţin 
fără nici un fel de contraservicii din partea muncitorilor ; şi 
este absolut just aşa, deoarece, înveninînd existenţa bur
gheziei, reacţiunea îşi atinge totodată ţelul, iar muncitorii 
nu sînt obligaţi să-i mulţumească şi nici nu-i mulţumesc nici
odată. 

Dar mai există încă o formă de reacţiune, care în ultima 
vreme a avut mare succes şi a fost foarte la modă în anumite 
cercuri ; este vorba de acea formă a reacţiunii care în pre
zent poartă numele de bonapartism. Bonapartismul este o 
formă de stat necesară într-o ţară în care clasa muncitoare 
a atins un înalt nivel de dezvoltare la oraşe, dar e depăşită 
din punct de vedere numeric de mica ţărănime la sate, şi în 
care ea a fost înfrîntă în marea bătălie revoluţionară de clasa 
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capitaliştilor, de mica burghezie şi de armată. Cînd în Franţa 
muncitorii parizieni au fost înfrînţi în gigantica luptă din 
iunie 1 848, şi burghezia a fost cu totul vlăguită de această 
victorie. Ea a recunoscut că nu va putea repurta o asemenea 
victorie a doua oară. Burghezia continua să domine cu nu
mele, dar era prea slabă pentru dominaţie. Pe primul plan 
se situase armata - adevăratul învingător ; ea se sprijinea 
pe clasa din care era cu precădere recrutată, pe micii ţărani, 
care doreau să scape de răzvrătiţii de la oraşe. Forma acestei 
dominaţii era, se înţelege de la sine, despotismul militar, 
şeful lui firesc - urmaşul ereditar al acestuia, Ludovic Bo
naparte. 

Atitudinea bonapartismului atît faţă de muncitori cît şi 
faţă de capitalişti se caracterizează prin aceea că-i împiedica 
să se arunce unii asupra altora. Aceasta înseamnă că el apără 
burghezia de atacurile violente ale muncitorilor, că încura
jează micile ciocniri paşnice dintre cele două clase şi că, in 
general, îi  lipseşte şi pe unii şi pe alţii de orice urmă de 
putere politică. Nici drept de asociere, nici drept de întru
nire, nici libertatea presei ; vot universal, dar în condiţiile 
unei asemenea apăsări a birocraţiei, încît alegerea candi
daţilor opoziţiei este aproape imposibilă ; o atotputernicie a 
poliţiei fără precedent chiar şi în Fran�a poliţienească. O 
dată cu aceasta are loc coruperea făţişă atît a unei părţi a 
burgheziei cît şi a unei părţi a muncitorilor ; primii sînt 
corupţi prin escrocherii colosale făcute cu ajutorul unor ope
raţii de credit, datorită cărora banii micilor capitalişti se 
scurg în buzunarele marilor capitalişti ; ceilalţi - prin colo
sale lucrări edilitare de stat, care concentrează în marile 
oraşe, alături de proletariatul adevărat, independent, un pro
letariat artificial, legat de imperiu, dependent de guvern. In 
sfîrşit, este satisfăcut sentimentul de mîndrie naţională prin 
războaie pseudoeroice, care, totuşi, se duc întotdeauna cu 
înalta permisiune a Europei împotriva unui ţap ispăşitor 
comun în momentul respectiv, dar şi aceasta numai cu con
diţia ca victoria să fie dinainte asigurată. 

Singurul lucru pe care muncitorii şi burghezia îl pot 
obţine sub un asemenea guvern este că intervine un răgaz 
în luptă, că industria - cînd condiţiile sînt favorabile - se 
dezvoltă impetuos, că, prin urmare, se creează elementele 
unei noi lupte, mai înverşunate, luptă care izbucneşte de în
dată ce dispare necesitatea unui asemenea răgaz. Ar fi 
culmea prostiei ca muncitorii să se aştepte la mai mult de 
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la un guvern care există tocmai pentru a-i ţine în frîu pe 
muncitori faţă de burghezie. 

Să trecem acum la cazul analizat de noi în mod special. 
Ce-i poate oferi reacţiunea în Prusia partidului muncitoresc ? 

Poate oare oferi această reacţiune clasei muncitoare o 
participare efectivă la puterea politică ? - Categoric că nu . 
In primul rînd, nici în istoria modernă a Angliei şi nici în 
aceea a Franţei nu s-a întîmplat vreodată ca un guvern reac
ţionar să fi făcut aşa ceva. In al doilea rtnd, actuala luptă 
din Prusia se dă tocmai în jurul problemei dacă guvernul va 
concentra · toată puterea reală în mîinile sale sau va trebui 
s-o împartă cu parlamentul. Şi mai mult ca sigur că guvernul 
nu va face uz de toate mijloacele ca să-i smulgă burgheziei 
puterea numai pentru a dărui apoi această putere proleta
riatului ! 

Aristocraţia feudală şi birocraţia îşi pot păstra puterea 
reală în Prusia şi fără reprezentanţă parlamentară. Situaţia 
lor tradiţ ională la curte, în armată, în rîndul funcţionărimii 
le garantează această putere. Ele nici nu au măcar de ce să 
dorească o reprezentanţă separată, deoarece în prezent Ca
merele constituite din nobili şi funcţionari, ca pe vremea lui 
Manteuffel, nu mai pot fi tolerate în Prusia multă vreme. De 
aceea ele nici n-ar avea nimic împotrivă dacă întregul sistem 
reprezentativ s-ar duce pe apa sîmbetei. 

Burghezia şi muncitorii însă pot exercita într-adevăr în 
mod organizat puterea politică numai printr-o reprezentanţă 
parlamentară. iar această reprezentlnţă parlamentară valo
rează ceva numai atunci cînd are şi ea un cuvînt de spus şi 
participă la luarea hotărîrilor, cu alte cuvinte cînd poate 
avea şi ea „pîinea şi cuţitul u. Dar tocmai acest lucru vrea 
să-l împiedice Bismarck, după cum recunoaşte el însuşi. Ne 
întrebăm : este oare în interesul muncitorilor ca acestui 
parlament să i se răpească toată puterea, acestui parlament 
în care ei înşişi tind să intre prin cucerirea votului universal 
şi direct şi în care speră să formeze cîndva majoritatea ? 
Este oare în interesul lor să pună în mişcare toate pîrghiile 
agitaţiei pentru a intra într-o adunare care, în ultimă instanţă, 
nu va avea nici o greutate ? Bineînţeles că nu ! 

Dar dacă guvernul ar abroga actuala lege electorală şi 
ar acorda votul universal şi direct 1 Da, dacă ! Dacă guver
nul ar recurge la un asemenea truc bonapartist, iar munci
torii ar accepta acest lucru, ei ar recunoaşte implicit din 
capul locului dreptul guvernului de a desfiinţa, după plac, 
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printr-o nouă lege votul universal şi direct ; şi ce valoare 
cir mai avea atunci tot aces>t vot universal şi direct ? 

Dacă guvernul ar acorda votul univ ersal şi direct, el 
l-ar îngrădi de la bun început prin asemenea clauze, încît 
nici n-ar mai fi un vot universal şi direct. 

Iar în ceea ce priveşte însuşi votul universal şi direct, 
n-avem decît să ne ducem în Franţa pentru a ne convinge 
ce alegeri docile pot avea loc cu ajutorul lui atunci cînd 
există o numeroasă populaţie rurală obtuză, o funcţionărime 
bine strunită, o presă bine dresată, asociaţii ţinute în Iiîu în 
suficientă măsură de poliţie şi nici un fel de întruniri poli 
tice. Mulţi reprezentanţi ai muncitorilor aduce oare votul 
universal şi direct în Camera franceză ? Şi să nu uităm că, 
în comparaţie cu proletariatul german, cel francez este mult 
mai concentrat şi are mai multă experienţă de luptă şi de 
organizare. 

Aici mai apare încă o problemă. ln Germania, populaţia 
ruraă este de două ori mai numeroasă decît cea urbană, 
adică în Germania 2/3 din populaţie trăieşte de pe urma agri
culturii şi 1/3 de pe urma indstriei. Şi, întrucît marea pro
prietate funciară constituie în Germania regula, iar micul 
ţăran parcelar excepţia, înseamnă, cu alte cuvinte, că, dacă 1/3 din munci tari se află sub comanda capitaliştilor, 2/a e 
află sub comanda seniorilor feudali. Oamenii care îi atacă 
mereu pe capitalişti, dar nu suflă nici un cuvinţel împotriva 
feudalilor să ia aminte la acest lucru. În Germania, feudalii 
exploatează de dUă ori mai mulţi muncitori decît burghezia ; 
în Germania, ei sînt în aceeaşi măsură ca şi capitaliştii adver
sari direoţi ai muncitorilor. Ba mai mult. Economia patriar
hală e vechile moşii feudale duce la o dependenţă ereditară 
a muncitorilor agricoli sau a ţăanilor fără pămînt (Hăusler) 
de „milostivu[ u lor „stăipîn u, ceea ce îngreuiază foarte mult 
proletarilor agricoli să se alăture mişcării muncitorilor de la 
oraşe. Popii, îndobitocirea sistematică a satului, învăţămîntul 
defectuos, izolarea populaţiei rurale de lumea înconj urătoare 
desăvîrşesc restul .  Proletariatul agricol reprezintă acea parte 
a clasei muncitoare care îşi dă cel mai tîrziu şi foarte greu 
seama de proprii.le sale interese, de propria a poziţie so
cială ; cu alte cuvinte, el este acea parte care rămîne vreme 
mai îndelungată decît oricare alta o uneailtă inconştientă în 
mina clasei privilegiate, care o exploatează. Şi care este 
această clasă ? In Germania, aceasta nu este burghezia, ci 
nobilimea feudală. Ei bine, pînă şi în Franţa, unde aproape 
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că nu există decit ţărani liberi, proprietari de pămînt, unde 
nobilimea feudală a fost încă de mult deposedată de toată 
puterea poli tică, votul universal nu i-a adus pe muncitori în 
Cameră, ci, dimpotrivă, aproape că i-a alungat cu totul de 
acolo. Care ar fi rezultatul votului universal în Germania, 
unde nobilimea feudală mai este încă o forţă socială şi po
litică reală şi unde sînt de două ori mai mulţi muncitori 
agricoli decît industriali ? In Germania, lupta împotriva reac
ţiunii feudale şi birocratice - căci acum la noi amîndouă 
sînt indisolubil legate între ele - este sinonimă cu lupta 
pentru eliberarea spirituală şi politică a proletariatului agri
col, şi atîta timp cit proletaria.tul agricol nu este antrenat 
în mişcare, în Germania proletariatul de la oraşe nu poate 
obţine şi nu va obţine nici un fel de succese, iar votul uni
versal nu reprezin tă pentru proletariat o armă, ci o cursă. 

Poate că această expunere, pe cît de deschisă, pe atît 
de necesară, îi va determina pe feudali să pledeze pentru 
votul universal şi di fect. Cu atît mai bine. 

Sau poate că guvernul îngrădeşte (dacă în general în 
actuala stare de lucruri mai are ce îngrădi} presa, dreptul 
de asociere şi de întrunire al opoziţiei burgheze numai pentru 
a-i ferici pe muncitori cu o presă liberă şi cu dreptul de 
asociere şi de întrunire ? Intr-adevăr, nu-şi urmează miş
carea muncitorească liniştită şi nestingherită calea ei ? 

Tocmai acesta este punctul nevralgic. Guvernul ştie, şi 
burghezia ştie şi ea, că toată actuala mişcare muncitorească 
din Germania nu este decit tolerată şi va exista doar atîta 
timp cît îi va conveni guvernului. Atîta timp cit guvernului 
îi convine existenţa acestei mişcări, care constituie pentru 
opoziţia burgheză un adversar nou, independent, el va tolera 
acea stă mişcare. Dar, de îndată ce mişcarea va face din mun
citori o fartă independentă, şi deci primejdioasă pentru gu
vern, el îi va pune imediat capăt. Felul în care progresiştii 
au fost împiedicaţi să facă agitaţie în presă, asociaţii şi în
truniri poate servi drept avertisment muncitorilor. Aceleaşi 
legi, dispoziţii şi măsuri la care s-a recurs, la timpul lor, 
împotriva progresiştilor pot fi oricînd îndreptate împotriva 
muncitorilor, punînd capăt agitaţiei lor ; şi ele vor fi apli
cate de îndată ce această agitaţie va deveni periuloasă. Este 
de cea mai mare importanţă ca muncitorii să vadă limpede 
acest lucru, pentru a nu se lăsa amăgiţi, ca şi burghezia în 
perioada „noii ereu ,  cînd şi ea era numai tolerată şi credea, 
totuşi, că poziţia ei este consolidată. Iar dacă cineva îşi ima-
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ginează că actualul guvern va elibera presa, dreptul de aso
ciere şi de întrunire de actualele cătuşe, acela este un om cu 
care nici nu merită să discuţi. Şi fără libertatea presei, fără 
dreptul de asociere şi de întrunire nu este posibilă nici o miş
care muncitorească. 

Actualul guvern din Prusia nu este atît de nerod ca să-şi 
taie singur craca de sub picioare. Şi, dacă lucrurile ar ajunge 
pînă acolo incit reacţiunea să momească proletariatul german 
cu cîteva concesii politice fictive, să sperăm că atunci prole
tariatul german îi va răspunde cu mîndrele cuvinte din vechiul 
cîntec al lui Hildebrand ss : 

„Mit ger1 scai man geba inrnhan, ort widar orte". 
„Darurile să 1le primşti cu lancea în mină, gata de iatac•,  

Cit priveşte concesiile sociale pe care reacţiunea le-ar 
putea face muncitorilor - reducerea zilei de muncă în fa
brici, respectarea mai riguroasă a legilor pentru reglemen
tarea muncii în fabrici, dreptul de asociere etc. -, experienţa 
din toate ţările arată că reacţiunea face asemenea propuneri 
fără ca muncitorii să-i fi propus cît de cît ceva în schimb. 
Reacţiunea are nevoie de muncitori, şi nu muncitorii de reac
ţiune. Prin urmare, atîta timp cit muncitorii în propria lor 
agitaţie, făcută în mod independent, apără aceste revendicări, 
ei pot fi siguri că va sosi un moment cînd unele elemente 
reacţionare vor formula aceleaşi revendicări numai pentru 
a face în ciudă burgheziei ; în felul acesta, muncitorii obţin 
succese împotriva burgheziei fără a fi cîtuşi de puţin îndato
raţi reacţiunii. 

Dar, dacă partidul muncitoresc nu se poate aştepta la 
nimic din partea reacţiunii în afară de mici concesii, pe care 
le obţine de la sine fără a fi nevoit să le cerşească, la ce 
se poate aştepta din partea opoziţiei burgheze ? 

Am văzut că atît burghezia cît şi proletariatul sînt pro
dusul unei noi epoci, că în activitatea lor socială tind să 
înlăture rămăşiţele vechiturilor moştenite din vremuri apuse. 
E drept că intre burghezie şi proletariat trebuie să se dea o 
luptă foarte serioasă, dar această luptă poate fi dusă pînă 
la capăt doar atunci cînd vor rămîne să se înfrunte numai 
aceste două clase. Abia cînd toate vechiturile vor fi azvîrlite 
peste bord, „corabia va fi gata să pornească la luptă" ; de 
data aceasta însă, lupta nu se va da între două vase, ci pe 
bordul unei singure corăbii, între ofiţeri şi marinari. 
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Burghezia nu poate cuceri dominaţia politică, nu poate 
exprima această dominaţie politică printr-o constituţie şi prin 
legi fără a pune, totodată, arme în mina proletariatului. Im
potriva vechilor stări sociale diferenţiate prin naştere, ea 
trebuie să înscrie pe stindardul ei drepturile omului ; împo
triva breslelor - libertatea comerţului şi a meşteşugurilor, 
împotriva tutelei birocratice - libertate şi autoadministrare. 
Pentru a fi consecventă, ea trebuie deci să ceară votul uni
versal şi direct, libertatea presei, libertatea de asociere şi 
de întrunire şi abrogarea tuturor legilor excepţionale îm
potriva a diferite clase ale populaţiei. Dar la aceasta se re
duce tot ceea ce trebuie să ceară proletariatul burgheziei. El 
nu poate să ceară burgheziei să nu mai fie burghezie, dar 
fără îndoială că îi poate cere s·1 înfăptuiască în mod consec
vent propriile ei principii. Astfel, proletariatul obţine arma 
de care are nevoie pentru cucerirea victoriei definitive. Cu 
ajutorul libertăţii presei, al dreptului de asociere şi de în
trunire, proletariatul cucereşte votul universal, iar cu aju
torul votului universal şi direct alături de mijloacele de 
agitaţie menţionate mai sus - tot restul. 

Prin urmare este în interesul muncitorilor să sprijine 
burghezia în lupta ei împotriva tuturor elementelor reacţio
nare atîta timp cit ea este fidelă ei însăşi. Fiecare cucerire 
pe care burghezia o smulge reacţiunii este în aceste condiţii, 
în ultimă instanţă, în folosul clasei muncitoare. Acest lucru 
l-au înţeles în mod instinctiv şi muncitorii germani. Pretu
tindeni, în toate statele germane, ei au votat, pe bună drep
tate, pntru candidaţii cei mai radicali, care aveau şanse să 
fie aleşi. 

Dar, dacă burghezia se va trăda pe sine însăşi, dacă ea 
va trăda propriile ei interese de clasă şi principiile care 
decurg din ele ? 

Atunci muncitorilor nu le vor rămîne decît două căi ! 
Sau să împingă înainte burghezia, împotriva voinţei ei, 

s-o silească, pe cît posibil, să extindă dreptul de vot, să 
asigure libertatea presei, libertatea de asociere şi de întru
nire, creînd astfel proletariatului condiţii în care să se poată 
mişca şi organiza în voie. Astfel au procedat muncitorii 
englezi de la reforma parlamentară din 1 832 încoace, munci
torii francezi de la revoluţia din iulie 1 830 încoace, înlesnind 
tocmai prin intermediul şi cu ajutorul acestei mişcări, ale 
cărei ţeluri imediate erau pur burgheze, mai mult decît prin 

8 
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orice alt mijloc, propria lor dezvoltare şi organizare. Acest 
caz va surveni în mod inevitabil, deoarece burghezia, lipsită 
de curaj politic cum e, se trădează pretutindeni din timp 
în timp. 

Sau muncitorii se despart cu totul de mişcarea burgheză 
şi lasă burghezia în voia soartei. Acest lucru s-a întîmplat 
în Anglia, Franţa şi Germania după înfrîngerea mişcării mun
citoreşti din Europa,  între anii 1 848 şi 1 850. El este posibil 
numai după o încordare colosală a forţelor, pentru moment 
infructuoasă, în urma căreia clasa a re nevoie de repaus. 
Cînd clasa muncitoare este viguroasă, acest lucru nu se 
poate întîmpla : el ar echivala cu o abdicare politică totală, 
şi o clasă atît de curajoasă rprin natura ei, o clasă care nu 
are nimic de pierdut, ci totul de cîştigat, nu este în stare să 
procedeze mult timp în felul acesta. 

Chiar în cazul extrem cînd, de frica muncitorilor, bur
ghezia s-ar ascunde în spatele reacţiunii şi, pentru a se 
apăra de muncitori, ar face apel la elementele ostile ei, chiar 
şi atunci partidului muncitoresc nu i-ar rămîne altceva de 
făcut decît să continue, în pofida burgheziei, agitaţia pentru 
libertatea burgheză, pentru libertatea presei, pentru dreptul 
de întrunire şi de asociere, agitaţie trădată de burghezie. 
Fără aceste libertăţi, însuşi partidul muncitoresc nu poate 
avea libertate de mişoare ; luptînd pentru ele, el luptă pen
tru condiţiile propriei sale existenţe, pentru aerul de care 
are nevoie ca să respire. 

Este de la sine înţeles că în toate aceste cazuri partidul 
muncitoresc nu se va tîrî pur şi simplu în coada burgheziei, 
ci se va manifesta oa un partid independent, absolut distinct 
de burghezie. Cu orice prilej el îi va aminti burgheziei că 
interesele de clasă ale muncitorilor şi interesele de clasă ale 
capitaliştilor sînt diametral opuse, lucru de care muncitorii 
sînt conştienţi. El îşi va menţine şi îşi va dezvolta propria 
sa organizaţie în opoziţie cu organizaţia de partid a burghe
ziei, ducînd doar tratative cu aceasta din urmă de la egal 
la egal. In felul acesta, el se va bucura de prestigiu, îi va 
lămuri pe muncitori care sînt interesele lor de clasă şi în 
viitoarea furtună revoluţionară - furtuni care se repetă 
acum cu aceeaşi regularitate ca şi crizele comerciale şi fur
tunile echinoxiale - va fi gata să ,acţioneze. 

De aici decurge politica partidului muncitoresc în con
flictul din jurul constituţiei Prusiei : 
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în primul rînd să menţină partidul muncitoresc organizat 
în măsura în care condiţiile actuale permit acest lucru ; 

să îndemne partidul progresiştilor la un progres adevă
rat în măsura în care acest lucru este posibil ; să-l  oblige să 
dea un caracter mai radical programului lui şi să respecte 
acest program ; să înfiereze şi să ridiculizeze fără cruţare 
orice inconsecvenţă şi slăbiciune a acestuia ; 

să lase ca problema militară propriu-zisă să-şi urmeze 
cursul, fiind conştient că şi partidul muncitoresc va avea 
cîndva de înfăptuit o „reorganizare" proprie, germană, a 
„armatei " ; 

la momelile perfide ale reacţiunii să răspundă : „Darurile 
să le primeşti cu lancea în mină, gata de atac" .  
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Declaraţie 8' 

Către redacţia ziarului „Social-Demokratu 

Subsemnaţii am făcut promisiunea de a colabora la 
„Social-Demokrat" şi am acceotat să figurăm printre colabo
ratorii acestui ziar cu condiţia expresă ca el să fie redactat 
în spiritul scurtului program ce ne-a fost comunicat. Noi 
n-am pierdut nici un moment din vedere poziţia dificilă în 
care se afla acest ziar şi de aceea n-am formulat nici un fel 
de pretenţii care ar fi fost nepotrivite pentru meridianul de 
la Berlin. Dar noi am cerut, în repetate rînduri, ca faţă de 
guvern şi faţă de partidul absolutist feudal să se adopte o 
atitudine cel puţin tot atît de intransigentă ca aceea adoptată 
faţă de progresişti. Tactica pe care o aplică „Social-Demo
krat" face imposibilă colaborarea noastră, n continuare, la 
acest ziar. Părerea pe care o avem noi despre socialismul 
guvenului regal al Prusiei şi despre poziţia justă a parti 
dului muncitoresc faţă de o asemenea înşelătorie a fost deja 
expusă, în mod amănunţit, în „Deutsche-Brilsseler-Zeitungu 
nr. 73 din 12 septembrie 1847, ca răspuns la un articol din 
nr. 206 al ziarului „Rheinischer Beobachter" 85, care apărea 
pe atunci la Colonia, şi în care se făcea propunerea ca pro
letariatul să încheie o alianţă cu „guvernul u îndreptată îm
potriva „burgheziei liberale a .  Sub scriem şi astăzi fiecare 
cuvînt din declaraţia noastră de atunci. 

Londra şi Manchester, 23 februarie 1 865 

Friedrich Engels, Karl Marx 

Scris de K. Marx la 18 febuarie 1 865 

Publicat în ziarul „Social-Demokrat• 
nr. 29 din 3 martie 1865 

Se tipăreşte după te.ul 
apărut în ziar, confruntat 
cu ananscrisul 

Tradus din lmba gemană 
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Friedrich Engels 

[Notă în legătură cu broşura „Problema militară 
în Prusia şi partidul muncitoresc german" 80] 

Peste cîteva zile, în editura Otto Meissner din Hamburg 
va apărea broşura : Friedrich Engels. „Problema militară în 
Prusia şi partidul muncitoresc germanu (preţul 6 groşi) ; spre 
deosebire de cea mai recentă tactică de partid „social-demo
crată " * , autorul acestei broşuri apără din nou punctul de 
vedere adoptat de exponenţii publicistici ai proletariatului 
în anii 1 846-1851 şi dezvoltă acest punct de vedere, faţă 
de reacţiune şi faţă de burghezia progresistă, în legătură cu 
problema militară şi cea bugetară, care se află azi la ordinea 
zilei. 

Scris de F. Engels .a 27 februarie 1 865 

Publicat în ziarul „Berliner Reform • 
nr. 53 din 3 martie 1 865 

Se Upăreşte după textul 
·apărut în ziar 

Tads din limba germană 

* ln varianta trimisă de Engels lui Siebel la 27 februarie 1 865, 
această tactică este caracterizată precum urmează : „orientarea bisma::ko
filă adoptată de «Social-demcraţia» •Ca mai recentă i-a ps în imposibi
litate pe cei de la «Neue Rheinische Zeitung» să colaboreze la organele 
acestei «Social-dmocraţii»" .  Aceste cuvinte figurează şi în textul notei 
apărute n „Dilsseldorfer Zeitung• .  - Nota red. 
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[Proiectul iniţial al rezoluţiei 
cu privire la conflictul din cadrul secţiei din Paris 87] 

1 .  Consiliul Central de la Londra confirmă actuala con
ducere a secţiei din Paris, care este alcătuită din cetăţenii 
Tolain, Fribourg şi Limousin, şi totodată îşi exprimă recu
noştinţa pentru activitatea susţinută desfăşurată de ei. 

2. Consideră că ar fi de dorit ca cetăţeanul Pierre 
V in;ard să facă parte din conducerea secţiei din Paris 88• 

3. Consiliul Central de la Londra aduce mulţumiri cetă
ţeanului Lefort pentru contribuţia adusă de el la întemeierea 
Asociaţiei Internaţionale şi îşi exprimă dorinţa sinceră ca el 
să colaboreze, în calitate de homme de conseil * , cu condu
cerea secţiei din Paris ; totodată, consideră că n-are dreptul 
să impună conducerii secţiei din Paris numirea cetăţeanului 
Lefort în vreo funcţie oficială. 

4. Cetăţeanul V ic tor Schily este numit reprezentant al 
Consiliului Central de la Londra la Paris. 

In această calitate, el va trebui să acţioneze numai de 
comun acord cu conducerea secţiei din Paris. El va exercita 
acel droit de surveillance ** pe care, în actuala 1conjunctură 
politică, însăşi secţia din Paris a considerat oportun să-l re· 
cunoască ca un atribut necesar al Consiliului Central. 

Scris de K. Marx Ja 4 martie 1 865 

Se publică pentru prima oară 

* - consilier. - Nota trad, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 

** - drept de supraveghere. - Nota trad. 
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Karl Marx 

[Rezoluţii ale Consiliului Central 
cu privire la conflictul din cadrul secţiei din Paris 89] 

Rezoluţia I. întrucît cetăţeanul Tolain şi-a prezentat în 
repetate rînduri demisia, care i-a fost respinsă de fiecare 
dată de către Consiliul Central, se pune acum în vedere ce
tăţeanului Tolaii şi conducerii de la Paris să analizeze încă 
o daiă dacă, în condiţiile actuale, o asemenea eliberare din 
funcţie este sau nu indicată. Consiliul CentraJ confirmă cu 
anticipaţie orice hotărîre, în această privinţă, care va fi 
adoptată de către conducere 90• 

Rezoluţia a II-a. Ţinînd seama de dorinţele celor 32 de 
membri a( Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, ex primate 
în cadrul întrunirii care a avut loc la 24 februarie la Paris, 
şi în conformitate cu principiile suveranităţii şi autoadminis
trării poporului, Consiliul Central revine asupra hotărîrii sale 
în legâtură cu numirea unui apărător oficial pentru presa 
franceză. To todată, Consiliul ţine să se folosească de acest 
prilej pentru a-şi exprima deosebita lui stimă faţă de cetă
ţeanul Lefort ca unul dintre iniţiatorii întemeierii Asocia ţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, în special, şi ca militant de 
seamă pe tărîm obştesc, în general 91 ;  în continuare, Consi
liul protestează împotriva principiului, cu care nu poate fi 
de acord, că numai unui ouvrier * poate să i se recunoască 
calitatea de activist al Asociaţiei noastre 92• 

Rezolut ia a III-a.  Consiliul hotărăşte să confirme actuala 
conducere cu condiţia să facă parte din ea şi cetăţeanul 
Vin;ard. 

Rezoluţia a N -a. Consiliul Central recomandă cu insis
tenţă conducerii din Paris să ajungă la o înţelegere cu cetă
ţenii Lefort şi Beluze, astfel ca ei şi grupul de muncitori pe 
care îl reprezintă să fie reprezentaţi în conducere prin trei 

* - muncitor. - Nota trad. 



88 Karl Marx 

membri. Prin aceasta Consiliul nu face decît să-şi exprime 
un deziderat, fiindcă el n-are dreptul şi nici intenţia să-şi 
impună voinţa. 

Rezoluţia a V -a. Intrucît conducerea din Paris s-a de
clarat dispusă să admită prezenţa în sinul ei a unui reprezen
tant direct al Consiliului Central, Consiliul îl numeşte pe 
cetăţeanul Schily ca reprezentant al său în această conducere. 

Instrucţiuni speciale pentru Schily 

„Consiliul declară că, în cazul cînd nu se va ajunge la 
o înţelegere, grupul Lefort, aşa cum prevede statutul n5tru 
(vezi § 7 *) , are dreptul să înfiinţeze. după primirea carnete
lor de membru, o secţie locală a Asociaţiei " .  

Acest lucru trebuie comunicat in terrorem * * ,  însă con
fidenţial, lui Fribourg & Co., pentru a-i convinge să facă con
cesiile necesare în ipoteza că Lefort şi Beluze (directorul de 
la Banque du Peuple 93) caută într-adevăr să-şi determine 
grupul lor să se afilieze la Asociaţie. 

Scris de K. Marx 

pobat de Co;iliul Central 
la 7 martie 1865 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din lmba engleză 

* Vezi volumul de faţă, pag. 17. - Nota red. 
** - ca o meninţre. - Nota trad. 



Karl Marx 

[Recenzie a broşurii „Problema militară 
în Prusia şi partidul muncitoresc german11 

de Friedrich Engels 94] 

89 

„Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german" 
de Friedrich Engels (Hamburg, Otto Meissner) * 

Această broşură deosebit de remarcabilă se împarte în 
trei capitole. 

In primul capitol, autorul critică în lumina ştiinţei mili
tare modul cum a fost reorganizată armata prusiană. El con
sideră că principala greşeală o constituie aici faptul că 
planul acestei reorganizări, „la adăpostul unei aparente re
veniri la serviciul militar obligatoriu, existent iniţial - care 
„.nu poate exista fără Landwehr ca o mare rezervă a arma
tei -, „.înclină mai degrabă spre sistemul franco-austriac, 
bazat pe o armată activă " **.  

In capitolul al doilea este supus unei critici acerbe felul 
cum e privită problema militar. de către opoziţia burgheză. 
Autorul ajunge la următoarea concluzie : „Indiferent prin 
ce greşeJi şi complicaţii a fost adusă în această situaţie, opo
ziţia burgheză trebuie să ducă pînă la capăt lupta în problema 
militară, altminteri pierde şi rămăşiţa de putere politică 
e care o mai deţine„. Va avea oare burghezia prusiană 
curajul să persevereze pînă la capăt ? Pentru aceasta ar fi 
trebuit să se transforme în mod miraculos de la 1 848 în
coace„., dar slăbiciunea pentru compromisuri, de care partidul 
progresiştilor dă dovadă zi de zi de la deschiderea actualei 
sesiuni, nu pare să confirme acest lucru " *** .  

tn capitolul al  treilea, autorul analizează problema ati
tudinii „partidului muncitoresc faţă de aeastă reorganizare 
a armatei u şi „faţă de conflictul constituţional izbucnit din 
această pricină u. Răspunsul său e cuprins in următoarele 
cuvinte : 

* „Die preusische Militărfrage und die deutsche Arbeiterpartei•. 
Von Fridrich Engels (Hamburg, Otto Meissner) . - Nota red. 

· ** Vezi volumul de faţă, pag. 53. - Nota red. 
*** Vzi Tolumul de faţă, pag. 6869. - Nota red. 



„Introducerea tot mai consecventă a serviciului militar 
obligatoriu este singurul aspect al reorganizării armatei pru
siene care prezintă interes pentru clasa muncitoare din 
Germania " * .  

Poli tica pe care trebuie s-o ducă clasa muncitoare în 
actualul conflict constituţional constă în următoarele : „în 
primul rînd să menţină partidul munci toresc organizat în 
măsura în care condiţiile actuale permit acest lucru ; să în
demne partidul progresiştilor la un progres adevărat în 
măsura în care acest lucru este posibil . . . ,  iar la momelile per
fide ale reacţiunii să răspundă : «Darurile să le primeşti cu 
lancea în mină, gata de atac» " * * .  

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 13 martie 1 865 

Publicat în ziarul „Hemann" 
din 1 8  martie 1865 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 70. - Nota red. 0 Vezi volumul de faţă, pag. 83. - Nota red. 
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Declaraţie 
[cu privire la motivele care au dus la hotărîrea de 
a nu mai colabora la ziarul „Social-Demokrat" 95] 

In concluzia sa la declaraţia prin care d-nii Riistow şi 
Herwegh făceau cunoscut că nu se mai consideră colabora
tori ai ziarului ( „Social-Demokrat" nr. 3 1 ) ,  d-l von Schweitzer 
a introdus un articol, care fusese trimis din Londra pe adresa 
ziarului „Neue F rankfurter Zeitung",  spre a dovedi „cit de 
inconsecvent şi, în fond, lipsit de orice temei este procedeul 
folosit de d-nii Marx şi Engels" .  El încearcă să denatureze 
faptele. De aceea ţinem să facem următoarele precizări : 

La 1 1  noiembrie 1864, d-l von Schweitzer, într-o scri
soare, îmi făcea cunoscută apariţia ziarului „Social-Demo 
krat",  organ al Uniunii generale a muncitorilor germani, şi, 
cu acest prilej , îmi comunica între altele : 

„Ne-am 1adrsart unui număr de vreo -8 persoane are sînt membri 
încercaţi ai partidului sau cel putin se simt apropiaţi de el pentru a 
obţine colabo.rarea lor, şi nu există \pro.pe nici o îndoială că ei se vor dclara de acord u această propunere. Totuşi, considerăm că este in
comparabil mai important ca dv., întemeietorul partidului muncitoresc 
german • (aceste cuvinte sîill: subliniate chiar de d-l von Schweitzer) 
„şi întîiul lui militant de seamă, să ne sprijiniţj prin colaborarea dv. 
Avem speranţa că veţi sprijini Ju�ta dificilă a nei Uniuni care îşi trage 
existenţa, fie şi indirect, din propria dv. activitate, după greaua pierdere 
pe ·care a suferit-o".  

La această invitaţie era anexat un prospect, „ tipărit ca 
manuscris" .  Contrar falsei afirmaţii făcute acum de d-l von 
Schweitzer, care repetă cele spuse de „Neue Frankfurter 
Zeitung" - că acest prospect „avea la bază cuvintele de 
ordine ale lui Lassalle" sau că „pe steag era înscris numele 
lui Lassalle" -, el nu conţinea cuvintele de ordine ale lui 
Lassalle şi nici numele lui. Prospectul cuprindea doar trei 
puncte : „solidaritatea intereselor popoarelor" ,  „puternica 
Germanie unită - un stat liber popular" ,  „lichidarea domniei 
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capi talului " .  Referindu-ne în mod expres la acest prospect, 
eu şi cu Engels am răspuns că acceptăm propunerea de co
laborare. 

La 19 noiembrie 1 864, d-l von Schweitzer îmi scria : 

„Dacă mai aveţi de făcut unele observaţii în legătură cu publi
carea prospectului, comunicaţi-ni-le imediat• .  

N-am făcut nici un fel de observaţii. 
Mai departe, d-l von Schweitzer se interesa dacă 

„n-am putea noi • (rdacţia) „să primim din cînd în cînd un .rtic il 
de la dv. şi dacă, totodată, nu ne este îngăduit să iacem cunoscut acest 
lucru cititorilor noştri". 

Eu şi cu Engels am cerut ca în prealabil să fim informaţi 
asupra persoanelor alături de care aveam să figurăm în 
această publicaţie. D-l von Schweitzer ne-a înşirat atunci 
numele colaboratorilor şi a adăugat : 

„Dacă consideraţi cumva că participarea unuia sau a altuia d�ntre 
aceşti domni ar fi indeziabilă, nădăjduim că chestiunea se va aranj a, 
ţinîndu-se seama că între colaboratorii unui ziar nu există în nici un cz 
o solidaritate prea rigurosă" .  

La  2 8  noiembrie, d- l  von Schweitzer îmi scria : 

„Consimţămîntul dv. şi l lui Engcls a slîrnit în partidul nostru -în măsura în ,care el ste, n general initiat în acestă chstiune -
o nemărginită bucurie". 

încă în primele două numere de probă au apărut unele 
lucruri care dădeau de gîndit. Am protestat. Şi, între altele, 
mi1am exprimat indignarea pentru faptul că, dintr-o scrisoare 
particulară pe care i-am scris-o contesei Hatzfeldt cînd am 
aflat de moartea lui Lassalle, cîteva cuvinte de consolare. 
smulse din context, au fost publicate sub semnătura mea, 
fără să mi se ceară consimţămîntul, şi au fost folosite 1n 
mod abuziv, cu neruşinare, pentru o „tămîiere" servilă a lui 
Lassalle. D-l von Schweitzer mi�a răspuns la 30 decembrie : 

„Stimate domn I Fiţi îngăduitor cu noi - treaba o să meargă din 
ce în ce mai bine, ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă. Lucrul bun s e  
fae c u  încetul, şi d e  aceea sper c ă  v ă  veti linişti ş i  veti adopta pentru 
cit va timp o a titudine de expectativă " .  

Astea mi-au fost spuse încă de la 30 decembrie 1 864, 
cînd n-aveam în mină decît primele numere de probă ! 
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La începutul lunii ianuarie 1 865, după confiscarea unuia 
din primele numere ale ziarului „Social-Democrat" ,  l-am feli
citat pe d-l von Schweitzer cu ocazia acestui eveniment, 
adăugind că trebuie să rupă în mod făţiş orice legătură cu 
guvernul. 

Cînd a primit vestea că a murit Proudhon, mi-a solicitat 
un articol despre el. I-am satisfăcut această dorinţă, trimi
ţîndu-i, cu .prima cursă poştală, articolul cerut, dar m-am 
folosit de acest prilej pentru a caracteriza acum, în propriul 
lui ziar, „orice compromis, fie el şi aparent, cu puterea exis
tntă u ,  ca o încălcare „a tactului moral cel mai elementar " ,  
iar procedeul lui Proudhon d e  a cocheta cu L. Bonaparte, 
după lovitura de stat, drept o „infamieu * .  In acelaşi timp, 
Engels i -a  trimis traducerea unui vechi cîntec ţărănesc 
danez **,  pentru ca într-o notă explicativă să-i facă pe citi
torii ziarului „Social-Democrat" să înţeleagă necesitatea 
luptei împotriva iuncherimii anchilozate. 

In cursul aceleiaşi luni , adică tot în ianuarie, am fost 
însă pus în situaţia de a protesta din nou împotriva „tac
ticU d-lui von Schweitzer 96• El mi-a răspuns la 4 februarie : 

„In ceea ce priveşte tactica noastră, vă rog să ţineţi seama de si
tuaţia dificilă în care ne aflăm. Trebuie neapărat ca mai întîi să căutăm 
să ne întărim ec. •  

La sfîrşitul lunii ianuarie, o insinuare strecurată într-o 
corespondenţă de la  Paris primită de „Social-Demoluat" ne-a 
silit, pe Engels şi  pe mine, să publicăm o declaraţie *** ,  în 
care arătam, printre altele, că sîntem bucuroşi să constatăm 
că se confirmă părerea noastră că „proletariatul parizian este, 
ca şi pînă acum, ireconciliabil ostil bonapartismului în 
ambele lui forme, atît celei de la Tuileries cit şi celei de la 
Palais Royal, şi nu a intenţionat nici o clipă să-şi vîndă 
pentru un blid de linte istoricul său drept de prim născut, 
ca purtător al revoluţiei u. Declaraţia se încheia cu cuvin
tele : „Recomandăm muncitorilor germani să urmeze acest 
exempluu **** .  

Intre timp, corespondentul din Paris adusese, în  nr. 21  
al ziarului „Social-Demokrat" ,  unele rectificări la  informaţia 
sa anterioară, făcînd astfel ca declaraţia noastră să fie lipsită 

* Vezi volumul de faţă, pag. 34-35. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 36-37. - Nota red. 

*** Vezi volumul de faţă, pag. 38. - Nota red. 
**** Vezi volumul de faţă, pag. 84. - Nota red. 
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de motivul ei nemijlodt. De aceea n-am ridicat obiecţii atunci 
cînd d-. von Schweitzer a refuzat să o publice. Dar în acelaşi 
timp i-am scris că „vom spune amănunţit în altă parte care 
e părerea noastră despre atitudinea muncitorilor faţă de 
guvernul prusian" .  ln sfîrşit, am făcut o ultimă încercare să-i 
explic,  pe baza unui exemplu practic, şi anume acela al 
coaliţiilor, cit de j alnică e „tactica" lui , chiar dacă e că
lauzită de motive în fond cinstite 97• La 1 5  februarie, el mi-a 
răspuns : 

„Dcă aveţi dorinţa, aşa cm aţi avut-o şi în ultima dv. scrisoare, 
să-mi daţi explicaţii în Jegătură cu unele probleme teoretice ( ! ) .  aş primi 
cu recunoştinţă smenea învăţătură din rpartea dv. Dar, în ceea ce pri
veşte problemele practice ale tacticii curente, vă rog să aveţi în vedere 
că, pentru a face o ipreciere în asemenea chestiuni, trebuie să te afli 
în centrul mi.cării. De aceea •sinteţi nedrept cu nQi dacă, indiferent în 
ce loc şi în ce formă, vă exprimaţi nemulţumirea lată de tactica noastră. 
Ali putea să faceţi acest lucru numai d11că aţi .şti rprecis care e situaţia. 
De asemenea, nu uitaţi că Uniunea generală a muncitorilor germani este 
o organiJaţie bine închegată şi că, într-un anumit grad, ea rămîne legată 
de tradiţiile ei. In concreto *, lucrurile sînt întotdeauna îngreuiate de 
anumite complicaţii•. 

La acest ultimatum al lui Schweitzer am răspuns, îm
preună cu Engels, printr-o declaraţie oficială Ln care făceam 
cunoscut că nu ne mai considerăm colaboratori ai sus-zisului 
ziar ** .  

Londra, 1 5  m.rlie 1 865 

Publicat în suplimentul la ziarul 
„Berliner Reform" nr. 67 din 
19 martie 165 

* - practic. - Nota trad. 

Karl Marx 

Se -Upăreşte după textul 
·apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

** Vezi volumul de faţă, pag. 84. - Nota red. 
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[Declaraţie 
adresată redacţiei ziarului „Berliner Reform" 98] 

Către redacţia ziarului „Berliner Reform" 

Citind nr. 68 al ziarului „Reiorm" şi nr. 37 al ziarului 
„Social-Demokrat" , care mi-au fost trimise aici, văd că d- l  
von Schweitzer, intrat în încurcătură şi deprins cu min
ciuna, încearcă să scape din hăţişul unor „gingaşe obstacole " • 
create chiar de el. Habeat sibi ! * *  Dar eu nu-i permit să 
răstălmăcească declaraţia mea din 1 5  martie *** ,  în care îi 
ofer pur şi simplu posibilitatea să-şi facă singur caracteri
zarea, şi s-o prezinte drept o declaraţie despre Lassalle. Co
respondenţa mea cu Lassalle, care îmbrăţişează o perioadă 
de aproape 15 ani şi care se află în posesiunea mea, răpeste 
lui Schweitzer şi consorţilor săi orice posibilitate de a pre
zenta într-o formă denaturată relaţiile noastre personale sau 
de a arunca o umbră de suspiciune asupra motivelor care 
m-au determinat să adopt o atitudine neutră faţă de agil. �ia 
lassalleană. Cit priveşte raportul dintre lucrările teoretice ale 
lui Lassalle şi acelea ale mele, aceasta e o chestiune care 
ţine de domeniul criticii ştiinţifice. Poate că mai tîrziu se va 
ivi prilejul de a dezbate o problemă sau alta.  In orice câz 
însă, respectul pentru memoria lui Lassalle îmi interzice să 
fac din asemenea chestiuni un obiect de polemică publicistică 
cu niste sicofanţi. 

Zalt-Bommel, 28 martie 1865 

Publicat în „Berliner Refon • 
nr. 78 din 1 aprilie 1865 

Karl Marx 

Se tipdreşte după textul 
apărut în ziar, confrntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba germană 

* Heine. „Primăvara nouă" .  Prolog. - Nota red. 
** - Asta-I priveşte pe el I - No ta trad. 

*** Vezi volmul de faţă, pag. 9194. - Nota red. 
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Karl Marx 

„Preş·edintele omenirii" 00 

Intorcîndu-mă la Londra după o călătorie în Olanda, 
aflu că „Social-Demokrat"  îmi oferă, în nr. 39, un cozonac de 
Asa f6tida 100, preparat, u propriile-i mîini, de d-l Bernhard 
Becker, care l-a plămădit, în cea mai mare parte, din firi
mituri de calomnii de-ale lui Vogt. Dezminţirea, confirmată 
prin documente cu caracter judiciar, a minciunilor scornite 
de Vogt poate fi găsită în scrierea mea „Domnul Vogt " ,  apă
rută la Londra în 1 860 101• Dar de data asta, cu totul contrar 
obiceiului său, d-l Bernhard Becker, „preşedintele omenirii " ,  
nu  se  mulţumeşte doar să  copieze. Pentru prima oară în  viaţa 
sa, el încear1că să spună ceva şi de la el. 

„Mai mult decit atit - spune „preşedintele omenirii" -, Marx a 
amanetat, prin Dronke, pentru 1 OOO de taleri un manuscris,  care a fost 
răscumpărat de Stieber, comisarul de poliţie prusian, ·care îi spiona pe 
emigranţi la Londra" .  

Şi de trei ori în cursul raportului prezidenţial, prezentat 
de el personal, Bernhard Becker al nostru a revenit, cu o 
vioiciune mereu crescindă, asupra acestui „fapt" .  

La pag.  1 24 din „Domnul Vogt" am arătat într-o notă 
de subsol 1°2 : 

„In_ ceea ce mă priveşte, pe Bangya şi pe prietenul lui 
de atunci, actualul general Tirr, i-am cunoscut în 1 850 la 
Londra. Bănuiala pe care mi-au trezit-o combinaţiile lui du
bioase cu toate partidele posibile, orleanişti, bonapartişti etc., 
ca şi legăturile lui cu poliţişti de toate «naţionalităţile», mi-a 
risipit-o foarte simplu, prezentîndu-mi un document scris de 
mina lui Kossuth prin care Bangya, fost pe vremuri, sub 
Klapka, prefect de poliţie interimar la Komorn, era numit 
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acum prefect de poliţie in partibus *. Ca şef secret al poli
ţiei în serviciul revoluţiei, el trebuia,  fireşte, să aibă acces 
«liber» la poliţia aflată în slujba guvenelor. In vara anului 
1852 am descoperit că a sustras şi a predat unui guvern 
german un manuscris pe care i-l încredinţasem pentru a-l 
înmîna unui librar din Berlin 103• După ce am scris unui ungur 
din Paris u (Szemere) „despre cele întîmplate, precum şi des
pre alte ciudăţenii ale acestui om, care de mult mi se păru
seră suspecte, şi după ce, prin intermediul unei terţe per
soane, bine informate, misterul Bangya a fost complet 
limpezit, la începutul anului 1853 am trimis ziarului :New 
Yorker Criminal-Zeitung» 104 un articol semnat de mine în 
care 1am demascat în mod public".  

„Preşedintele omenirii u ,  pe cît se vede, n-a citit articolul 
publicat de mine acum 13 ani în „New Yorker Criminal-Zei
tung",  în care-l demascam în mod minuţios pe Bangya, care 
pe atunci îşi avea încă domiciliul la Londra. Altfel poate că 
ar fi avut grijă ca născocirile sale să fie ceva mai apropiate 
de adevărata stare de lucruri. Aşa însă, el se lasă cu totul 
prQă fanteziei sale fermecătoare, şi ce putea să fie mai firesc 
pentru ea decît plăcuta asociaţie de idei dintre Londra şi 
amanetare ? Cu toate acestea, garantez pe orice că lernhard 
Becker nu şi-a amanetat niciodată manuscrisele. 

„Preşedintele omenirii u a binevoit după aceea să adauge 

„di, u ocazi a  apariţiei ziarului vienez «Botschafter», oficiosul gu
vernului austriac, Marx a vrut să mă convingă pe mine" (adică pe acelaşi 
Bernhard B ecker) ,,să devin corespondentul lui, avînd însă grijă să-mi ascndă caracterul oficios al noului ziar, care, după cm spunea el, ii  
fsese trtmis şi lui, şi subliniind, dto.trivă, că pot să predau articole 
&crise Pe un on cit se pote de violent», 

D-l Bernhard Becker, care pe atunci nu era încă „pre
şedintele omenirii " şi avea obiceiul bine înrădăcinat de a 
cîrpăci „articole cît se poate d3 oneste" pentru săptămînalul 
„Hermann u de la Londra, într-o frumoasă seară - cu puţin 
înainte de a spăla putina, dispărînd discret, pentru motive 
binecuvîntate, din Londra - mi-a făcut o vizită neaşteptată 
la mine acasă {pînă atunci îl văzusem doar întîmplător, o 
dată sau de două ori) . Mi s-a jeluit amarnic de soarta sa 
nefericită şi m-a întrebat dacă n-aş putea să-i găsesc un post 
de corespondent ca să-l ajut astfel să scape de neagra mi-

• - in partibus infidelium - în străinătate (textual : „în ţara ne
cedincioşilor• - adaos la titlul prelaţwor caitolici care erau numiţi 
piscpi în ţări ncrştie) . - Nota trad. 

g - Max-Engels - pere, voi. 16 
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zerie în care se zbătea. I-am răspuns că d-l Kolatschek îl 
informase cu cîteva zile în urmă pe d-l S. Borkheim, refugiat 
politic şi comerciant în City, că la Viena a apărut un nou 
ziar, despre care spunea că este „foarte liberal " ,  îi trimisese 
cîteva numere de probă şi-l rugase să-i caute un corespon
dent la Londra. La rugămintea stăruitoare a lui Bernhard 
Becker, i-am promis să intervin pentru el, în această ches
tiune, pe lîngă d-l Borkheim, care este întotdeauna foarte 
binevoitor cu refugiaţii. După cît îmi amintesc, Bernhard 
Becker a trimis chiar la Viena unul sau mai multe articole 
de probă. Şi iată că încercarea lui nereuşită de a deveni 
corespondent al ziarului „Botschafter" constituie o dovadă a 
legăturilor mele cu guvernul austriac I D-1 Bernhard Becker, 
pe cît se vede, îşi închipuie că, dacă i-a dat contesa Hatzfeldt 
un post, i-a dat şi dumnezeu mintea necesară I 

„Şi iată că Liebknecht - pov5t�te mai departe Bernhardt Becker 
- incear.că în mod sistematic s-o influenţze e contesa Hatzfeldt, că
reia şi arx îi trimite itelegrme şi scrisori, pentru a o istiga împotriva 
Uninii". 

D-l Bemhard Becker îşi închipuie că eu iau tot atît de 
„sistematic" în serios ca şi dînsul dregătoria 105 ce i-a revenit 
pe cale testamentară I Scrisorile adresate de mine contesei 
Hatfeldt după moartea lui Lassalle constau dintr-o scrisoare 
de condoleanţe, din răspunsurile date de mine la diferite în
trebări ce mi-au fost puse în legătură cu proiectata broşură 
depre Lassalle şi din unele explicaţii în legătură cu riposta 
pe care mi s-a cerut s-o dau - şi pe care am şi dat-o -
unui calomniator al lui Lassalle *. Totuşi, pentru a nu da loc 
la unele neînţelegeri, am socotit necesar să-i amintesc con
tesei, într-o scrisoare u data de 22 decembrie 1 864, că n-am 
fost de acord cu politica dusă de Lassalle. Cu aceasta s-a 
încheiat corespondenţa noastră, îi care nu s-a pomenit nici 
un cuvînt despre Uniune 106• Contesa mă rugase, între altele, 
să-i scriu fără întîrziere dacă nu mi s-ar părea nimerit ca în 
broşura proiectată să fie incluse şi cîteva portrete. I-am răs
puns printr-o telegramă : Nu I La d-l Bernhard Becker, care 
e tot atît de mare a lingvist pe cît e de mare ca poet şi 
gînditor, această singură telegramă figurează la plural. 

El spune că şi după aceea eu am participat la o cam
panie îndreptată împotriva lui. Singurul pas întreprins de 
mine în această chestiune de o importanţă covîrşitoare a 

* Vezi volumul de faţă, pag. 24-27. - Nota red. 
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constat în următoarele : · Mi se scrisese de la Berlin că anu
mite cercuri îl persecută pe Bernhard Becker pentru că nu 
vrea să îngăduie ca „Social-Demokrat " şi Uniunea să fie 
folosite ca mij loc de agitaţie pentru alipirea Schleswig
Holsteinului la Prusia 107• ln acelaşi timp fusesem rugat să 
previn de această „intrigă" pe d-l Klings din Solingen -
întrucît se credea că dispun de oarecare influenţă asupra lui 
datorită relaţiilor noastre din trecut - şi pe d-l Philipp 
Becker din Geneva. I-am prevenit pe amîndoi : pe unul prin
tr-un prieten din Barmen *, iar pe celălalt prin prietenul 
meu Schily de la Paris, care, ca şi mine, în mod eronat îşi 
închipuia că în „preşedintele omenirii" se petrecuse o schim
bare omenească şi că într-adevăr se comportase măcar o 
dată ca lumea. Acum el, bineînţeles, atribuie faptelor un 
sens cu totul diferit - ca un dialectician ce este I 

Dar „preşedintele omenirii" este mare nu numai ca poet, 
gînditor, lingvist şi dialectician. El este, totodată, şi un pa
tolog care nu dă greş. Antraxul de care am suferit un an şi 
jumătate şi care întîmplător a mai durat şase luni după 
moartea lui Lassalle e, în cazul meu, o maladie cu semne 
purpurii pe care el o explică prin „neagra invidie faţă. de 
măreţia lui Lassalle".  

„Dar - adaugă l .lin d e  emfază -, Marx n-a cutezat să ia ati
tudine npotriva lui L;salle, fiindcă ştia prea bine că acesta l-ar fi 
nimicit 1pe loc cu măciuca lui uriaşă, aşa cum făcuse şi cu Bastiat
Schulze" .  

Or, tocmai în  această ultimă scriere a a despre „Bas
tiat-Schulze" 168 laudă Lassalle peste măsură lucrarea mea 
„Critica economiei politice", apărută la Berlin în 1859 169, 
spune despre ea că „face epocă" ,  că este o „capodoperă"  şi 
o pune pe acelaşi plan cu operele lui A. Smith şi Ricardo. 
Din toate acestea, d-l Bernhard Becker, cu capacitatea de 
gîndire care l caracterizează, trage concluzia că Lassalle 
m-ar putea nimici şi pe mine aşa cum l-a nimicit pe Schulze
Bastiat. De altfel, Lassalle îşi avea şi el părerea lui, cu totul 
diferită, despre ceea ce „cutez" eu. Cînd, cu o ocazie despre 
care nu e locul să vorbesc aici, i-am scris că, din motive pe 
care le-am arătat atunci, eu şi cu Engels vom fi nevoiţi să 
pornim un atac public împotriva lui 110, el mi-a răspus în 
mod amănunţit, într-o scrisoare pe care n acest moment o 

* - Karl Siebel. - Nota red. 
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am în faţa mea şi 1n 1care îşi formulează mai întîi contra
argumentele, iar după aceea încheie printr-un îndemn : 

„Gîndiţi-vă la toate acstea înainte de a vă pronuna cu gls tare, 
în azul publicului. In afară de asta, o dezbinare şi o sciziune între noi 
ar fi un eveniment regretabil pentru partidul nostru, care şi aşa nu e 
prea mare şi are un caracter pcfic I" 111 

D-l Bernhard Becker vede o contradicţie totală în faptul 
că eu n-am vrut de loc să am de-a face cu o obscură Aso
ciaţie internaţională, printre ai cărei membri figura, cică, şi 
dînsul 112, şi în acelaşi timp participam cu multă rîvnă la 
activitatea Asociaţiei Internaţionale, ieare a fost întemeiată 
în luna septembrie a anului trecut de către conducătorii 
trade-unionurilor din Londra. 

Se pare că puterea de discernămînt a d-lui Bernhard 
Becker nu e mai prej os de capacitatea lui de deducţie. Aso
ciaţia sa - după cum se laudă el - a reuşit să reunească, 
în vremurile ei cele mai bune, pînă la „400 de oameni" ,  în 
timp ce Asociaţia noastră are lipsa de modestie de a număra 
tucă de pe acum zece mii de membri numai în Anglia. Este, 
într-adevăr, inadmisibil ca aşa ceva să se petreacă, ca să 
spunem aşa, fără ştirea „preşedintelui omenirii " I 

Ţinînd seama de toate acestea şi mai cu seamă de nenu
măratele talente ale d-lui Bernhard Becker, pe care le-am 
schiţat aici doar în linii generale, cu greu ar putea fi socotită 
îndreptăţită plîngerea lui că pe un om ca el au căutat să-l 
împovăreze cu prea multe atribuţii deodată ; că i s-a încre
dinţat nu numai rolul de autocrat ca specialitate principală, 
dar, „printre altele" ,  şi misiunea, de mai mică importanţă, 
„de a cumpăra ouă şi unt pentru nevoile casei " 113 • Dar poate 
că s-ar ajunge la o mai bună organizare a treburilor gospo
dăreşti legate de funcţiile sale duble. Pe viitor, misiunea lui 
principală să fie aceea „le a cumpăra ouă şi unt pentru 
nevoile casei",  răminînd să i se încredinţeze numai „printre 
altele" şi atribuţia de preşedinte al omenirii. 

Londra, 8 aprilie 1865 

PubliJat în „Berliner Refon • 
nr. 88 din 13 prilie 1865 

Karl Marx 

Se 1păreşte după textul 
•apărut n ziar 

Tnads din limba germană 
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După ce la mitingul polonezilor de la Londra din ziua de 
1 martie au fost adoptate cele două propuneri ale domnilor 
Beales şi Leverson, despre care se vorbeşte în nr. 30 al 
ziarului dv., d-l Peter Fox (englez) , în numele Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, a propus o rezoluţie în care se 
spunea că 

„integritatea şi independenţa Poloniei constituie o condiţie indis
pensabilă pentru existenţa unei Europe democritice şi că, atita tmp dt nu este îndeplinită această condiţie, viltoriile obţinute de reoluţie e continent nu pot fi altceva decît nişte preludii de scurtă durată ale 
unor lungi perioade de dominaţie a contrarevoluţiei" . 

După o scurtă evocare istorică, în care a arătat calami
tăţile ce siau abătut asupra Europei, de cînd Polonia şi-a 
pierdut libertatea ei, şi a descris politica de cuceriri dusă de 
Rusia, d-l P. Fox a demonstrat că poziţia partidului liberal în 
această problemă nu coincide cu aceea a societăţii democra
tice în numele căreia vorbeşte el. Deviza Europei conserva
toare este : O Europă subjugată avînd la bază o Polonie 
subjugată. Deviia Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
dimpotrivă, este : O Europă liberă, care să se sprij ine pe o 
Polonie liberă şi independentă. 

D-1 Eccarius (muncitor german, vicepreşedinte al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor) a sprijinit această rezoluţie 
şi s-a ocupat în mod amănunţit de participarea Prusiei la 
diferitele împărţiri ale Poloniei. El a încheiat cu cuvintele : 
„Pieirea monarhiei prusiene este o condiţie sine qua non * 
pentru făurirea Germaniei şi restaurarea Poloniei " .  

D - l  Le Lubez, membru francez al Asocia/iei Internatio
nale a Muncitorilor, s-a  pronunţat şi el în favoarea acestei 

* - obligatorie. - Nota trad. 
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rezoluţii, care a fost adoptată în unanimitate, în aclamaţiile 
prelungite ale participanţilor la miting. 

„Daily News" şi alte cîteva ziare „liberale" londoneze, 
nemulţumite de succesul obţinut de Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor, fără al cărei sprijin, în treacăt fie zis, mitingul 
polonezilor de la St. Martin's Hall nici n-ar fi avut loc, au 
suprimat această parte a dării de seamă. In numele Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor vă rog să publicaţi această 
rectificare. 

Londra etc. 

H. Jung, secretar-corespondent 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

pentru Elveţia 

Soris de K. Marx la 13 aprilie 1865 

Publicat, cu mi:i mdficări, 
in „Der weise Adler• r. 48 
din 2 aprilie 1865 

Se tipăreşte după manucris 

Tradus din limba gemană 
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Karl Marx 

Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
către preşedintele Johnson 115 

Către Andrew Johnson, preşedintele Statelor Unite 
ale Americii 

Stimate domn, 
Demonul „rînduielilor specificeu 116, pentru a căror do

minaţie s-a ridicat Sudul înarmat, n-a putut permite adora
torilor săi să cedeze în mod onorabil, n luptă deschisă. 
Ceea ce începuse printr-o trădare trebuia să se termine 
printr-o mîrşăvie. Aşa cum războiul dus de Filip al II-lea 
pentru apărarea inchiziţiei a scos la iveală pe un Gerard, 
tot aşa şi rebeliunea lui Jefferson Davis în favoarea scla
vagismului a împins pe primul plan pe un Booth. 

Nu stă în atribuţia noastră să rostim cuvinte de mîh
nire şi indignare într-un moment cînd în Lumea nouă şi în 
cea veche inimile sînt copleşite de emoţie. Pînă şi defăimă
torii m simbrie, care an de an şi zi de zi, cu o perseverenţă 
de Sisif, au făcut totul pentru asasinarea morală a lui Abra
ham Lincoln şi a marii republici pe care a condus-o el, sînt 
acum cuprinşi de groază în faţa acestei izbucniri generale 
de revoltă populară şi caută fiecare să presare cit mai multe 
floricele retorice pe mormîntul lui deschis. Ei au ajuns, în 
sfîrşit, să înţeleagă că Lincoln a fost un om care nu putea 
fi doborît de greutăţi sau ameţit de succese, care a urmărit 
cu perseverenţă realizarea măreţului său ţel, fără să-l com
promită vreodată prin vreo pripeală oarbă ; un om care a 
chibzuit temeinic fiecare pas, fără să dea înapoi ; care nu 
s-a lăsat niciodată tîrît de valul simpatiei populare şi nu 
s-a descuraj at cînd a simţit că pulsul mişcării populare slă
beşte ; care a temperat asprimea unor măsuri prin căldura 
unei inimi generoase, a luminat cu zîmbetul umorului eve
nimentele întunecate de pasiune şi şi-a desfăşurat activi
tatea sa titanică cu o modestie şi o simplitate care contras
tau atît de mult cu fastul, emfaza şi grandilocvenţa u care 
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îndeplinesc cele mai mărunte treburi cîrmuitorii prin mila 
lui dumnezeu ; într-un cuvînt, a fost unul dintre acei oameni 
rari care au ajuns să fie mari fără să înceteze a fi buni. Atit 
de modest a fost acest om mare şi bun, încît lumea a desco
perit în el pe erou abia după ce a căzut ca un martir. 

Onoarea de a fi pus alături de un asemenea conducă
tor, ca ce-a de -a doua victimă a demonilor infernali ai scla
vagismului, i-a revenit d-lui Seward. N-a fost el acela care, 
într-un moment de şovăială generală, a avut perspicacitatea 
să prevadă cu înţelepciune şi să prezică cu bărbăţie „con
flictul inevitabW ? 117 N-a fost el acela care, în ceasurile 
cele mai întunecate ale acestui conflict, a dat dovadă de 
un simţ al datoriei demn de vechii romani, care nu-şi pier
deau credinţa în republică şi în steaua ei ? Nădăjduim din 
toată inima că el şi fiul său se vor însănătoşi într-un timp 
mult mai scurt decît „90 de zileu 118 şi se vor întoarce la ac
tivitatea lor publică şi la onorurile pe care le merită 
din plin. 

După terminarea unui război civil îngrozitor, care, dacă 
se ţine seama de proporţiile lui uriaşe şi de întinderea lui 
extraordinară şi e face 0 comparaţie cu războiul de 100 de 
ani, cu războiul de 30 de ani şi cu războiul de 23 de ani ale 
Lumii vechi 119, abia dacă se poate spune că a durat 90 de 
zile, dv., stimate domn, vă revine sarcina de a extirpa prin 
lege ceea ce a fost doborît prin sabie, să conduceţi munca 
grea de reconstrucţie politică şi regenerare socială. Con
ştiinţa profundă a măreţei misiuni ce vă revine vă va feri 
de orice compromisuri în îndeplinirea acestor grele îndato
riri. Nu trebuie să uitaţi niciodată că, începînd o eră nouă, 
de emancipare a muncii, poporul american a încredinţat răs
punderea conducerii lui unor oameni ai muncii : unul era 
Abraham Lincoln, iar celălalt este Andrew Johnson. 

Semnat la Londra, la 13 mai 1 865, în numele Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor : 

Karl Kaub ; Edwin Coulson ; F. Lessner ; Carl 
Pfaender ; N. P. Hansen ; Karl Schapper ; 
William Dell ; Georg Lochner ; Georg Ecca
rius ; John Osborne ; P. Petersen ; A. Janks ; 
H. Klimosch ; John Weston ; H. Bolleter ; 
B. Lucraf t ; J. Buckley ; Peter Fox ; N. Salva
tella ; George Howell ; Bordage ; A. Valltier ; 
Robert Shaw ; J. mgmaid ; W. Morgan ; 
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G. W. Wheeler ; J. D. Nieass ; W. Worley ; 
D. Stainsby ; F. de Lassassie ; J. Carter ; Emile 
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K. Marx 

Salariu, preţ şi profit 

Cuvînt introductiv 

Cetăţeni ! 
Permiteţi -mi, înainte de a intra în subiectul nostru, să 

fac cîteva observaţii preliminare. 
In momentul de faţă, pe continent bîntuie o adevărată 

epidemie de greve ; maj orarea salariilor a devenit o reven
dicare generală. Această problemă va fi dezbătută la con
gresul nostru * ·  In calitate de conducători ai Asociaţiei 
Internaţionale, trebuie să aveţi un punct de vedere bine sta
bilit în această problemă foarte importantă. De aceea con 
sider de datoria mea să tratez această problemă în mod 
amănunţit, chiar cu riscul de a pune răbdarea voastră la 
grea încercare. 

Trebuie să mi fac o observaţie preliminară cu privire 
la cetăţeanul Weston Acesta, crezînd că acţionează în inte
resul clasei munclloare, nu numai că a expus în faţa voastră 
concepţii care, după cum ştie, sînt extrem de nepopulare în 
rîndul clasei muncitoare, dar a şi apărat aceste concepţii în 
mod public. O astfel de manifestare de curaj moral este 
demnă de un profund respect. Deşi voi expune problemele 
fără menaj amente, nădăjduiesc că la sfîrşitul expunerii cetă
ţeanul Weston îşi va da seama că sînt de acord cu ceea ce 
mi se pare a fi ideea fundamentală a tezelor sale , pe care 
însă în forma lor actuală le consider false din punct de 
vedere teoretic şi primejdioase din punct de vedere practic. 

Acum voi trece la subiectul propriu-zis. 

1 . Producţie şi salarii 

Raţionamentul cetăţeanului Weston s -a  sprij init în esenţă 
pe două premise : 

• Vzi volumul de faţă, pag. 549-550. - Nota red. 
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1) că masa producţiei naţionale este ceva invariabil 
sau, cum ar spune matematicienii, o cantitate sau o mărime 
constantă ; 

2) că suma salariilor reale, adică a salariilor măsurate 
prin cantitatea de mărfuri c� poate fi cumpărată cu ele, este 
o sumă invariabilă, o mătrme constantă. 

Este evident că prima lui afirmaţie este qr�sită Se ştie 
că valoarea şi masa producţiei cresc din an în an, că forţa 
productivă a muncii naţionale sporeşte şi că cantitatea de 
bani necesară pentru circulaţia acestei producţii crescînde se 
schimbă neîncetat. Ceea ce este valabil pentru un an întreg 
şi pentru diferit i ani comparaţi între ei este valabil si pentru 
oricare zi medie a anului. Masa sau mărimea producţiei naţio
nale se schimbă necontenit. Ea nu este o mărime constantă, 
ci una variabilă ; chiar dacă facem cu totul abstracţie ele 
schimbările care intervin în numărul populaţiei, ea nu poate 
fi decît o mărime variabilă, din cauza schimbărilor continue 
care au loc în GCLlmularea capitalului şi in torta productivă a 
muncii. Este incontestabil că; dacă astăzi ar avea loc o creŞ 
tcre a nivelului general al salariului, această creştere în sine, 
indiferent de urmările ei, nu ar determina în mod direct 
schimbări în masa producţiei. Ea ar porni, mai întîi, de la 
actuala stare de lucruri. Dar, dacă producţia naţională înainte 
de majorarea salariilor era variabilă, şi nu constantă, ea va 
continua să fie variaLil., şi nu cuns lan li ;;i rlup1 m ajorarea 
salariilor. 

Să presupunem însă că masa producţiei naţionale ar fi 
constantă, şi nu variabilă. Chiar şi în acest caz, ceea ce 
prietenul nostru Weslon consideră a fi o concluzie log.că 
n -ar  fi decît o afirmaţie nefundamentată. Dacă avem un nu
rn.r dat, să zicem 8, limitele absolu te ale acestui număr nu 
împiedică nicidecum părţile sale componente să-şi schimbe 
limitele lor rela tive. Dacă profitul ar fi egal cu 6 şi salariul 
c u  2, salariul ar pulea să crească la 6, iar profitul ar putea 
să scadă la 2, şi, totuşi, suma totală ar rămîne 8. Prin ur
mare, dacă masa producţiei rămîne constantă, aceasta nu 
d cn-edeşte nicidecum că suma salariilor ramîne şi ea constantă. 
Cum dovedeşte însă prietenul nostru \Veston că suma sala
ri i lor ramîne invmiabilă ? Pur şi simplu prin aceea că afirmă 
acest lucru. 

Chiar dacă admitem că afirmaţia lui este· j ustă, lin ea 
rezultă două lucruri, pe cînd cetăţeanul \Veston nu vede 
,l ecit unul singur. Dacă suma salariilor este o mărime con-
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stantă, ea nu poate fi nici mări tă, nici micşorată. Prin u rmare, 
dac. muncitorii procedează nechibzuit impunîncl o majorare 
temporară a salariilor, atunci capitaliştii procedează nu mai 
puţin nechibzuit impunînd o scădere temporară a salariilor. 
Prietenul nostru Wcston nu Utgăcluieşte că, în anumite îm
prejurări, nuncitorii . pot impune capi taliş tilor o majorare 
a salariilor ; dar, cum e-1 consideră suma salariilor, prin na tura 
sa, ca o mărime constantă, aceasta trebuie să determine, 
după părerea lui, o reacţie. Pe de altă parte, el mai ştie că 
capitaliştii pot impune o scădere a salariilor şi că, de fapt, 
e1 mcearca necontenit să facă acest lucru. Potrivit princi
piului că salariul este constant, aceasta trebuie să determ ine 
o reacţie şi într-un caz şi în - celă1alt. Prin urmare, opun în
du-se unei încercări de a reduce salariile sau unei reduceri 
efective, muncitorii procedează foarte just. Ei procedează, 
aşadar, just şi atunci cîncl impun o majorare a salariilor, 
căci orice acţiune de împotrivire faţă de scăderea salariilor 
este o acţiune pentru majorarea salariilor. Astfel, potrivit 
principiului că salariul este constant, formulat de însuşi ce 
tăţeanul Weston, muncitorii, în anumite împrejur.ri, trebuie 
sl se unească şi să lupte pentru majorarea salariilor. 

Dacă cetăţeanul Weston respinge această concluzie, el 
trebuie să renunţe şi la premisa din care rezultă ea. în loc 
să spun. că suma salariilor este o mărime constantă, el ar 
trebui să spună că, deşi această sumă nu poate şi n 1 1  trebuie 
să crească, ea poate şi trebuie, dimpotrivă, să scadă ori ele 
cîte ori capitalului i se năzare s-o reducă. Dacă capitalistul 
va gcisi de cuviinţă că trebuie să vă hrăniţi cu cartofi în 
loc de carne şi cu ovăz în loc de grîu, trebuie să acceptaţi 
voinţa lui ca pe o lege a economiei politice şi să vă supu
neţi acestei voinţe. Dacă într-o ţară, de pildă în Statele Unite, 
nivelul salariului este mai ridicat decît în Anglia, a tunci 
trebuie să vă explicaţi această deosebire în ceea ce priveşte 
nivelul salariilor prin deosebirea dintre voinţa capitalistului 
american şi aceea a capitalistului englez, metodă care ar 
simplifica, desigur, foarte mult studiul nu numai al fenome
nelor economice, dar şi al tuturor celorlalte fenomene. 

Dar chiar şi atunci am putea pune întrebarea : de ce oare 
voinţa capital.istului american se deosebeşte de aceea a capita
listului englez ? Şi pentru a răspunde la această între bare 
trebuie să ieşim din domeniul voinţei. Un popl poate să răs 
pundă că una este voia lui dumnezeu în Franţa şi alta în  
Anglia. Dacă i-aş cere să-mi explice această dualita te a voin -
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tei, el ar putea s. aibă neobrăzarea să-mi răspundă că e voia 
lui dumnezeu să  aibă o voinţă în Franţa şi alta în Anglia. Dar 
prietenul nostru Weston nu va folosi, desigur, o argumentare 
care neagă cu desăvîrşire orice gîndire logică. 

Fireşte, voinfa capitalistului este de a lua cît mai mult. 
Nouă ne revine însă sarcina nu de a flecări despre voinţa sa, 
ci de a cerceta puterea sa, limitele acestei puteri şi caracterul 
acestor limite. 

2. Produc/ie, salariu, profit 

Ideile din prelegerea pe care ne-a ţinut-o cetăţeanul Wes
ton ar fi putut st'1 încapă într-o coaj ă de nucă. 

Toate raţionamentele luL se rezumă la următoarele : 
dacă clasa muncitoare va sili clasa capitaliştilor să-i plă
tească 5 şilingi în loc de 4 sub formă de salariu în bani, 
capitalistul îi va restitui sub formă de mărfuri o valoare 
de 4 şilingi în locul unei valori de 5 şilingi. Clasa munci
toare ar trebui s. plătească cu 5 şilingi ceea ce cumpăra 
înainte de maj orare a salariilor cu 4 şilingi. Dar de ce se 
întîmplă aceasta ? De ce d. capitalistul în schimbul a 
5 şilingi numai o valoare de 4 şilingi ? Pentru că suma sa
lariilor este constan tă. Dar le ce este ea fixată la o valoare 
în mărfuri de 4 şilingi ? De ce nu la 3 sau la 2 şilingi sau 
la o altă sumă oarecare ? Dacă limita sumei salariilor este 
fixată p rintr-o lege economici, care nu depinde nici de 
voinţa capltalistulu i, nici de voinţa muncitorului, atunci ce
tăţeanul Weston ar fi trebuit, înainte de toate, s-ă enunte 
această lege şi s-o demonstreze. Apoi ar fi fost obligat să 
demonstreze că suma salariilor plătite efectiv la intervale 
anumite corespunde întotdeauna exact sumei necesare a 
salariilor şi că nu se abate niciodată de la ea. Pe de altă 
parte, dacă limitele date ale sumei salariilor d�pind numai 
de voinţa capitalistului sau de limitele lăcomiei lui, ele sînt 
arbitrare. nu corespund unei necesităţir pot fi modificate din 
voinţa capitalistului şi pot fi deci modificate şi împotriva 
voinţei lui. 

Cetăţeanul Weston şi-a ilus trat în faţa voastră teoria 
prin următorul exemplu : dac. un castron conţine o anumită 
cantitate de ciorbă care să servească drept hrană pentru un 
anumit număr de persoane, o creştere a capacităţii lingurilor 
nu determină o creştere a ·cantităţii de ciorbă. Să nu mi-o ia 
cetăţeanul Wcston în nume ele r.lu dac. găsesc această ilus -
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trare de-a d rep tul neghioabă * .  Ea m i - a  reaminti t întrucîtva 
de parabola la  care a recurs Menenius Agrippa. Cînd plebeii 
romani au făcut grevă împo triva patricienilor romani , patri
cianul Agrippa l e - a  spus că burta patriciană hrăneşte mem
brele plebeene ale trupului statului. Agrippa nu a reuşit îns� 
să demonstreze că se pot hrăni membrele unui om umplînd 
stomacul altuia. In ceea ce-l priveşte pe cetăţeanul Weston, 
acesta a uitat că castronul din care mănîncă munci tor ii  con
ţine întregul produs al muncii naţionale ş i  că ceea ce î i  îm
piedică pe muncitori să  ia  mai  mult din castron nu este nici 
d imensiunea redusă a castronului ş i  nici cantitatea insufi
cientă a conţinutului său, ci numai şi  numai dimensiunile 
mici ale lingurilor lor.  

Prin ce truc capătă capitalistul posibili tatea de a da în 
schimbul a 5 şilingi o valoare de 4 şilingi ? Prin ridicarea 
preţurilor mB.rfurilor _pc care el  le vinde. Dar creşterea sau, 
î n  genere, schimb are a preţului mlrfurilor, ba înseşi preţurile 
mărfurilor depind o are numai de voinţa capitalistului ? Sau, 
dimpo trivă, nu sînt  oare necesare anumite condiţii pentru a 
face ca această voinţă să devină eficientă ? Dacă asemene a 
condiţii nu sînt necesare, creşterea şi scăderea, fluctuaţiile 
neîncetate ale preţurilor pe piaţ ă  devin o enigmă de ne
dezlegat.  

De îndată ce admi tem că nu s-a produs nici  un fel de 
schimbare nici  în  forţa productivă a muncii,  nici în  : a n li 
tate a  capitalului şi a muncii întrebuinţate, P ici în val oarea 
banilor cu ajutorul c ă rora e ste evaluată val oarea produse
lor, c i  numai o schimbare a nivelului salariilor, atunci cum 
ar putea oare această majorare a salariilor să aibă repercu
siuni asupra preţurilor mărfurilor ? Numai prin aceea ca rn
fluenţează raportul existent între cererea şi oferta la aceste 
mărfuri. 

Este exact că clasa muncitoare, privită în ansamblul ei ,  
îşi cheltuieşte şi este n evoită să-şi  cheltuiască venitul pe 
mijloace ele subzistenţă. O creştere generală a nivelului sa
lariilor ar p rfl:a ,  aşadar, o creştere a cererii  de mijloace 
de sbismţg şi ,  prin urmare, o urcare a preţurilor lor de 
piaţă. Capitaliştii care produc aceste mijloace de subzistenţă 
ar  fi despăgubiţi pentru maj orarea salariilor cu preţurile 
de piaţă crescînde ale mărfurilor lor. D ar cum stau lucrurile 
cu ceilalţi capitalişti, care nu produc mij loace de subzis tenţă ? 

• !n original joc de cuvinte intraductibil : .spoon - lingură şi 
spoony - prostănac, neghiob. - Nota trad. 
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Şi să nu vă în chipuiţi că aceş tia sînt numai o mină de o u 
meni. D a c ă  ţineţi seama d e  faptu l  c ă  două treimi din pro
dusul naţional  sînt consumate de o cinclme lin p opulaţie -
sau chiar numai de o şeptime, cum a declarat de curînd 
un membru al Camerei comunelor -, atunci veţi înţelege ce 
parte importantă din pro dusul naţional trebuie să Eie pro 
dusă sub formă de articole de lux sau să fie schimbatd p e  
articole ele l u x  ş i  ce canti tate enormă d e  mij loace d e  sub 
zistenţă trebuie să fie risipită pe lachei,  cai ,  pisici  etc. Dupii 
cum ş tim lin experienţă, creşterea preţurilor mijloacelor de 
subzistenţă restrînge într - o  mă sură însemnată această risipi.  

Aşadar,  care ar fi  s ituaţia capitaliştilo r  care nu produc 
mij loace de subzistentă - Ei  nu ar putea să compenseze scă
derea ratei profitului, provocată ele m a j orarea generală a 
salariilor, printr-o  urcare a preţului mărfurilor lor fiindc5 
cerere a la ace s te mărfuri nu creşte .  Venitul  lor s-ar micşora.  
şi  din acest venit micşorat ei  ar trebuî să Plătească mai mult 
pentru aceeaşi canti tate de mijloace de subzistentă al căror 
preţ s-a urcat.  Dar asta n-ar i incă 1otul Dat ' fiind- că venitu l  
l o r  s - a  mlcşorat, ei  a r  fi  nevoiţi să cheltuiască mai puţin 
pentru artic o le de lux, şi astfel ar scădea cerere a lor reci
procă pentru mărfurile lor  respective. Ca urmare a a ce s tei  
reduceri  a cererii, preţurile mărfurilor l o r  ar s cădea. Prin 
urmare , în ac_ste ramuri ale industriei,  rata _profitului CIT 
scădea, şi aceasta nu numai datorită creşterii  generale a 
tivelului salariului ,  ci şi datorită acţiunii combinate a ma
j orării generale a salariilor, creşterii preţurilor mij loacelor 
de subzis tenţă �i s cădeii pre ţurilor articolelor ele lux.  

Ce urmări ar ave a aceas tă diferenţă între ratele profitulu i 
la capi ta lurile investite în diferite ramuri  industriale ? De
sigur, aceleaşi care survin de obicei  atunci cînd d intr-un 
mo tiv o arecare rata mijlocie a profitului variază în  diferitele 
sfere ale producţiei.  Ga>i talul şLmun ca ar  migra din ramurile 
de producţie mai puţin rentabile în acelea mai rentabile ; şi  
a cest  proces de migrare a capitalului şi  a muncii  ar continua 
pînă cînd oferta în unele ramuri ale industriei ar fi  cre scut  
în raport  cu cererea mărită ş i  ar fi  scăzut în celelal te ra
muri core spunzător cu cererea redusă. De îndată cc s-ar 
produce această schimbare, rata profitului din diferitele ra
muri s - ar egaliza din nou. Intrucît însă întreaga aceastJ 
permutare a provenit iniţial dintr - o  simplă schimbare a ra
p ortului dintre cererea şi  oferta d iferitelor  mărfuri , o da tă 
cu înce tare a cauzei ar înceta şi efec tul ,  iar _r�ţurile ar re-
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veni la elul ş i  echilibrul lor anterior.  Scăderea Iatei pro
fitului, provocată de maj orarea salariilor, nu s -ar  limi ta la 
anumite ramuri ,  ci ar d eveni generală. P o trivit ipotezei 
noastre, nu ar fi avut loc schimbări nici în forţa productivă 
a muncii, nici în masa totală a producţiei,  îns. această masă 
dată a producţiei şi-ar fi modiiicat forma. o p arte mai mare 
a produsului ar exista sub f ormă de mij loace de subzistenţă, 
o parte mai mică sub formă de articole de lux, sau, ceea ce 
revine la acelaşi  lucru, o p .r te mai mică ar fi schimbată pe 
articole de lux d in străinătate şi ar fi consumată sub forma 
ei iniţială, sau, ceea ce iarăşi revine la acelaşi lucru, o parte 
mai mare a produsului naţional ar fi schimbată pe mij loace 
de subzistenţă din străinătate în loc si fie schimb a tă pe 
articole de lux. Creşterea generală a nivelului sala riilor 
după o perturbare vremelnică a preţurilor de piaţă ar avea 
deci ca rezultat numai o scădere generală a ratei profitului, 
fără a duce la o schimb are cît de cît durabilă a preţurilor 
n.rfurilor.  

Dacă mi s - ar aduce obiecţia că în  argumentarea aceasta 
a ş  fi plecat de la ipoteza că întregul spor de salariu ar fi 
cheltuit pe mij loace de subzistenţă, aş răspunde că am ales 
i p o teza cea mai f avorabilă pentru punctul de vedere al ce
tăţeanului Weston. Dacă sporul de salariu ar fi cheltuit  
pentru articole care m-ai înainte nu intrau în consumul mun
citorilor, atunci creştere. reală a puterii lor de cumpăra1:e 
nu ar mai trebui dovedită. Deo arece îns. această creştere a 
p u terii de cumpărare izvorăş te numai dintr - o  u rcare a sala
ri i lor,  ea trebuie să corespundă exact scăderii puterii de 
cumpărare a capitaliş til or.  Prin urmare, cererea totală de 
mărfuri nu ar eres ie, ar interveni însă o schimbare a rapor
tului dintre părţile componen te ale acestei  cereri .  Cererea 
s porită dintr-o parte ar fi compensată prin cererea scăzută 
din cealaltă parte. Cererea total. rămînînd astfel neschimbată, 
nu ar putea să  aiba loc nici  o schimbare a preţurilor de 
piaţă ale mărfurilor. 

Ne aflăm, prin urmare , în faţa următoarei dileme : ori 
sporul de salariu va fi cheltuit  în mod egal pe toate obiec tele 
de c onsum - şi în acest cat �xtinderea cererii din partea 
clasei muncitoare trebuie să fie c ompensată prin restrîn 
gerea cererii din_ par tea clasei capitaliştilor -, ori sporul 
de salariu va fi cheltuit  numi. pe anumite arti cole ale c.rar 
preţuri de piată se v:or _urca vremelnic .  In acest caz,  creş
te rea ratei profitului în unele ramuri ale industriei şi scă-
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derea corespunzătoare a ratei profitului în celelal te ramuri 
vor provoca o schimbare .în repartizarea capitalului şi a 
muncii, pîn. cînd oferta în unele ramuri al� industriei va fi 
crescut c.orespunză tor cu cererea sporită ,  iar în celelalte 
ramuri va fi scăzu t corespunzător cu cererea redusă. P o 
trivit primei ipoteze, n u  va surveni nici o schimbare î n  
preţul mărfurilor.  P o trivi t celeilalte ipoteze , valorile d e  schimb 
ale m.rfurilor ,  după unele oscilări ale preţurilor de piaţ., 
vor reveni la  nivelul lor ele mai înainte . Potrivit  ambelor 
ipoteze, creşterea general. a nivelului salariului nu va cluce,  
în ultimă instanţă, decît  l a  o scădere generală a ratei  pro 
fitului. 

Pentru a vă impresiona, cetăţeanul Weston v-a rugat să 
vă gîndiţi la  greu tăţile pe care le - ar provoca o maj orare 
generală a salari i lor  muncitorilor agricoli en glezi de la  9 la 
18 şilingi.  Gîndiţi -vă numai, a exclamat el,  la creşterea enormJ 
a cererii ele mij loace de subzistenţă ş i  la ridicarea î ngro z i 
toare a preţu rilor lor care i -ar  tuna ! Ştiţi c u  toţii c.  salariul 
mediu al munci torului agricol american se ridică la  mai mul t 
clecît  dublul salariului mediu al muncitorului a�1ricol englez, 
cu toate că preţurile produselor agricole sînt în Statele 
Uni te mai mici decît  în Regatul Uni t, cil ansamblu l rcloţi i ! or 
dintre capi tal şi muncă este în S tatele Uni te ace l aşi  ca şi în 
Anglia · ş i  că masa anuală a producţiei este în Statele Unite 
mu. m n i  m i c ă  clecît  în An�lia.  De ce atunci prietenul nostru 
sună alarma ? Numai pen tru a ne abate de la problema în 
discuţie.  O maj orare brusc. a salariului de la 9 la 1 8  şilingi 
ar fi o maj orare bruscă de 1 00°/). Dar noi nu dezbatem pro
blema clacă ni velul general al salarii lor ar pute a fi ridicat 
�n Anglia în mod brusc cu 1 000/o. Noi nu ne ocupăm în ge
nere de mărimea sporului ,  care în fiecare caz concret depinde 
ele împrej urările date şi  trebuie să  corespundă acestora. Noi 
avem de lămurit d oar efectul pe care îl  produce o ridicare 
generală a nivelului salariulqi ,  chiar dacă această ridicare 
ar fi de numai 1 o. 

Aşadar, lăsînd la  o parte ridicarea de 1 000/o născocit. de 
prietenul nostru Weston, mă voi  ocupa de m a j o rarea real. 
a salariilor care a avut loc în Marea Bri tanie în perioada 
1 849-1 859. 

Cunoaşteţi  cu toţii bill-ul cu privire la ziua de muncă d� 
zece ore sau, mai . bine zis,  de zece ore şi  j umătate , .doptat 
în 1 813· A ceas ta a fost una dintr e  cele mai mari transformări 
economice care s - au petrecu t sub ochii noştri .  A fost o ma-



j orare bruscă şi forţată a salariilor nu în ramuri o arecare de 
p roducţie locală,  ci în ramurile principale ale industriei , d a 
torită cărora Anglia domină pe p iaţa mondială.  Această 
maj orare a salarii lor  a avu t loc  în împrej u rări de osebit de 
nefavorabile. Dr. Ure, profesorul Seni or şi toţi  ceilalţi  e c o 
nomişti  exponenţi oficiali ai  i ntereselor burgheziei a u  î n 
cerca t să demonstreze - şi trebuie s ă  spun că a u  făcut-o cu 
argumente mult mai convingătoare <lecit  cele ale prieten u 
l u i  n ostru 1/e s lon - că acest b i l l  v a  f a c e  s.  sune ce asul din  
urmă al  industriei engleze . Ei au căutat  să demonstreze că 
nu e s le vorba ele o simplă maj orare a salariilor,  ci de o ma
j orare de terminată de scăderea canti lăţii  de muncă folosi te, 
şi b az a tă pe această scădere. Ei au afirmat că cea d e - a  
douăsprezecea o r i ,  care urma să l e  f i e  luată cap i t aliştilor ,  
ar fi tocmai singura ora clin  care capitalistul  îşi trage pro
filul. Ei cautau să sperie cu scăderea acumul�rii, cu creş terea 
preţurilor,  cu pierdere a pieţelor,  cu res trîngere a producţiei,  
cu repercl!siunile pe care toate acestea le vor  avea asupra 
salariilor şi, în cele din urmă, cu ruinarea totală. Ei ău de
clarat chiar că  legile lui  Maximilian Robespierre cu privire 
la maximum m au fost un fleac în  comparaţie cu aces t bill ,  
ş i  într-un anumit sen s a u  avut  d reptate. Şi care a fost  �ezul
tatl ? Maj orarea s_aariilor . ii ale muncitorilor de fa
brică, în potida reducerii zilei de muncă, creşterea conside
rabilă a numărului muncitor i l o r  ocuvati în fahri r i ,  ş.căderea 
necontenită a preturilor produselor industriale, dezvoltarea 
uimitoare a fortei productive a muncii muncitori lor  de fa
brică, nemaipomenlta lărgire progresivă a pieţelor pentru 
produsele industriale. La Manchester, în 1 86 1 ,  la o şedinţă 
a Societăţii pentru promovarea ş ti inţei, l -am auzit eu însumi 
pe d-l Newman, care a mărturisit că  atît d însul cît şi  dr. Ure, 
Senior şi  toţi ceilalţi reprezentanţi oficiali ai ş ti inţei econo
mice se înşelaseră, în timp ce instinctul p op orului s -a  do
vedit  a fi j ust.  Mă refer nu la  profesorul  Francis Newman, 
ci la d - l  W. Newman 122 , care ocupă în ş tiinţa economică un 
loc ele seamă în cali tate de coautor şi  editor al lucrării lui 
Thomas Tooke „History of Prices",  această lucrare minunată 
care cercetează istoria preţurilor din 1 793 pînă în 1 856 

123• 
Dacă ideea fixă a prietenului nostru Weston despre o sumă 
constantă a salariilor, o masă constantă a producţiei, un 
g rad constant al forţei productive a muncii, o voinţă con
s tantă a capitaliştilor ş i  dacă toate celelalte constante şi  
finalităţi ale  sale  ar fi juste, a tunci profeţiile sumbre ale 
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profesorului Senior ar fi fost juste şi n -ar Ii avut dreptate 
Rober t  Owen, care declarase înc. în 1 8 1 6  că o limitare ge
nerală a zilei de muncă este primul pas pregătitor pentru 
eliberarea clasei muncitoare 1�4, introducîncl -o în practic., 
din proprie iniţiativă, în ciuda prejudeciţilor curente, în f i 
latura sa  de bumbac din New-Lanark. 

În aceeaşi perioadă în care a fost introdus bill-ul c u  
privire la ziua l e  munc. ele 10  ore ş i  în care, ca urmare a 
acestui bill, a avut loc majorarea salariilor, a survenit in 
Marea Britanie, din motive asupra cărora nu e locul să  in
sistăm aici, o majorare generala a salariilor mun:ilorilor 
agricoli. 

Deşi pentru scopul imediat al expunerii mele nu este 
necesar acest lucru, voi face totuşi cîteva observaţii preli
minare pentru a nu fi înţeles greşit de dv. 

Dacă cineva primeşte un salariu sipt.mînal de 2 şilingi 
şi ulterior salariul lui creşte la 4 şilingi, nivelul salatiului se 
ridică cu 100°/o. Privit. din punctul de vedere al creşterii 
nivelului salariului, ea pare a fi extraordinară, deşi mări
mea reald a salariului, 4 şilingi pe săpt.mînă, este infimă, 
este un salariu de foame. De aceea nu trebuie să ne lăsăm 
induşi în eroare de procentele răsun.toare de riclicme a 
nivelului salariului. Trebuie să întrebăm întotdeauna : care 
a fost mărimea iniţială a salariului 1 

Nu este greu de înţeles c., dacă zece muncitori pri
mesc cite 2 şilingi pe slptămînă, cinci muncitori cite 5 şilingi 
şi cinci muncitori cîte 1 1  şilingi, aceşti douăzeci de oameni 
la un loc primesc săptămînal 1 00 de şilingi, sau 5 I.st. Dacă 
suma totală a salariilor lor săptămînale ar creşte cu 200/o, 
aceasta ar însemna o creştere de Ia 5 I.st. la 6 I .st .  Prin ur
mare, în medie, nivelul general al salariului a crescut cu 200/o, 
chiar dacă în realitate salariul a zece muncitori ar fi rămas 
neschimbat, cel al unuia clin grupurile de cinci munci tari 
nu s-ar fi ridicat decît le la 5 la 6 şilingi de fiecare om, iar 
suma salariilor celuilalt grup de cinci muncitori s-ar fi urcat 
de la 55 la 70 de şilingi. Situaţia a 1/2 din numărul muncito
rilor nu s-ar fi îmbunătăţit le loc, cea a 1/� din 'i s-ar fi 
îmbunătăţit într-o măsură foarte neînsemnată şi numai si
tuaţia a 1/4 s-ar fi îmbunătăţit într-adevăr. Dacă operlm însă 
cu mărimi medii, suma totalu a salariilor celor 20 de mun
citori creşte cu 20°/o şi, în măsura în care este vorba de 
întregul capital, care îi foloseşte pe aceşti muncitori, şi de 



Salariu, pret şi profit 1 1 9  

preţul mărfuri lor p e  care ei l e  produc, lucrurile a r  s ta exact 
aşa ca şi cum toţi muncitorii ar fi b eneficiat în mod egal de 
creşterea medie a salariului. In ceea ce priveş te cazul amin
tit mai sus cu muncitorii agricoli ,  la  care nivelu l salariilor 
variază foarte mult în diferitele comitale ale Angliei şi Sco
ţiei ,  creş terea acestuia a avut efecte foarte inegale asupra 
munci tarilor .  

In sfîrşit, în perioada în care s-a produs această creş
tere a salariilor ,  o serie de factori ,  ca,  de pildă,  noile im
pozite provocate de războiul cu Rusia,  demolarea în  masă 
a locuinţelor muncitorilor agricoli 125 etc. ,  au acţionat în 
direcţie opus.. 

După atîtea observaţii preliminare este cazul să consta
tdm acum că din 1 849 pînă în 1 859 nivel11 l  mijlociu al sala
riilor muncitorilor agricoli din Maea Britanie a crescut 
aproximativ cu 40°/u. In sprij inul celor afirmate de mine aş 
putea aduce date ample şi  amănunţite, dar pentru scopul pe 
care-l  urmăresc a cum consider că e suficient să mă refer 
la prelegerea făcută cu mult. meticulozitate şi spirit critic 
de răposatul domn John C. Morton, în 1 860, la S ocietatea 
artelor din Londra, despre „Forţele folosite în agricultură" 12a. 
D-l Morton citează date statistice din chitanţe şi alte d o cu
mente autentice pe care el  le-a cules de la  aproximativ 1 00 de 
fermieri domiciliaţi în  1 2  comitale s coţiene şi 35 de comi
tale engleze. 

P otrivit păreri lor prietenului nostru Weston, ş i  mai ales 
dacă ţinem seama le creş terea simultană a salarii lor  mun
ci tarilor de fabrică, preţuri le produselor agricole ar fi 
trebuit  să crească enorm în perioada 1 849-1 859. Ce s-a  
întîmplat însă în realitate ? Cu tot războiul purtat împ o 
triva Rusiei ş i  c u  t o a t e  recoltele proaste care s -au succedat 
din 1 854 pînă în 1 856, preţul mediu al griului - principalul 
produs agricol  al  Angliei - a scăzut de la circa 3 I .st. quar
terul, cit  fusese în anii 1 838-1 848, la  circa 2 I .st. şi 10 şilingi 
quarterul în  anii 1 849- 1 859. Aceasta înseamnă o scădere a 
preţului griului cu mai mul t  d e  l GO/o în condiţiile unei maj o 
rări simultane a salariilor munci tarilor agricoli c u  40°/o în 
medie. In aceeaşi perioadă de timp - dacă comparăm sfîrşitul 
cu începutul ei, adică 1 859 cu 1 849 -, numărul pauperilor, 
potrivit datelor oficiale, a s căzu t e le l a  934 4 1 9  la 860 470, 
ceea ce reprezintă o diferenţă de 73 949. Sînt de acord că 
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aceast. sc.dere, care , de al tfel .  a şi dispărut în anii urm.tori, 
e s te neînsemnată, dar ea este to tuşi o scădere. 

S-ar putea spune că,  clin cauza abrogării legilor cereale 
l o r  127•  importul de cereale d i n  străinătate a crescu t ma i mult 
decît  dublu în perioada 1 849-1 859 în comparaţi e cu perioada 
1 838-1 848. Dar c e  importanţă are aceasta ? Pornind ele la  
punctul  d e  vedere al cetăţeanului Veston, ne-am f i  putut a5-
tepta c a  această cerere subită, colosală şi mereu crescîndă pe 
pieţele străine să provoace o u rcare excesivă a pre t urilor ·1a 
produsele agricole, întrucît  efectul une i cereri spori te este 
acelaşi,  indiferent dacă această cerere vine din s trăină tate sau 
din ţară. Ce s-a întîmplat  însă în reali tate ? Cu cxc>pţia cî
torva ani de recolte proaste, scăderea catastrofaW a pre 
ţurilor cerealelor a fost  în toată această perioadă mul t dis
cutată în  Franţa ; ameri canii s - au văzu t în  repetate r înluri 
siliţi să ardă surplusul lor de p roduse, iar Rusia,  d acd. ar fi 
să-i dăm crezare d - lui Urquhart, a încuraj at războ iul civil 
din S tatele Unite fiindcă concurenţa yankeilor submina ex
portul ei d e  pro duse agricole pe p ieţele din Europa.  

Redusă la forma ei abstractă, arqumentarea cet<l ţeanului 
Weston constă în  urmă to arele : o rice creştere a cererii are 
loc întotdeauna pe baza unui volum d a t  al producţiei.  De 
aceea ea 11u poate niciodată sl determine o sporire a ofertei 
articolelor cerute, ci poate numai să determine o crc .5 tere a 
preturilor lor în bani. Prac t i c n  cea mai obişnuită ne arntă 
însă că în unele cazuri cererea sporită în general nu de termin� 
o schimbare a preturilor de piaţă ale mărfurilor,  iar în alte 
cazuri provoacă doar o urcare vreme lnică a preţu rilor de 
piaţă, fnsoţită de o ofertă sporită .  Aceastd oferUi sporită 
determină scăderea preţurilor pînă la ni\·elul  lor an terior, iar 
în unele cazuri chiar sub acest nivel.  Faptul că  cererea spo 
rită s e  d a toreşte unui spor de salariu sau vreunei a l lc cauze 
nu schimbă cu nimic datele problemei. Din punctu l de ve
dere al cetăţeanului Weston, acest fenomen general e s te tot 
atît  de greu de explicat ca  şi fenomenul care se iveşt e  în îm
prejurările excepţionale ale nnei m aj o rări a salariil or .  Aşa
dar,  în ceea ce priveşte problema p e  care o examin�i1n arqu
mentarea sa nu d ovedeşte absolut nimic. Ea demonstrează 
doar neputinta ce tăţeanului Weston de a pătru nde 10gile în 
virtutea cărora o creştere a cererii provoacă o crre a 
ofertei, ş i  nicidecum o creştere obl igatorie a returilor d e  
piaţă. 
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3. Salariile şi circulaţia banilor 

In cea de-a doua zi a dezbaterilor, prietenul nostru Wes
ton şi-a îmbrăcat vechea afirmaţie în forme noi. El a spus : 
ca urmare a unei majorări generale a salariilor în bani e 
nevoie de mai mult numerar pentru a plăti acest salariu. 
Dacă cantitatea de bani aflată în circulaţie este constantă, 
cum ar putea fi plătite cu această sumă de bani constantă 
salariile în bani sporite 1 La început, dificultatea rezulta din 
faptul că cantitatea de mărfuri care revine muncitorului ră
mîne constantă, în timp ce salariul lui în bani sporeşte ; acum, 
dificultatea provine din aceea că salariul în bani sporeşte, 
în timp ce cantitatea de mărfuri rămîne constantă. Dacă 
respingeţi dogma iniţială a cetăţeanului Weston, fireşte că 
dispar şi dificultăţile care rezultă din ea. 

Voi demonstra, totuşi, că această problemă a banilor 
n-are absolut nici o legătură cu subiectul nostru. 

In ţara dv., mecanismul plăţilor este mult mai perfec
ţionat decît în oricare altă ţară din Europa.  Datorită extin
derii şi concentrării sistemului bancar, sînt necesare mult 
mai puţine mijloace de circulaţie pentru a face să circule 
aceeaşi sumă de valori sau pentru a efectua un număr egal 
sau chiar un număr mai mare de tranzacţii. In ceea ce pri
veşte salariul, lucrurile se prezintă astfel : muncitorul de 
fabrică englez, de pildă, îl cheltuieşte în fiecare săptămînă 
la băcan, care îl trimite în fiecare săptămînă bancherului, 
iar acesta, la rîndul lui,  îl trimite în fiecare săptămînă din 
nou fabricantului, care îl plăteşte din nou muncitorilor săi, 
şi aşa mai departe. Datorită acestui mecanism, salariul anual 
al unui muncitor, să zicem de 52 I.st., poate fi plătit cu un 
singur sovereign *,  care efectuează în fiecare săptămînă 
acelaşi circuit. Dar chiar în Anglia acest mecanism este mai 
puţin perfecţionat decît în Scoţia ; de altfel, el nu este peste 
tot la fel de perfecţionat, de aceea, de pildă, în unele dis
tricte agricole, în comparaţie cu districtele industriale, sînt 
necesare mult mai multe mijloace de circulaţie pentru a 
face să circule o sumă de valori cu mult mai mică. 

Dacă traversaţi Canalul Mînecii, veţi constata că pe con
tinent salariul în bani este mult mai mic decît în Anglia ; 
cu toate acestea însă, în Germania, Italia, Elveţia şi Franţa 
pentru plata salariilor este nevoie de o sumă mult mai mare 

* - sovereign - monedă de aur reprezentd 1 l. st. - Nota trad. 
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de bani. Acolo fiecare sovereign nu este atît de repede in
terceptat de bancher şi nu se reîntoarce atît de repede la 
capitalistul industrial ; de aceea, în loc de un sovereign 
necesar în Anglia pentru a deservi circulaţia anuală a 52 I.st., 
este nevoie, eventual, de trei sovereigni pentru a plăti sa
lariul anual în sumă de 25 I.st. Dacă veţi compara deci ţările 
de pe continent cu Anglia, vă veţi da seama imediat că un 
salariu în bani mai scăzut poate necesita mult mai mulţi 
bani decît un salariu ridicat şi că, de fapt, aceasta este o 
problemă pur tehnică, care nu are nici o contingenţă cu 
subiectul nostru. 

Potrivit calculelor celor mai exacte pe care le cunosc, 
venitul anual al clasei muncitoare din Anglia poate fi eva
luat la 250 OOO OOO I.st. Această sumă enormă este plătită cu 
ajutorul a aproximativ 3 OOO OOO I.st. Să presupunem că are 
loc o maj orare a salariilor cu 50°/o. tn cazul acesta, în loc 
de 3 OOO OOO I.st. de numerar vor fi necesare 4 500 OOO I.st. 
lntrucît pentru o parte foarte însemnată din cheltuielile sale 
zilnice muncitorul foloseşte moneda de argint şi de aramă, 
adică simple semne de valoare, a căror valoare faţă de aur 
este stabilită în mod convenţional prin lege, ca şi valoarea 
banilor de hîrtie neconvertibili, o creştere cu 50°/o a sala
riului în bani ar necesita, în cel mai rău caz, punerea în 
circulaţie a unei sume suplimentare, să zicem, de 1 OOO OOO de 
sovereigni. Un milion care zace acum în subsolurile Băncii 
Angliei sau ale băncilor particulare sub formă de lingouri 
sau aur bătut în monedă ar fi pus în circulaţie. Dar chiar şi 
cheltuielile neînsemnate care rezultă din baterea acestui 
milion suplimentar pus în circulaţie sau din uzura lui ar 
putea fi evitate şi sînt de fapt evitate în cazul cînd supli
mentarea mij loacelor de circulaţie ar crea anumite dificul
tăţi. Ştiţi cu toţii că în Anglia mijloacele de circulaţie se 
împart în două mari categorii. O categorie compusă din 
diferite bancnote serveşte la tranzacţiile dintre comercianţi, 
precum şi la plăţile mai însemnate ale consumatorilor către 
comercianţi ; cealaltă categorie constă din monedele meta
lice care circulă în comerţul cu amănuntul. Deşi diferite, 
fiecare din aceste două categorii de mijloace de circulaţie 
ţine locul celeilalte. Astfel, moneda de aur este folosi tă pe 
scară foarte largă, chiar ,pentru plăţi mai însemnate, cind 
sumele de plată prezintă fracţii sub 5 I.st. peste suma ro
tundă. Dacă mîine s-ar emite bancnote de 4, 3 sau 2 I.st., 
monedele de aur care umplu aceste canale ale circulaţiei ar 
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fi imediat înlăturate din ele şi s-ar îndrepta spre canalele 
unde ar fi nevoie de ele din cauza maj orării salariului în 
bani. Astfel, milionul suplimentar de care este nevoie din 
cauza majorării salariilor cu 50°/o ar fi pus la dispoziţie fără 
ca să fie necesar să se adauge un singur sovereign. Acelaşi 
rezultat ar putea fi obţinut, fără o singură bancnotă în plus, 
printr-o mărire a circulaţiei de cambii, aşa cum s-a prac
ticat foarte multă vreme în Lancashire. 

Dacă o creştere generală a nivelului salariului - de 
pildă cu 100°/o, cum o presupunea cetăţeanul Weston în ceea 
ce priveşte salariile muncitorilor agricoli - ar provoca o 
mare urcare a preţurilor mijloacelor de subzistenţă şi, po
trivit concepţiilor lui, ar face necesară o sumă suplimentară 
de mijloace de circulaţie care n-ar putea fi procurată, atunci 
o reducere generală a salariilor ar trebui să aibă urmări 
identice, de aceleaşi proporţii, dar în sens invers. Foarte 
bine. Dv. ştiţi cu -toţii că anii 1 858-1860 au fost ani de cea 
mai mare prosperitate pentru industria bumbacului şi că în 
special anul 1 860 a fost în această privinţă fără egal în ana
lele comerţului, toate celelalte ramuri industriale cunoscînd 
şi ele o mare înflorire. Salariile muncitorilor din industria 
bumbacului şi ale tuturor celorlalţi muncitori legaţi de această 
ramură erau în 1 860 mai mari decît au fost vreodată înainte. 
Dar i ată că a izbucnit criza în America şi dintr-o dată salariile 
tuturor acestor muncitori au fost reduse cam la un sfert din 
suma lor anterioară. In cazul unei mişcări în sens opus, aceasta 
ar fi însemnat o majorare cu 400°/o. Dacă salariul creşte de la 
5 la 20, spunem că a crescut cu 300°/o ; cînd scade de la 20 
la 5, atunci spunem că el a scăzut cu 75°/o ; dar suma la care 
într-un caz creşte, iar în celălalt scade ar fi aceeaşi, adică 
1 5  şilingi. Aşadar, aceasta a fost o schimbare bruscă fără pre
cedent a nivelului salariilor, care - dacă socotim nu numai 
pe toţi muncitorii ocupaţi direct în industria bumbacului, ci şi 
pe toţi aceia care depind indirect de ea - a lovit un număr 
de muncitori ce întrecea de 1 1/2 numărul muncitorilor agricoli. 
A scăzut cumva preţul griului ? Nu, nivelul mediu anual al 
preţului unui quarter de griu s-a ridicat de la 47 şilingi şi 8 
pence, cit a fost în perioada 1858-1 860, la un nivel mediu 
anual de 55 de şilingi şi 10 pence quarterul în perioada 
1 86 1-1 863. In ceea ce priveşte mijloacele de circulaţie, mo
netăria a bătut în 1 86 1  monede în sumă de 8 673 232 I .st., 
faţă de 3 378 1 02 I.st. în 1 860. Cu alte cuvinte, în 1861 au fost 
bătute cu 5 295 1 30 I.st. mai mult lecit în 1860. E drept că în 
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1 861 s-au aflat în circulaţie cu 1 319 OOO I.st. mai puţine 
bancnote decît în 1860. Scădeţi această sumă şi, totuşi, va mai 
rămîne în 1861 ,  în comparaţie cu anul de prosperitate 1860, 
un plus de mijloace de circulaţie în sumă de 3 976 130 I .st., 
sau aproximativ 4 OOO OOO I.st. ; rezerva de aur a Băncii An
gliei se redusese în acest timp, ce-i drept, nu în aceeaşi pro
porţie, dar într-o  proporţie aproape egală. 

Să comparăm anul 1 862 cu anul 1 842. în afară de faptul 
că au crescut colosal valoarea şi cantitatea mărfurilor aflate 
în circulaţie, numai capitalul plătit în mod regulat pentru 
acţiuni, obligaţiuni etc., pentru hîrtiile de valoare ale căilor 
ferate din Anglia şi Ţara Galilor a atins în 1 862 cifra de 
320 OOO OOO I.st., sumă care în 1 842 ar fi părut fabuloasă. Şi, 
totuşi, cantitatea totală de bani aflaţi în circulaţie în 1 862 şi 
în 1 842 a fost aproape aceeaşi. în general se observă o ten
dinţă de reducere progresivă a cantităţii de bani aflaţi în 
circulaţie, cu toată creşterea uriaşă nu numai a valorii to
tale a mărfurilor, ci şi a volumului tuturor tranzacţiilor 
băneşti. Din punctul de vedere al prietenului nostru Weston, 
aceasta este o enigmă de nedezlegat. 

Dacă ar fi aprofundat problema, el şi-ar fi dat seama că 
în general - chiar dacă facem cu totul abstracţie de salariu 
şi admitem că el este constant - valoarea şi masa mărfu
rilor aflate în circulaţie şi suma tranzacţiilor băneşti variază 
zilnic ; că cantitatea bancnotelor emise variază zilnic ; că 
suma plăţilor efectuate fără intervenţia banilor, ci cu aju
torul cambiilor, cecurilor, creditelor în cont curent, caselor 
de clearing, variază zilnic ; că, în măsura în care e nevoie 
de b ani metalici reali ,  raportul dintre cantitatea de monede 
aflate în circulaţie, pe de o parte, şi monedele şi lingourile 
care sînt ţinute ca rezervă sau care zac în subsolurile băn
cilor, pe de altă parte, variază zilnic ; că cantitatea de aur 
absorbită de circulaţia naţională şi cantitatea care este tri
misă în străinătate pentru circulaţia internaţională variază 
zilnic ;, el şi-ar fi dat seama că dogma sa despre cantitatea 
constantă de mijloace de circulaţie este o eroare monstru
oasă, incompatibilă cu realitatea de toate zilele. ln loc să 
transforme într-un argument împotriva majorării salariilor 
această neînţelegere a legilor circulaţiei b anilor, cetăţeanul 
Weston ar face mai bine să studieze legile care permit ca 
circulaţia banilor să se adapteze condiţiilor ce se schimbă 
necontenit. 



___________ S
_a_la_r_iu, preţ şi -p_ro_f_i t ______ _ 121> 

4. Ofertă .5i cerere 

Prie tenul nostru Weston se călăuzeşte după proverbul 
latin „repetitio est mate r  studiorum " ,  cee a  ce înseamnă : 
repetarea este mama învăţătur i i ,  ş i ,  în conse cinţă, e l  a re
petat dogma sa iniţială sub o formă nouă, afirmînd că c on
tracţia circula ţ i  ei  banilor determina tă de ridicarea salariilor 
ar provoca o reducere a capitalului e tc .  în trucît am mai 
vorbit despre îueea lui fixă cu 1rivire la  circulaţi a banilor,  
consider de prisos su mă opresc asupra urmări lor imaginare 
care, după părerea lui, decurg lin perturbările născ o cite de 
el  ale circulaţiei banilor.  Voi încerca să  reduc dogma sa, 
care rămîne mereu una şi aceeaşi cu toate formele diferi te 
în care o îmbracă, la expresia ei teoretică cea mai simplă. 

Moclul necriti c  în care el  şi-a tratat subiectul va reieşi 
limpede dintr-o singuru observaţie.  El se pronunţă împotriva 
maj orării  s a l ariilor sau împotriva sal ari i lor  mari care ar 
rezulta lin maj orarea lor. Eu î l  în treb însă : ce înse amnă 
salariu mare şi ce înseamnă sal ariu mic ? De ce,  de pildă, 
5 şilingi înseamnă un salariu săptămînal mic, iar 20 de şi
lingi - u n  salariu săptămînal mare ? Dacă 5 în com
paraţie cu 20 este un s alariu mic, atun ci 20 în comparaţie 
cu 200 e s te încă şi  mai mic. Daci cineva care trebuie su 
ţ ină o prelegere despre termometru ar începe prin a perora 
despre temperatură ridicată ş i  temperatură s căzută, e l  nu 
ne - a r  transmi te nici un fel ele cunoş tinţe. El  ar trebui să 
explice,  în primul rînd, care este punctul de îngheţ şi care 
este punctul  ele fierbere, cum aceste puncte de plecare sînt  
de terminate de legi  ale naturii ,  şi nu ele capriciile vînzăto
rilor sau ale fabricanţilor le termometre. Vorbind despre 
salariu şi profit,  ce tăţeanul Weston nu numai că a neglij at  
sl ded u că clin legile economice asemenea puncte de plecare , 
dar nici nu a simţit nevoia să l e  caute .  El s - a  mulţumit sl 
accepte expresiile obişnuite curen te de „scăzu t "  ş i  „ridi cat " ,  
ca  ş i  cum a r  fi expresii c u  un sens bine definit, deşi este 
absolut evident că un salariu poate fi declarat ridicat s au 
s căzut numai  c.. ori cu un e talon cu ajutorul căruia 
s - ar măsura măria l 1 1 i .  

El n u  v a  f i  în stare să-mi explice de ce pentru o anumită 
cantitate de muncă se plăteş te o anumită sumă de ban i .  
Dacă m i - a r  răspunde că „ a c e s t  lucru a f o s t  s tabi lit d e  legea 
cererii şi  oferte i " ,  l -aş întreba imediat care lege reglează 
oferta şi cererea înseşi.  Dar aceasW obiecţie l -ar pune imediat 



în încurcătură. Raportul d intre oferta ş i  cererea de muncă 
este supus unor permanente schimbări,  şi  o dată cu ele se 
schimbă şi  preţul de piaţă al muncii. Dacă cererea depă
şe.;te oferta, salariul creşte ; dacă oferta depăşeşte cererea,  
salariul scade, deşi  în  astfel de împrejurări ar fi necesar 
sd se stabilească s tarea reală a cererii şi  a ofertei ,  de pildă 
printr - o  grevă sau printr-un alt  mij loc  oarecare. Dacă admiteţi 
îns. că legea care reglează salariul este oferta şi  cerere a ,  
a tunci ar fi pe cî t  de pueril pe ali f  de inutil să  luptati împ o 
triva majorării salariului, deoarece, p o trivit legii supreme 
pc care o invocatL 1erea periodică a s u.iariului este tot  
atît  de necesar. ş i  legimă a şl scăderea lui  periodică . Dacă,  
dimpotrivă, nu admiteţi că legea care reglează salariul e s te 
oferta ş i  cererea, atunci vă întreb încă o dată de ce pentru 
o anumită canti tate de muncă se p lăteşte o anumi tă sumă 
de bani ? 

Dar să privim problema dintr-un punct  le vedere mai 
larg : aţi fi pe un drum foarte greşit  d.că aţi ::rede că va
loarea muncii sau a oricărei alte mărfi este,  în ultimă analiză , 
determinată de ofertă şi cerere. Oferta şi cererea nu reglează 
decît oscilaţiile vremelnice ale preţurilor de piaJă.  Ele p o t  
explica d o a r  de c e  pretul de piafă al  unei mărfi creşte peste 
valoarea ei sau scade sub valoarea ei,  clar ele nu _pot  nici
o dafă expa m Vtlore ns.i_ Să presupunem că oferta 
şi  cererea se echilibrează sau, cum spun econ omiştii,  se a c o 
peră reciproc. In c lipa în care aceste forţe opuse devin egale, 
ele se anihilează reciproc ş i  nu mai acţionează într - o  di
recţie sau alta. In clipa în care oferta şi  cererea se echili
brează ş i  încetează deci să mai acţioneze, preţul de piaţă 
al unei m ărfi coincide cu valoarea ei reală, cu preţul normal 
în j urul căruia oscilează preţurile ei le piaţă.  De aceea, 
atu nci d crcelă m  natura acestei  v_alori, n u  n e  intereseaz. 
dtuşi de puţin înriurirea tre cătoare a ofertei si  cererii asupra 
preţurilor de piaţă. Acest lucru este valab i l  atît  pentru salariu 
cît  şi  pentru pr eţurile tu turor celorlalte mărfuri. 

5 ,  Salarii şi preturi 

Reduse la cea mai simplă expresie teoretică, toate argu 
mentele prietenului nostru se rezumă la o singură d o gmă : 
,„Preturile mrilor sînt determinate sau reglate de sa
larii" .  
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Pentru a c omba te această eroare învechită şi demult 
combătută ,  aş putea să mă refer la . experienţa practici.  Aş 
putea să mă refer la  produsele realiza le de mun ci torij de 
fabrică, mineri i ,  constructorii naval i  etc. enqleii, a c.rar 
muncă este relativ bine plăti tă, şi  care sînt mai ieftine decît 
produsele c orespunzătoare ale celorlalte naţiuni ,  în timp ce,  
d e  pildă, nrodusele muncii  muncitorilor agricoli  �nglezj ,  a 
căror muncă este relativ prost plătită ,  s!n t mai scump. decît  
aceleaşi produse ale aproape tuturor celorlalte naţiuni. 
Comparînd între ele articolele uneia şi  aceleiaşi ţări,  pre 
cum şi mărfurile unor ţări diferite,  aş putea să dovedesc -
abstracţie f.cinel de cî teva excepţii mai mul t  aparente decît 
reale - că în medie munca bine plă tită produce mărfuri 
ieftine, iar munca prost plătită - mărfuri scumpe. Aceasta, 
fireşte, nu ar constitui nicidecum o dovadă că preţul ridicat 
al muncii într-un caz şi  preţul ei  scăzut în celălalt caz ar f i  
cauzele respective ale unor efecte atît  de diametral opuse ; 
ar cons ti tui însă în orice caz o d ovadă că preţurile mărfu 
rilor nu sînt determinate de preturile muncii .  De altfel este 
cu totul de prisos să recurgem la această metodă empirică. 

S - ar putea ca cineva să conteste că cetăţeanul Weston 
a enunţat dogma că „preţurile mărfurilor sînt determinate 
sau reglate de salarii" .  Intr- adevăr, el  n-a  formulat acest 
lucru niciodată .  El  a spus ,  dimpotrivă, că profi tu l  şi  renta 
sînt, de asemenea, părţi constitu tive ale preţurilor mărfuri 
lor ,  deoarece din preţurile mărfurilor trebuie plăti te nu nu
m a i  salariile muncitorului ,  dar ş i  profitul capitaliştilor ş i  
renta proprietari lor funciari.  Dar cum îşi  închipuie el că se  
formează preţurile ? In primul rînd din salariu. Apoi  se 
adaugă un anumit procent în folosul capi talisului şi  un
ăîtur în folosul proprie tarului funciar. Să presupunem că 
sa1ariul pentru munca fol osită la  producerea unei mărfi ar 
fi 1 0. Dacă rata profi tului ar fi de 1000/o faţl de salariu, 
capi talistul ar adăuga la s alariul avansat 1 0 , şi  d acă rata 
rentei ar f i ,  de asemenea, de 1 00°/o faţă de salariu , s-ar mai 
adăuga încă o dată 1 0, iar preţul total al mărfii s-ar ridica 
la 30. Dar o asemenea determinare a preţurilor ar însemna 
pur ş i  simplu determinarea lor prin salariu. Dacă,  în cazul 
de mai sus, salariul s -ar  ridica la 20, atunci preţul mărfurilor 
s-ar ridica la 60 ş .a .m.d.  De aceea, toţi autorii vechi de lu
crări  de economie politică,  care enunţau dogma că pretule 
sînt reqlate de salarii ,  au căutat să d o vedească acest lucru 
considerînd profi tul şi renta ca simple adăugiri procentuale 



la salarii. Nici unul dintre ei n-a  fost,  fireşte, în stare să  
demonstreze că limitele acestor cote procentuale ar fi de
terminate de o lege economică oarecare. Dimpotrivă, se vede 
c., p o triv i t  concepţei rT pro fi tul se stabileş te prin trdiie. 
prin obiceiuri ,  prin voinţa capitalistului sau prin vreo altă 
metodă tot alît  de arbitrară _şi de inexplicabilă. A tunci cînd 
afirmă că profitul este determinat de concurenţa dintre cap i 
talişti,  ei n u  spun absolut nimic. Fără îndoială c ă ,  datorită 
concurentei, diferi tele rate ale profitului din diferitele ramuri 
de producţie se egalizează, adică se reduc la un nivel mediu , 
dar niciodată ea nu poate să determine acest nivel s au rata 
generală a profituluL 

Ce înţelegem atunci c înd spunem că preţurile mărfuri lor  
s înt determinate de salarii ? Dat fiind că salariul nu e decît  
denumirea preţului muncii,  înţelegem prin aceasta că preţu 
rile mărfurilor sînt reglate de preţul muncii .  Dat  fiind că 
.,preţul" este valoare de schimb - şi cînd vorbesc de va
l oare am în vedere întotdeauna valoarea de schimb -, deci 
valoare de schimb exprimată în bani, teza de mai sus se 
reduce la aceea că „valoarea mărfurilor este determinată de 
valoarea muncii" sau că „valoarea muncii este măsura ge 
nerală a valorii" .  

Dar cum este determinată atunci însăşi „valoarea mun
cii" ? Aici ajungem la  un impas. La un impas, fireşte, numai 
d.că încercăm să raţionăm logic. Ce-i  drept, apologeţii 
acestei d o c trine nu se au prea bine cu logica. S ă  luăm, de 
pildă,  pe prietenul nostru Weston. Mai întîi  ne - a  declarat 
că  salariul determină preţul mărfurilor şi  că, prin urmare, o 
d . tă cu maj orarea salariilor trebuie să crească şi pre ţurile. 
Apoi caută să  ne convingă că o ridicare a salariilor n - ar fi 
de nici un folos întrucît  preţurile mărfurilor s - ar fi ridicat 
ş i  ele şi  întrucît  salariul se măsoară de fapt prin pre ţurile 
mărfurilor pe care este cheltuit. Incepem, aşadar, prin a 
afirma că valoarea muncii de termină valoarea mărfuri lor şi 
sfîrsim prin a afirma că valoarea mărfurilor determină va
ioarea muncii .  Ne învîrtim astfel într-un cerc vicios şi  nu 
ajungem la nici o concluzie . 

In g eneral este evident că,  dacă facem din valoarea unei 
mărfi, cum ar fi munca, griul sau orice altă marfă, măsura 
generală şi  regulatorul valorii ,  nu facem decît  să  deplasăm 
dificultatea, fiindcă determinăm o valoare prin altă valoare, 
care, l a  r îndul ei ,  trebuie să fie determinată. 
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In expresia ei cea mai  abstractă, d o gma p o trivit căreia 
„salariul d e termină preţurile mărfurilor " se reduce la  aceea 
c. „valoarea este determinată de valoare u ,  ş i  această tau
tologie înseamnă că în real itate nu s tim absolut nimic despre 
\'aloare. Dacă admitem această premisă,  orice raţionamente 
despre legile generale ale economiei poli tice devin vorb.rie 
l ipsită de conţinut. De aceea marele merit al lui Ricardo a 
fost  că în lucrarea sa „On the Principlcs oi Politica] Eco 
nomy" ,  publicată în 1 8 1 7,  a nimicit din temelii vechea teză 
curen tă perimată şi  falsă p o trivit c.reia „salariul determină 
preţurile " 128,  teză pe care Adam Smith şi predecesorii lui 
francezi o combătuseră în părţile cu adevărat ş tiinţifice ale 
cercetări lor lor, dar pe care au reluat- o ,  totuşi ,  în capito
lele m ai exo terice ş i  mai vulgarizatoare . 

6. Valoare ş i  muncă 

Cetăţeni ! Am aj uns acum la un punct cind trebuie su  
trec la lămurirea problemei examinate. Nu pot  să promit  că 
\'Oi face acest lucru întru totul satisUic.tor,  întrucît  pentru 
aceasta ar fi nevoie s. fac o incursiune în întregul dom eniu 
al  economiei poli tice.  Nu pot de cît „effleurer  la questio n " ,  
cum spun fran cezii,  adică s ă  ating doar punctele principale. 

Prima întrebare pc care trebuie să o punem este aceasta : 
e este vnloarea unei mărfi ? Cum este ea determinată ? 

La prima vedere s -ar- părea că valoarea une i mărfi este 
cva cu to tul relativ ş i  că ea nu poate fi determinată fără a 
c onsidera această marfă in raportul ci cu toate celelalte 
m.rfuri.  Într-ad evăr, cînd vorbim despre v aloare, despre va
loarea de schimb a unei mărfi ,  avem în vedere raportul can
ti tativ în care această marfă se schimbă contra tuturor celor
lalte mărfm i .  Dar atunci se naşte întrebarea : cum sînt 
sîabilite proporţiile în care mărfurile se schimbă între ele ? 

Ştim din experienţă că aceste proporţii sînt infinit  de va
riate.  Să luăm o marfă o arecare, de pildă griul, ş i  vom vedea 
cl un quarter de griu se schimbă contra mărfurilor celor mai 
diferite înlr - o  diversitate aproape infinită de proporţii.  Dar, 
întrucî t valoarea lui rămîne mereu aceeasi. indiferent dacă 
este exprimată în m ă tase, în  aur sau în o rice altă marfd, 
această valoare trebuie să  fie totuşi ceva distinct şi  inde
penden t de proporţiile variate în care ea se schimbă c ontra 
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altor mărfuri.  Trebuie să existe posibil itate a  de a o exprima 
într-o formă diferită de multiplele raporturi de egali tate cu 
diferitele mărfuri .  

Mai deparle,  dacă spun Cd un quarter de grîu se schimbă 
contra fier într - o  proporţie determinată sau că valoarea unui 
quarte r  de grîu este exprimată într - o  cantitate de fier deter
minată, spun ele fapt C d  valoarea griului şi  e chivalentul lui 
în fier s înt  egale cu un oarecare al treilea Jucn1, care nu este 
nici griu, nici  fier,  deoarece presupun că amîndouă exprimă 
uia ş i  aceeaşi mărime sub d ouă forme diferite.. 2rin urmare,  
fiecare dintre aceste mărfuri,  atît  griul cit si fier1 1 l .  trebuie , 
independent  unul de altul, să fie redusă la l l trni.a 
lucru, care este măs1ira _lor · comună. 

un exempm foarte simplu din geometrie va ilustra cele 
de mai sus. Cum procedăm atunc i  cînd comparăm suprafeţele 
unor triunghiuri de cele mai  diferite forme şi mărimi sau 
cînd comparăm suprafeţele unor triunghiuri cu suprafeţele 
unor dreptunghiuri sau cu ale altor poligoane ? Reducem su
prafaţa oricărui triunghi la o exrpresie cu totul  diferită de 
forma lui vizibilă. Ş tiind că suprafaţa triunghiului este egală 
cu jumătatea produsului dintre baza ş i  înălţimea lui,  putem 
c ompara acum între ele diferitele suprafeţe ale tuturor tipu
rilor de triunghiuri şi a le  tuturor p oligoanelor imaginabile, 
deoarece fiecare dintre aceste figuri geometrice p oate fi des
compusă într-un număr anumit de triunghiuri. 

Aceeaşi metodă trebuie folosită şi în  cazul valorilor măr
furilor.  Trebuie su  avem posibili tatea de a le putea reduce 
pe toate la o expresie comună tuturora şi  să le deo sebim 
numai după p roporţiile în  care ele conţin această măsură 
identică .  

Deoarece valorile de b ale mărfurilor nu sînt dec î t  
functiuni sociale al.e acestor lucruri şi  nu a u  nici o legătură 
cu cali tăţile lor naturale, se pune mai întii  întrebarea : care 
este subs tanta social- comună tu turor mărfurilor ? Aceasta 
este munca. Pentru a produce o marfă, trebuie cheltuită sau 
încorporată în ea o anumită cantitate de muncă. Şi nu spun 
pur şi simplu muncă, ci muncă socială. Indiv idul care pro 
duce un obiect pentru uzul lui propriu nemij locit, pentru a-l 
consuma el însuşi ,  creează un produs, şi nu o marfă. Ca 
producător care prQuce pu el nsuşiJ e l  nu are nid o 
Iegîtură cu societatea. Dar pentru a p roduce o marfă, obie c lul 
produs de acest om nu trebuie numai să satisfacă o nevoie 
socială o arecare,  c i  însăşi munca omului trebuie să c onstituie 
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o parte integran tă, o fracţiune din sum a to lală a muncii  chel
tuite de societate . Mu nca sa trebuie să  fie subordonată div i 
ziunii muncii clin calrul socie tăţii.  Ea nu reprezintă nfmic 
fără celelalte munci paniale şi ,  l a  rîndu l ei,  este necesară ca 
să le comple teze pe acestea.  

Dacă privim mârfurile ca valori, le privim exclusiv din 
pun c tul de vedere al muncii sociale ma terializate, incorpora te 
sau, dacă vreţi ,  cris talizate în ele.  În aceasti privinţă,  ele nu 
se pot deosebi unele de altele decît prin cantităţile mai mari  
sau mai mici de muncă pe care le reprezintă : ele pildă, într-o  
batistă de m ătase poate si  f ie  încorp orată o cantitate mai 
mare de muncă <lecit într-o c.rămidă.  Dar cum se măso ară 
cantitatea le muncă ? Prin lurata timpului de muncă, prin 
ore, zile etc .  Pentru a folosi aceasl. mlsură, toate Telurile 
de muncă treb u i e  să fie reduse la  mu ncă medie sa u sim p l ii , 
ca u n i tate a lor .  

Aşadar, ajungem la următoarea concluzie : marfa are  
valoare pentru că este o cri.me e muncă sociali. 'Iă 

-rîmca valgrii  e i  sau valo area ei  rela tiva clepincle ele canti 
tatea m a i  mare sau m a i  mică din această substanţă socială 
pe care o conţine ,  adică de cant i tatea relativă d e  muncă ne
cesară pentru producerea mărfU .  V alorilc relative CLle mirfu 
rilor sînt ,  aşad ar, determinate de ccmtităţile sau porţiunile 
respec tive de muncă incorpora te, materializa te, fixa te în 
aceste mărfuri. Cantităţile corespunză toare de mărfuri care 
pot fi  produse în acelaşT lîmp ae muILcă sînt egale. Sau : va
loarea unei marll se a1lă - faţă de valoarea altei mărfi în 
acelaşi raport în care se află can litatca de munct incorpo
rată într-o m arfa fa ţă de cant i tatea ele muncă încorporată în 
cealaltă.  

Bănuiesc că mulţi dintre dv. vor  întreba : există oare 
într-adevăr o deosebire atît de mare, sau există în genere 
vreo deosebire între afirmaţia că valoarea mărfurilor este 
determin ată de salariu şi afi rmaţia că ea es te determinată de 
can titci tca relativă de muncă nece s ară pentru producerea l or ? 
Trebuie să ştiţi însă că remunerarea muncii şi cantitatea de 
muncă sînt lucruri comp1et diferite.  Să admitem, de pildă, 
că  într-un quarter de griu şi într-o uncie de aur ar fi încor
porate can ti tăţi egale de muncă. Recurg la acest exemplu, 
pentru că Ben jamin Franklin l - a  folosit  în primul său eseu, 
publicat în 1 729, sub titlul „A Modest Inquiry into the Nature 
and Necessi ty of a Paper Currency" i, în care el  a sesizat 
printre primii adevărata natură a valorii .  Bine.  Am presupus, 

1 1 * 
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aşadar, că un quarter de grîu şi o uncie de aur sînt valori 
egale sau sînt echivalente, întncît sînt cristalizări ale unor 
can tităţi egale de muncă medic ele atitea zile sau săptămîni 
de munc. încoporate în fiecare dintre ele . Pentru a deter
mina valorile relati\·e ale aurului şi ale griului, recur�1em noi 
oare într-un fel oarecare la ajutorul salariilor muncitorilor 
agricoli şi ale minerilor ? Nicidecum . Noi lăstm cu totul 
nedeterminată şi problema referitoare la felul cum a fost 
plătită munca lor zilnică sau săptămînală, şi chiar problema 
dacă în genere s -a folosit muncă salariată . Şi chiar dacă a 
fost folosită muncă salariată, -salariile acestor două categorii 
de muncitori pot fi foarte inegale. Muncitorul a cărui muncă 
este materializată in quarterul de griu poate să i primit nu
mai doi buşeli, iar muncitorul care a lucrat în mină poate sl 
fi primit o jumătate clin uncia de aur . Sau, presupunid cit 
salariile lor ar fi egale, .cestea pot să se abată în toate pro
porţiile imaginabile de la valorile mărfurilor pe care ei le-au 
produs. Ele se pot ridica la o jumătate, o treime, o pătrime, 
o cincime sau orice altă parte alicotă din quarterul de griu 
sau uncia de aur . Salariile lor nu pot depăşi, de buni seamă, 
valorile mărfurilor procluse de ci ; ele nu pot fi mai mari 
lecit acestea, -lar pot fi într-o varietate infinită mai mici decît 
acestea . Salariile lor sini limitate le valorile produselor. dar 
valorile produselor lor nu sînt limitate de salariile lor . Dar 
principalul lucru este că valbrfle, va1orîfe re1a1ive ale griului 
şi ale aurului de pildă, se stabilesc ·absolut independent de 
valoarea muncii întrebuinţate, adică de salariu. Determinarea 
valorii mărfurilor prin can tităţile rela tive de muncâ încorpo
rate în ele este, aşadar, C'\·a cu tot :.1 1 diferit de metoda tauto
logică de a determina \'aloarea mărfurilor prin · valourcn 
muncii sau prin salariu. Acest punct \'a fi  însă aprofundat 
în cursul analizei noastre . 

Atunci dnd cakuldm l'.alo n r_a e mb a unei mă rfL 
trebuie să adăugim IA  c::n !i lat.a e nc. folositi în ultimul 
stadiu al productici şi cantitate.a ele muncI încorporată an t e 
rior în materii! prj Jj necesară pentru proluccrea mărfii, 
precum şi munca folosită pentru fabricarea utilajului, unelte
l_or, masinilor şi clădirilor necesare pentru de-sflşurarea mun 
cii .  Aşa, de pildă, \'aloarea unei cantităţi anumite de fire d e  
bumbac reprezintă cristalizarea unei anumite cantităţi de 
muncă adăugate bumbacului în procesul filatului, a canti
tăţii de munci materializate anterior chiar în bumbac, a can
titătii le muncă materializate în cărbune, în ulei şi în alte 



materia·le auxiliare consumate, a cantiUi \ i i  de muncă încor
por a te î n  maşina cu abur, fuse,  cl.dirile fabricii e tc. Instru 
mentele ele producţie propriu-zise - unelte, maşini,  clădiri 
- servesc îi mod repetat pentru o perioacld mai mult sau 
mai puţin îndelungată în  cursul unor p rocese de producţie 
repetate.  Dacă ele ar  fi con sumate dintr-o data,  aşa cum e 
consumaUi materia primii ,  atunc i  întreaga lor valoare ar fi 
transmisă dintr-o dată asupra mărfurilor la a căror producere 
contribuie.  Dat fiind însă că un fus, de pildă, nu se uzează 
lecît treptat, e face un calcul mediu pe baza duratei medii 
a existenţei fusului ş i  a uzurii sale medii într-o perioadă de
termina ta,  să zicem într-o zi.  In felul acesta calculăm partea 
clin valoarea fusului care se transmite asupra firelor pro
duse în tr-o zi şi ,  prin u rmare, acea parte din cantitatea totală 
de muncă materializată, de pildă într-un pfund de fire,  care 
revine muncii  materializa te anterior în  fus.  Pentru scopul 
nostru ac tual nu este necesa r 1să ne oprim mai amănunţit 
a supra acestui punct .  

S-ar putea crede că,  întrucit valoarea unei  mărfi este 
determinată de can titatea de muncă cheltuită pentru produ
cerea ei, ea va avea o val oare cu atît  mai mare cu cît  omul 
care a produs-o e mai leneş sau mai neîndemînatic, căci 
timpul de muncă pe care-l necesită confecţionarea mărfii e 
cu atît  mai lung. O asemenea concluzie ar fi însă o eroare 
regretabilă.  Vă amintiţi că am folosit expresia „muncă so
cială u ,  or expresia „socială " are multe implicaţii .  Cînd spunem 
că valoarea unei mărfi e s te determinată de cantitatea de 
muncă încorporată s au cristalizată în ea, înţelegem prin 
aceas ta cantitatea de muncă necesară pentru producerea unei 
mărfi într-un s tadiu dat aJ societăţii, n anumite conditii so
ciale mediLde roducţie, la un anumit 11ivel SQCÎal mediu de 
intensitate ş i  îndemînare a mun c i i  folosite. Atunci cinci în 
Anglia războiul de ţesut acţionat cu abur a început s .  con
cureze cu războiul de ţesut manual, nu a mai fost nevoie 

lecit de j umătate din timpul de muncă folosit înainte pentru 
a transforma o cantitate dată de fire într-un cot de pînză 
sau de postav. Ce-i drept, b ietul ţesător manual muncea acum 
17 sau 18 ore pe zi in 1 loc de 9 sau 10 ore cît  muncea înainte. 
Dar produsul muncii sale de 20 de ore nu reprezenta acum 
decît 1 0  ore de muncă socială, sau 1 0  ore de muncă social
m ente necesară p entru a transform a  o cantitate anum ită de 
fire în ţesături. Produsul celor 20 de o re de muncă a sa nu 



avea deci mai multă valoare decît produsul celor 1 0  ore de 
muncă dinainte. 

Aşadar, dacă valoarea de schimb a mărfurilor este de
terminată de cantitatea de muncă socialmente necesară mate
rializa tă în ele, orice creştere a cantităţii de muncă necesare 
pentru producerea unei mărfi face să sporească valoarea ei. 
după cum orice micşorare a acestei cantită t i  de muncă face 
să s e  micşoreze valoarea mărfi i .  

Dacă cantitatea de muncă nec esară pentru producerea 
anumitor mărfuri ar  rămîne constantă, şi  valorile lor rela
tive ar fi tot  constante. Dar lucrurile nu stau aşa. Cantitatea 
de muncă necesară pentru producerea unei mărfi se schimbă 
necontenit o dată cu schimbarea forţei productive a muncii.  
Cu cit fo rţa productivă a muncii va fi mai ridicată,  cu atît 
mai multe produse se vor confecţiona într-un timp de muncă 
dat ; şi  cu dt forţa productivă a muncii este mai scăzută, cu 
atît mai puţine produse se vor confecţiona într-o unita te de 
timp. Dacă,  de p ildă ,  ca urmare a creşterii p opulaţiei , ar 
deveni necesar să se  cultive terenuri mai puţin fertile, ar fi 
nevoie să se cheltuiască o cantitate mai mare de muncă 
pentru a obţine aceeaşi cantitate d e  produse, ş i ,  în conse
cinţă, valoarea produselor agricole ar creşte.  Pe de altă parte,  
dacă un singur filator cu mij loace de producţie moderne 
transformă în fire, într-o zi  de muncă, o cantitate de bumbac 
d e  mii  .de ori  mai mare decît  ar fi putut să preluc reze în 
a cPlnşi interval de t imp cu ajutorul roţii  de tors,  este l im
pede că fiecare pfund de bumbac in parte va absorb i  de mii 
de ori mai puţină muncă a filatorului decit înainte şi că,  
prin urmare, valoarea adăugată p rin filat fiecărui pfund de 
bumbac în parte va fi de mii  de ori  mai mică lecit înainte. 
Valoarea firelor  se va micşora în mod corespunzător.  

Dacă facem abstracţie de deosebirile dintre diferite po
poare în ceea ce priveşte aptitudinile înnăscute şi deprinderile 
în muncă dobîndite, farta productivă a muncii depinde mai 
ales : 

1 )  de condiţiile naturale de muncă,  ca ferti l itatea s olu
lui,  b ogăţia minelor etc . ;  

2 )  de perfecţionarea progresivă a forţelor sociale ale 
muncii, determinată lP produia pe s carî mare, de concen
"trarea capitalului şi combinarea muncii ,  d e  d iviziunea muncii .  
de maşini. de metode perfecţionate de prnln ctie,  de folosirea 
mij loacelor c. şi  a altor factori naturali,  de reducerea 
timpului şi  a spaţiului p rin mij loace de comunicatle şi de 



s . 135 alari!� P�Ul_ p r_o_fi_t _________ _ 

transport, cit  şi de diferite alte_ i 11v-1ii _ptin care ştiinţa pune 
Torţele naturii în slujba muncii ş i  da torită cărora se dezvoltă 
caracterul social al muncii  sau co operarea munci i .  Cu cît 
forţa productivă a munci i  este mai  mare, cu atît este mai 
mică canti tatea de muncă folosită pentru o cantitate de pro
dus dată ş i  cu atît este deci mai mică valoarea produsului . 
Cu cit forţa productivă a muncii este mai mică, cu atît este 
mai mare cantitatea de muncă folosit. pentru o cantitate dată 
de produs şi cu atît este deci mai mare valoarea lui.  De aceea 
pu tem stabili  ca lege general. urmltoarele : 

Valoarea mărfurilor este direct  proporjională cu timpul 
de muncă foios1l pen tru producerea lor şi invers proporJio
nală cu loLta productivă a muncii folosite. 

Am vorbit  pînă acum despre valoare, voi adăuga acum 
c i teva cuvinte despre preţ, care reprezintă o f ormă deosebită 
i vi 1orii .  

Pretul ca atare este expresia în bani a valorii. In Anglia,  
· e  pildi ,  valoarea tu turor mărfurilor e s te exprimată în preţuri
aur ; pe continent, dimpotriv., ea este exprimat. mai ales în 
preţuri-a rgint.  Valoarea aurului sau a argintului , la fel ca 
aceea a tuturor  celorlalte mărfuri ,  este determinată de canti
tatea de muncă nec esară pentru ob ţinerea lor .  Dv. schimbaţi 
o cantitate anumită din produsele voa stre indigene, în care 
este cristalizată o cantitate anumită din munca voastră na
ţională pe pro duse ale ţări lor producătoare de aur ş i  de 
argint,  î n  care este cristalizat. o cantitate anumită d in munca 
lor. In felul acesta, adică de fapt cu ajutorul schimbului de 
m.rfuri, oamenii  se dE:prind să exprime în aur ş i  în argint 
valoarea tuturor mărfuri lor, adică canti tatea de muncă res
pectiv. c heltuită pentru p roducerea lor. Dacă veţi cerceta mai 
îndeaproape expresia în bani a valorii sau, ceea ce înseamnă 
acelaşi lucru, transformarea valorii în preţ, veţi constata că 
avem le-a face cu un proces în care valoarea tuturor mărfu
rilor îmbracă o formă independentă ş i  omogenăt adică ea 
este exprlmală îi11r-o cănti tate de muncă socială egală. In
trucît preţul  nu este decît expresia în bani a valorii ,  el a 
f ost denumit de Ad am Sh „natural price" * ,  iar de fiziocraţii 
francezi „prix necessaire" * * .  

C e  raport exîstă. intre valoare şi  preţurile de piată sau 
în tre preţurile naturale i prPk e p.ă ? Ştiţi cu toţii 
că  preţul de piaţă pentru toate mărfurile de acelaşi fel este 

* - „preţ natura l " .  
* *  - .„preţ necesar".  

Nota trad. 
Nota trad. 
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acelaşi, ari cit  de diferite ar fi  condiţiile de producţie ale dife
riţilor producători.  Preţurile de piaţă nu exprimă clecît  can ti
tatea medie de muncă so cială necesară, în condiţii  medii de 
producţie, pentru a aproviziona piaţa cu o cantitate anumită 
de articole anumite. Ele sînt calculate pe b aza masei totale 
a mărfuri lor  de un anumi t  fel .  

Am văzut că preţul de piat ă  al unei mărfi coincide cu 
valoarea ei .  Pe de altă parte,  oscilaţiile preturi lor le pTaţl , 
care ie că se ridică peste valoare sau preţul natural, fie că 
scad sub ea,  depind de flu c tuaţi ile ofertei şi cereri i .  Pretu
rile de piaţă se abat deci în permanenţă ele la \"a l o are, dar, 
cum spune n ., 

„pr!tul natural  este deci  our�::un crntrul slre care qraYitează mereu 
preţu!ile tuturor mărfu ri l o r. Diferite împrej u rări întîmplătoare pot uneori 
sâ le ridice cu mult deasupra nivelului preţului natu ral şi  uneori să le 
reducă sub acest nivel. Dar, oricare ar fi înprej uririle care le împiedică 
să se stabilizeze în acest centru stabil, ele gravitează în pcrnanent. în 
j urul lui " 130 •  

Nu pot analiza acum mai amănunţit acest punct. Este 
suficient să spun că, dacă oferta şi cererea se echilibrează, 
preţurile de piaţă ale mărfurilor  vor corespunde preţurilor 
lor naturale, adică valorilor Tor · delermîliate de cailitlţi1e 
respective de munca necesare pentru producerea acestor 
mărfuri .  Dar oferta şi cererea trebuie să tindă mereu să se 
echilibreze una pe cealaltă, cu toate că acest lucru nu se 
real izează decît d a toritl  faptu l 1 1 i  ră o f l J J rt1 r n ţ ie e a n i h i l i tă 
de altă fluctuaţie, o urcare de o scădere şi viceversa. Daci, 
în loc să examinăm numai fluctuaţiile zilnice, vom analiza 
mişcarea preţurilor de piaţă pe perioade mai îndelungat�, Jşa 
cum a făcut-o ,  de pildă, d-l Tooke în a sa  „Istorie a pretu
rilor" ,  vom constata că fluctuatlle preturilor.de piată, abaterea 
lor de la valoare, urcările şi scăderile lor ,  )e echilibrează şi 
se compenseazLproc,  astfel încît, abstracţie făcînd ele in� 
fluenţa monopolurilor ş i  de unele modificări de altă natură,  
asupra cărora nu pot  să insist acum, toate categoriile de 
mărfuri se  vînd în medie la  valorile lor respective, adică la 
preţurile lor naturale. Perioadele medii ,  în cursul cărora 
fluctuaţiile preţu rilor de piaţă se anihilează reciproc,  sînt 
diferite pentru d iferitele categorii  de mărfuri ,  deoarece la 
unele categorii de mărfuri oferta se a daptează mai uşor l a  
cerere, i a r  la  altele m a i  greu.  

· 

Aşadar, dacă în 9enere în limitele unor perioade mai 
mult sau mai puţin îndelungate ,  toate categorii le  de mărfuri 
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sînt vîndute la val orile lor  respective, este absurd ă presu
punem că p r ofiturile permanente şi obişnuite în  diversele 
ramuri de producţie, deci nu profitul realizat în cazuri spe
ciale - izvorăsc d intr-un adaos l. rul mărfurilor  sau din 
faptul că ele sînt vîndute la un preţ care depăseste valoarea 
lor. Absurditatea acestei presupmeri sare în  o chi de îndată 
ce e generalizată. Ceea ce un om ar  cîst!ga permanent în 
calitate de vînzăt or, ar pierde tot atît de permanent în c.1 1-
tate de cum p arntor.  Nu ne-ar ajuta la rezolvarea p roblemei 
nici referirea la oameni care cumpără fără să vîndă sau 
con sumă fără să producă. Ceea ce aceşti oameni plăt es.. 
producătorilor, trebuie să primească mai întîi de la ei în 
mod gratuit .  Dacă cineva vă ia mai întîi  banii  şi apoi v i -i 
restituie, cumpărîndu-vă mărfurile, nu vă veţi îmbogăţi nici
odată prin faptul că aţi vîndut prea scump mărfurile voastre 
a celeiaşi persoane. O asemenea tranzac ţ ie ar putea să mic
şoreze pierderile, dar nu ar contribui niciodată la realizarea 
unui profit. 

Prin tunare, pentru a explica natura generală a profitu
lui, trebuie sl  p ornim de l a  principiul cl în medie mărfurile 
se vînd la valorile lor reale şi c t  profitul provine din vîn
zarea mârfurilor la \ 'alorilc lor, adică în raport cu cantitatea 
de muncă materializată în ele. Dacă nu puteţi exp l i ca pro
fitul p o rnind de la a ceastă p remisă, atunci nu-l puteţi explica 
în genere.  A cest lucru pare paradoxal şi în c ontradicţie cu 
experienţa le zi cu zi .  Tot atît  de paradoxal est. şi faptul ci 
Plmintul se invîrteşte în jurul Soarelui şi că  apa :e compunP 
din două g_a ze foarte _ uşor inflamabile. Adevărurile ştiinţifice 
sint  întotdeauna paradoxal e din punch1l de vedere al expe
rienţei de zi cu zi,  care nu ses izează decît aparenţa înşelă
toare a lucrurilor .  

7.  Farta de muncă 

După ce am analizat, atit cit era p osibil într-o expunere 
atît  de sumari ,  natura valorii, a valorii oricărei mărfi, tre 
buie să ne îndreptdm atenţia asupra valorii specifice a 
muncii. Şi aici vă , -oi  uimi din nou afirmînd un lucru care 
poate sl pară paradoxal .  Sînteţi cu toţii c onvinşi că ceea ce 
vindeţi zilnic este munca voastră, că, prin urmare, munca 
are un preţ,  iar dat fiind că preţul unei mărfi nu este  decît 
expresia în bani a valorii ei,  desigur că trebuie să existe un 
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asemen2a lucru cum este valoarea muncii. Totuşi un ase
menea lucru ca valoarea muncii în sensul obişnuit al  cuvîn
tului nu există. Am văzut că cantitatea de muncă necesară 
cristalizată într-o m a rfă constituie valoarea ei.  Cum am putea 
noi, aplicînd această n o \iune de valoare, să determinăm va
loarea - să zicem - a une� zile de muncă de 10 ore ? Cită 
nmncă conţine această zi  de muncă ? O muncă de 1 0  ore. 
A spune despre valoarea unei zile de muncă de 10 ore că 
este egal. cu o muncă de 10 ore sau cu o cantitate de muncă 
cuprinsă în  această z i  de muncă ar fi o tautologie, ba,  chiar 
mai mult, o absurditate. Bineînţeles, după ce vom fi desluşit 
sensul adevărat, dar ascuns al expresiei „valoare a muncii" ,  
vom f i  î n  stare s ă  explicăm această 1aplicare iraţională şi în 
.aparenţă imposibilă a noţ iunii valoare, tot aşa cum sîntem 
in stare să cunoaştem mişcarea aparentă a corpurilor cereşti 
d u p ă  ce am desluşit mişoarea lor reală. 

Ceea ce v inde muncitorul nu este direct  munca lui ,  ci 
fort o lui de muncă� . pe care o pune vremelnic la dispoziţia 
capitalistului. Aceasta este atît de adevărat,  încît - nu ştiu 
·cum e în Anglia, dar în tot cazul în unele ţări de pe con
tinent - s-a stabilit prin lege maximum de timp pe care este 
îngăduit să se vîndă farta de muncă.  Dacă s-ar îngădui să se 
vîndă forţa de muncă pe un timp aricit de lung, atunci 
sclavia ar fi imediat restabilită. Dacă o astfel de vinzare s-ar 
face, de pildă,  pe întreaga dur·ată a vieţii muncitorului, el 
ar  deveni prin aceasta dintr-o dată sclavul pe viaţă al patro
nului său. 

Unul dintre cei mai vechi economişti şi mai originali ·filo
zofi ai Angliei,  Thomas Hobbes, a sesizat în mod instinctiv 
fn „Leviathanul" său acest fapt, care n-a fost  observat însă 
de nici unul dintre urmaşii săi. El spune : 

„Valoarea unui om, ca şi a tuturor celorlalte lucruri, este pretul sl11� alicl reel re se ă nentru folosirea _fnrJei 1111" m. · 

Pornind de la această bază, v om putea determina va
loarea muncii, ca şi pe aceea . tuturor celorlalte mărfuri.  

Dar înainte de a face acest luciu, ar trebui să punem 
tntrebarea cum a apărut acest fenomen ciudat, anume că pe 
piaţă găsim, pe de o parte, o categorie de cump ărători p o se
sori de pămînt, maşini, materii prime şi mij loace de subzis
tenţă, care toate, în afară de pămînt nelucrat, sînt produse 
ale muncii, iar .pe de altă parte o categorie de v înzători care 
nu au nimic de vîndut în afară de forţa lor de muncă, bra· 
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tele lor de muncă şi mintea lor ; că unii cump.ra necontenit  
pentru a realiza un profit ş i  a se îmbogăţi,  pe cînd ceilalI 
vînd necontenit pentru a-şi c îştiga existenţa ? Cercetaren 
acestei p robleme ar  însemna o cercetare a ceea cc economiştii 
numesc „acumularea preliminară sau primitivă" ,  dar care ar 
trebui să fie numită expr opriere primitivă. Am afla că a ceastă 
aşa -numită acumulare primitivă nu înseamnă altceva decit un 
şir de procese is torice care au avu t ca rezultat lichidarea 
uni tăţii existen te înain tate d intre cel ce munceşte şi m ij l oacele 
lui de muncă,  O astfel de cercetare depăşeşte însă cadrul 
subiectului pe care mi l -am propus. O dată înfăptuitd sepa
rarea omului muncii de mij loacele lui de muncă, aceasta se 
menţine şi se reproduce pe o scară tot  mai largă, pînă ce o 
nouă şi radicală revoluţie în modul de productie nu o va 
desfiinţa din nou şi nu va restabili unitatea, existentă iniţial , 
într-o -formă istorică nouă. 

Care este, aşadar,  valoarea tortei ele mună ? 
Ca şi valoarea oricărei alte mărfi, valoarea forţei de 

muncă este determinată de cantitatea de muncă necesară 
pentru producerea ei, Forţa de muncă a unui om nu există 
decît în personal itatea sa vie. Pentru a putea creşte şi a se 
menţine în viaţă, omul trebuie să consume o anumită cani
tate de mij loace de subzistentă.  Dar omul, ca şi maşina, este 
supus uzurii şi trebuie să fie înlocuit printr-un alt  om. în 
afară de cantitatea de mijloace de subzistenţă n ecesară pen
tru propria lui întreţinere, el mai are nevoie de o altă cai 
tate de mijloace de subzisteui _pentru a-ş_i rr>şte copiii,  re 
vor trebui să-l înlocuiască pe piata muncii şi să perpetueze 
neamul muncitorilor .  Mai mult, pentru ca muncitorul să-şi 
poată dezvolta torţa de muncă şi să poată dobîndi o anumită 
calificare, mai trebuie cheltuită o anumită cantitate de va
loare. Pentru scopul nostru este suficient să examinăm numai 
munca medic, a cărei învăţare şi perfecţi onare necesită 
cheltuieli cu totul neînsemnate. Mă folosesc de această ocazie 
pentru a face următoarea remarcă : întrucît cheltuielile de 
producţie a forţei d e  muncă dQ calitate diferită sînt diferite 
tot aşa i valoarea forţei de muncă folosită în diferite ramun 
de producţie este diferi tă. De aceea revendicarea salariului 
egal se bazează pe o eroare_, este o d orinţă absurdă, care nu 
poate fi împlinitl . Ea este rodul radicalismului fals şi super
ficial care acceptă premisele, dar încearcă să  ocolească con
cluziile. Pe baza sistemului muncii salariate, valoarea forţei 
de muncă se stabileşte în  acelaşi mod ca şi aceea a oricărei 
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alte mărfi ; şi ,  deoarece diferite feluri de forţe de muncă au 
�aiori  diferite, adică necesită pentru producerea lor  canti
tăţi de munc ă  diferite, ele trebuie plătite pe piaţa muncii cu 
preţuri diferite .  A revendica o remunerare egală sau cel 
puţin echitabilă pe baza sis temului muncii sal ari a te este tot  
una cu a revendica libertatea pe baza sis temului sclaviei.  
Problema nu este ce anume consideraţi că este just şi  echi
tabil.  Problema constă în  următoarele : ce este necesar şi 
inevitabil într-un sistem de producţie dat ? 

Din cele expuse, este limpede că valoarea forţei de 
muncă este determinată de v..l1 mijl_elor de subzi.; 
tcntă neces are pentru producerea ,  dezvoltarea, nrnntinere a i  
perpetuarea forţei d e  muncă. 

8. Producerea plusvalorii 

Să presupunem acum că pentru producerea cantităţ i i  
medii de mij loace de subzistenţă necesare zilnic unui mun
citor se cer 6 ore de muncă medic. Să mai presupunem, în 
afară de aceasta, că  6 ore de muncă med ie sint materializate 
î ntr-o cantitate de aur egală cu 3 şilingi .  În acest caz, cei 
3 şilingi reprezintă preţul sau expresia în  bani a valorii pe 
o zi a forţei de muncă a acestui munci tor .  Dac. el ar lucra 
6 o re pe zi ,  ar produce în fiecare zi o valoare suficientă 
pentru a-şi cumpăra cantitatea medie de mijloace de subzis
tenţă care îi este necesară zilnic pentru a-şi menţine exis
tenţa în  calitate de muncitor. 

Dar omul nostru este un muncitor salariat. El trebuie, 
prin urmare, să-şi vîndă forţa de muncă capitalistului. Dacă 
o vinde cu 3 şilingi pe zi sau cu 18 şilingi pe săptmînă, el 
o vinde la valoarea ei. Să presupunem că ar  fi un filator.  
Dacă lucrează 6 ore pe zi ,  el va adăuga bumbacului în fiecare 
zi o valoare de 3 şil ingi . Această valoare adăugată de el în 
fiecare zi bumbacului ar constitui exact echivalentul sa lariu
lui său, adică al preţului forţei sale de muncă,  pe care el îl  
primeş1e zilnic. Dar în  acest caz nu i-ar reveni capitalistului 
nici o plusvaloare sau plusprodus. Aici ajungem, aşadar, la 
punctul esenţial. 

Cumpărind forţa de muncă a muncitorului şi  plătind va
loarea ei, capitalistul - ca o ricare alt cumpăr. tor - a 
d obîndit dreptul de a c onsuma, de a folosi  marfa pe care a 
cumpărato. Aşa cum o maşină este consumată sau folosită 
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p rin aceea c ă  este pusă să funcţioneze, forţa de muncă a 
unui o m  este consumată sau folosirtă prin a ceea că el este 
pus să  lucreze. Plătind valoarea pe o zi sau pe o săptămînă 
a forţei de muncă a muncitorului, capitalistul a d obîndit  deci 
dreptul de a folosi sau de a pune s. lucreze toată ziua sau 
toată săptămîna această forţă de muncă. Ziua de muncă sau 
s ăptălna a re, fireşte, anumite l imite. A supra acestei pro
bleme îns. n e  vom mai opri amănunţit  ulterior.  

Pentru moment vreau să atrag a tenţia asupra unui punct 
hotărîtor. 

V aloarea forţei de mundi este determinată de cantitatea 
de muncă necesară pen tru menţinerea sau reproducerea e i ,  
în timp c e  folosirea acestei forţe de muncă n u  este limitată 
decît de capacitatea de muncă şi de fo rţa fizică a muncito
rului .  V aloarca pe o zi  sau pe o săptămînă a forţei de munct 
este cu îotul diferită de activitatea desfăşurată z i lnic sau 
săptămînal de această forţă, după cum nutreţul de care .re 
nev o ie un cal este ceva cu totul diferit de timpul cit p oate el  
să-l ducă pe călăreţ. Cantitatea de muncă prin care este l imi
tată \raJoarea forţei  de muncă a muncitorului nu cons tituie 
nicidecum l imita cantităţii de muncă pe care o poate executa 
forţa lui de muncă.  Să luăm, de p i ldă, pe filatorul nostru. 
m văzut că, pentru a reproduce zi ln i c  forţa lui de munci,  
el trebu ie să reproducă zilnic o valoare de 3 şilingi, ceea ce 
rea lizează muncind zilnic 6 o re. Aceasta nu-l împiedică însă 
s. lucreze 1 0, 12 sau mai multe o re pe zi .  Dar, plătind va
loarea pe o zi sau pe o săptămînă a forţei de muncă a fila
torului,  capit.l istul a dobîndit dreptul să folosească a ceast. 
forţă de muncă toată ziua sau toată săptămîna. El îl va s il i  
deci  să muncească, să zicem, 1 2  ore pe zi .  ln afară de cele 
6 o re necesare pentru înlocuirea salariulu i său, adică a va
lorii  forţei  sale de muncă, fila torul va trebui să lucreze înc. 
6 ore, pe care le voi numi ore de supramuncă ; această supra
muncă se va materializa în plusvaloare şi  în  plusprodus. 
Dacă, <le pildă, filatorul nostru, muncind zilnic 6 o re, adaugă 
bumb.a cului o valoare de 3 şilingi, valoare care reprezintă 
exact e chivalentul salariului s.u, atunci în 1 2  o re el va 
adăuga bumbacului o valoare de 6 şilingi ş i  v a  produce o 
cantitate corespunzătoare de fire în plus. Deoarece el  
şi-a vîndut capitalistului forţa de muncă, întreaga valoare 
creată de el,  adică întreg produsul creat de el,  aparţine capi
talistului, proprietarului pro tempore * al forţei sale de 

• - vremelnic. - Nota trad. 
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muncă. Avansind 3 şilingi, capitalistul realizează o valoare 
de 6 şilingi, deoarece, pentru o valoare avansată de el în 
care sînt cristalizate 6 ore de muncă, i se restituie o valoare 
în care sînt cristalizate 12 ore de muncă. rin re,etarea zil
nică a aceluiaşi proces, capitalistul va avansa zilnic 3 şilingi 
şi va băga în buzunar zilnic 6 şilingi, din care o jumătate va 
fi folosită din nou pentru plata salariului, iar cealaltă jumă
tate va forma plusvaloarea, pentru care capitalistul nu plă
teşte nici un echivalent. Pe acest fel de schimb între capital 
şi muncă se întemeiază modul de producţie capitalist, adică 
sistemul muncii salariate, din care rezultă în permanenţă 
reproducerea muncitorului ca muncitor şi a capitalistului ca 
capitalist. 

Rata plusvalorii, toate celelalte condiţii fiind aceleaşi, 
este în funcţie de raportul. dintre partea zilei de muncă ne
cesară pentru reproducerea valorii forţei de muncă şi timpul 
de supramuncă sau supramunca prestată pentru capitalist. 
Prin urmare, ea depinde de proportia în care ziua de muncei 
este prelungită dincolo de timpul în care muncitorul repro
duce prin munca sa doar valoarea forţei sale de muncă, adică 
înlocuieşte salariul său . 

9. Valoarea muncii 

Trebuie să ne întoarcem acum la expresia „valoarea, 
sau preţul muncii " .  

Am văzut că  în  realitate aceasta nu  este decît valoarea 
forţei de muncă, măsurată prin valoarea mărfurilor necesare 
pentru menţinerea ei. Dat fiind însă că muncitorul îşi pri
meşte salariul abia'după ce şi-a îndeplinit munca şi, pe de 
altă parte, ştie că ceea ce dă de fapt capitalistului este munca 
sa, valoarea, sau preţul forţei sale de muncă, îi apare în mod 
inevitabil ca pret, sau valoare a însăşi muncii sale. Dacă 
preţul forţei sale de muncă este egal cu 3 şilingi, în care sînt 
materializate 6 ore de muncă, şi dacă J lucrează 1� ore, 
atunci el consideră în mod necesar că aceşti 3 şilingi repre
zintă valoarea sau preţul a 12 ore de muncă, deşi aceste 
12 ore de muncă se materializează într-o valoare de 6 şilingi. 
De aici rezultă două concluzii : 
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1n primul rlnd : valoarea, sau preţul, tortei de muncă 
apare ca preţul, sau valoarea, muncii însăşi, cu toate că, 
strict vorbind, valoare şi preţ al muncii sînt expresii absurde. 

ln al doilea rînd : deşi numai o parte din munca efec
tuată de muncitor în cursul unei zile este plătită, iar cealaltă 
parte este neplătită, şi tocmai această parte neplătită, sau 
supramunca, constituie fondul din care se formează plus
valoarea, sau profitul, totuşi se creează aparenţa că întreaga 
muncă este plătită. 

Această aparenţă înşelătoare deosebeşte munca salariatd 
de celelalte forme istorice ale muncii. Pe baza sistemului 
muncii salariate, chiar şi munca neplătită apare ca muncă 
plătită. La sclav, dimpotrivă, chiar şi partea plătită a muncii 
sale apare ca muncă neplătită. Ca să muncească, sclavul, 
fireşte, trebuie să trăiască, şi o parte din ziua sa de muncă 
serveşte la înlocuirea valorii consumate pentru propria sa 
întreţinere. Dar, întrucît între sclav şi stăpînul său nu se în
cheie nici un fel de tranzacţii comerciale şi întrucît între 
cele două părţi nu se întocmesc nici un fel de acte de vîn
zare şi cumpărare, toată munca sclavului apare ca o muncă 
gratuită. 

Să luăm, pe de altă parte, pe ţăranul iobag, care, s-ar 
putea spune, pînă mai ieri exista în tot răsăritul Europei. 
Acest ţăran muncea, de pildă, 3 zile pentru el însuşi pe pro
priul său ogor sau pe cacela care îi era atribuit lui, iar în 
unătoarele 3 zile presta muncă forţată, gratuită pe moşia 
boierului. Aici partea plătită şi partea neplătită a muncii 
erau, aşadar, separate în mod vizibil, sepa.te în timp şi în 
spaţiu, iar pe liberalii noştri pînă şi ideea nesăbuită de a 
pune pe un om să muncească gratuit îi indigna. De fapt însă 
e tot una dacă cineva munceşte 3 zile pe săptămînă pentru 
sine pe propriul său ogor şi 3 zile gratuit pe moşia boierului, 
sau dacă munceşte în fabrică sau în atelier 6 ore pe zi pentru 
sine şi 6 ore pentru patron, deşi în acest din urmă caz partea 
plătită şi cea neplătită a muncii sale sînt contopite în mod 
indisolubil, astfel încît natura întregii tranzacţii este complet 
mascată prin faptul că există un contract şi că la sfîrşitul 
săptămînii se efectuează plata. Intr-un caz munca gratuită 
apare ca muncă benevolă, iar în celălalt ca muncă forţată. 
Aceasta este toată deosebirea. 
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Aşadar, expresia „valoarea muncii" o voi folosi numai 
ca expresie populară curentă pentru „valoarea torţei de 
muncăH .  

1 0 .  Profitul se realizează prin vînzarea mărfii 
la valoarea ei 

Să presupunem că o oră de muncă medie este materia
lizată într-o valoare egală cu 6 pence sau că 12 ore de 
muncă medie sînt materializate în 6 şilingi. Să presupunem 
mai departe că valoarea muncii este egală cu 3 şilingi, sau 
cu produsul unei munci de 6 ore. Dacă în materiile prime, 
în maşinile etc. folosite în procesul de producţie a mărfii sînt 
materializate 24 de ore de muncă mdie, valoarea lor se va 
ridica la 12 şilingi. Dacă, în afară de aceasta, muncitorul 
angajat de capitalist ar adăuga acestor mijloace de producţie 
12 ore de muncă, aceste 12 ore vor fi materializate într-o 
valoare suplimentară de 6 şilingi. Valoarea totală a produsu
lui se va ridica deci la 36 de ore de muncă materializată şi va 
fi egală cu 1 8  şilingi. Deoarece însă valoarea muncii, sau 
salariul plătit muncitorului, nu reprezintă decît 3 şilingi, 
capitalistul nu plăteşte nici un echivalent pentru cele 6 ore 
de supramuncă prestate de muncitor şi materializate în va
loarea mărfi i. Dacă ca pitalistul vinde această marfă la va
loarea ei de 1 8  şilingi, el realizează deci o valoare de 3 
şilingi pentru care nu a plătit nici un echivalent. Aceşti 
3 şilingi constituie plusvaloarea, sau profitul, pe care acesta 
îl bagă in buzunarul său. Prin urmare, capitalistul realizează 
un profit de 3 şilingi nu prin aceea că vinde marfa lui la un 
preţ superior valorii ei, ci prin aceea că o vinde la valoarea 
ei reală. 

Valoarea unei mărfi este determinată de cantitatea 
to tală de muncă pe care o conţine ea. Dar o parte din această 
cantitate de muncă este materializată într-o valoare pentru 
care a fost plătit un echivalent sub formă de salariu, pe cînd 
cealaltă parte este materializată 1într-o valoare pentru care nu 
s -a  plătit nici n echivalent. O parte din munca cuprinsă în 
marfă reprezintă muncă plătită, iar cealaltă parte reprezintă 
muncă neplătită. Prin urmare, dac. capitalistul vinde marfa 
la valoarea ei, adică ca cristalizare a cantităţii totale de 
munca cheltuite pentru marfă, el o vinde în mod necesar cu 
profit. El vinde nu numai ceea ce l-a costat un echivalent, ci 
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mai vinde şi ceea ce nu l-a costat nimic, deşi pe muncitor 
l-a costat munca prestată de el. Ceea ce. îl costă marfa pe 
capitalist şi ceea ce costă ea în realitate sînt două lucruri 
diferite. Repet, aşadar, că profitul normal şi mediu se obţin 
prin vînzarea mărfurilor nu peste valoarea lor reală, ci prin 
vînzarea acestora la valoarea lor reală. 

1 1 .  Diferitele părti în care se împarte plusvaloarea 

Plusvaloarea, sau partea din valoarea totală a mărfii în 
care este materializată supramunca - sau munca neplătită 
- a muncitorului, eu o numesc profit. Nu tot acest profit 
intră în buzunarul capitalistului industrial. Monopolul asupra 
pămintului dă proprietarului funciar posibilitatea de a-şi în
suşi o parte din această plusvaloare sub denumirea de-entă, 
indiferent dacă pmîntul este folosit pentru agricultură, clă
diri ,  căi fente, isau pentru orice alt scop productiv. Pe de 
altă parte, faptul că posesiunea mijloacelor de muncă dă 
capitalistului industrial posibilitatea de a produce plusvaloare 
sau, ceea ce este acelaşi lucru, de a-şi însuşi o anumită canti
tate de muncă neplătită face ca proprietarul mij loacelor de 
muncă - care împrumută aceste mijloace în întregime sau în 
parte capitalistului industrial -, într-un cuvînt capitalistul 
care dă bani cu împrumut, să poată _ret�de o altă parte 
din această plusvaloare, sub denumirea de dobindă. Aşadar, 
capitalistului industrial ca atare nu-i rămîne decît ceea ce se 
numeşt� profit industrial, sau comercial. 

Care anume legi reglează această împărţire a sumei 
totale a plusvalorii între cele trei categorii de oameni men
ţionate este o problemă care nu are nici o legătur.. cu su
biectul nostru. Dar din cele expuse plnă aici rezultă urmă
toarele : 

Renta, dobînda şi profitul industrial nu sînt lecit denu
miri diferite pentru diferitele părti ale plusvalorii mărfii, adică 
aie muncii neplătite materializate în ea, şi provin în egală 
măsură din această sursă, şi numai din ea. Ele nu provin 
nici din pămînt ca atare, nici din capital ca atare, dar pă
mîntul şi capitalul dau proprietarilor lor posibilitatea de a 
obţine �artea repectivă din plusvaloarea stoarsă de către 
capitalistul industrial de la muncitorul 5ău. Pentru munci
torul însuşi este o chestiune de importanţă secundară dacă 
această plusvaloare - rezultatul supramuncii sale, adică al 



146 Karl Marx 

muncii sale neplătite - intră în întregime în buzunarul capi
talistului industria, sau dacă acesta trebuie să plătească o 
parte din ea, sub denumirea de rentă şi dobîndă, unor terţe 
persoane. Să presupunem că capitalistul industrial foloseşte 
numai capitalul său şi că este el însuşi proprietarul pămîn
tului de care are nevoie. In acest caz, toată plusvaloarea ar 
intra în buzunarul lui. 

Capitalistul industrial este acela care stoarce, în mod 
nemij locit plusvaloarea de la muncitor, indiferent de partea 
pe care poate s-o păstreze, în ultimă instanţă, pentru sine 
Prin urmare, pe aceste relaţii dintre capitalistul industrial şi 
muncitorul salariat se bazează întregul sistem al muncii sala
riate şi întregul sistem de producţie actual. De aceea nu au 
avut dreptate unii dintre cetăţenii care au luat parte la dez
baterile noastre atunci cînd au încercat să atenueze lucruril
şi să prezinte această relaţie fundamentală dintre capitalistul 
industrial şi muncitor ca pe o chestiune secundară, deşi au 
avut dreptate atunci cînd au afirmat că, în împrejurările date, 
o urcare a preţurilor poate afecta într-o măsură foarte inegală 
pe capitalistul industrial, pe proprietarul funciar, pe capita
listul financiar şi, dacă vreţi, pe perceptor. 

Din cele expuse pînă aici mai rezultă însă şi o altă con
cluzie. 

Partea d in valoarea mărfii care reprezintă numai va
loarea materii lor prime, a maşinilor, într-un cuvînt valoarea 
mijloacelor de producţie consumate, nu creează nicidecum 
venit, ci înlocuieşte doar capitalul. Dar, lăsînd la o parte 
această problemă, este greşită afirmaţia că cealaltă parte 
din valoarea mărfii, care creează venitul sau care poate fi 
cheltuită sub formă de salarii, profit, rentă, dobîndă, est
constit.tă din valoarea salariului, valoarea rentei, valoarea 
profitului etc. La început vom lăsa la o parte salariul şi nu 
ne vom ocupa decît de profitul industrial, de dobîndă şi de 
rentă. Am văzut că plusvaloarea cuprinsă în marfă, adică 
partea din valoarea ei în care este materializată munca ne
plătită, se împarte în diferite părţi, care poartă trei numiri 
diferite. Dar ar fi cu desăvîrşire greşit să se spună că valoa
rea acestei părţi a mărfii se compune din valorile indepen
dente ale acestor trei părţi componente sau că se formează 
prin adunarea lor. · 

Dacă o oră de muncă se materializează într-o valoare de 
6 pence, dacă ziua de lucru a muncitorului este de 12 ore, 
dacă jumătate din acest timp reprezintă muncă neplătită, 
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această supramuncă va adăuga mlrfii o plusvaloare de 
3 şilingi, adică o valoare pentru care nu s-a plătit nici un 
echivalent. Această plusvaloare de 3 şilingi constituie în
tregul fond pe care capitalistul industrial îl poate împărţi, 
indiferent în ce proporţii, cu proprietarul funciar şi cu cel 
care dă bani cu împrumut. Această valoare · de 3 şilingi 
constituie limita valorii pe care aceştia o pot împărţi între 
ei. Dar nu capitalistul industrial este cel care ar adăuga la 
valoarea mărfii o valoare arbitrară n calitate de profit, pen
tru sine, la care valoare ar adăuga o altă valoare pentru 
proprietarul funciar ş.a.m.d., şi din adunarea acestor trei va
lori stabilite în mod arbitrar ar rezulta valoarea totală. Ve
deţi, aşadar, cît este de greşită concepţia curentă care con
fundă împărţirea în trei părţi a unei valori date cu formarea 
acestei valori prin adunarea a trei valori independente, 
transformînd astfel valoarea totală din care provine renta, 
profitul şi dobînda într-o mărime arbitrară. 

Dacă profitul total realizat de un capitalist este egal cu 
100 I .st. , numim această sumă, luată ca  o mărime absolută, 
masa profitului. Dacă însă calculăm raportul dintre aceste 
100 I.st. şi capitalul avansat, această mărime relativă o 
numim rata profitului. Este evident că această rată a profi
tului poate fi exprimată în două feluri. 

Să presupunem că capitalul avansat pentru salarii este de 
100 I.st. Dacă plusvaloarea creată este şi ea de 100 I .st. , 
înseamnă că jumătate din ziua de muncă a muncitorului 
constă din muncă neplătită, şi dacă măsurăm acest profit în 
raport cu capitalul avansat pentru salarii, vom vedea că 
rata profitului este de 100o, pentru că valoarea avansată 
este 100, iar valoarea realizată - 200. 

Dacă, pe de altă parte, am lua ln considerare nu numai 
capitalul avansat pentru salarii, ci întregul capital avansat, 
să zicem 500 I.st., din care 400 I.st. reprezintă valoarea ma
teriilor prime, a maşinilor etc„ atunci se va dovedi că rata 
profitului este de numai 20o, pentru că profitul de 100 nu 
ar fi decît o cincime din întregul capital avansat. 

. Prima formă de exprimare a ratei profitului este singura 
care arată raportul real dintre munca plătită şi cea neplătită, 
gradul real de exploi tation * (permiteţi-mi să folosesc acest 
cuv înt franţuzesc) a muncii. Cealaltă formă de exprimare este 
folosită de obicei, fiinj într-adevăr forma indicată pentru 
anumite scopuri. In orice caz, ea este foarte 'utilă pentru a 

• - exploatare. - Nota trad. 
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camufla gradul în care capitalistul stoarce munca gratuită 
de a muncitor. 

In observaţiile care îmi mai rămîn de făcut voi folosi 
cuvîntul profit pentru a desemna suma totală a plusvalori. 
stoarse de capitalist, fără a tine seama de felul cum se îm
parte această plusvaloare între diversele persoane ; iar prin 
cuvintele rata profitului voi înţelege întotdeauna raportul 
dintre profit şi valoarea capitalului avansat pentru salarii 

1 2. Raportul general 
dintre profit, salariu şi preţuri 

Dacă din valoarea unei mărfi scădem valoarea care înlo
cuieşte valoarea materiilor prime şi a altor mijloace de 
producţie consumate pentru ,producerea ei, adică dacă 
scădem valoarea care reprezintă munca trecută incorporată 
în marfă, atunci partea care rămîne din valoarea mărfii se 
rluce la cantitatea de muncă adăugată de muncitor în 
cursul ultimului proces de muncă. Dacă acest muncitor lu
crează 12  .ore pe zi, iar 12  ore de muncă medie se crisali
zează într-o cantitate de aur egală cu 6 şilingi, acastă va
loare de 6 şilingi adăugată va fi singura valoare creată de 
munca sa. Această valoare dată, determinată de timpul de 
muncă al muncitorului, este singurul fond din care atît mun
citorul dt şi capitalistul trebuie să-.5i ia fiecare partea sa, 
este singura valoare care urmează să fie împărţită în salariu 
şi profit. Este evident că această valoare nu se schimbă în 
funcţie de proporţiile variate în care se împarte între cele 
două părţi. De asemenea, nu s -ar schimba nimic dacă în locul 
unui singur muncitor am lua întreaga populaţie muncitorească, 
sau dacă, de pildă, în locul unei singure zile de muncă am 
lua 12 OOO OOO de zile de muncă . 

.._ Intrucît capitalistul şi muncitorul pot împărţi intre ei 
numai aceas�ă valoare limitată, adică valoarea măsurată prin 
întreaga muncă a muncitorului, cu cit unul va primi mai mult, 
i atît celuilalt ii va reveni I1ai puţin, şi viceversa. Din 
moment ce este dată o cantitate determinată, o parte a ei va 
creşte în măsura în care cealaltă va scădea. Dacă salariul 
se schimbă, profitul se va schimba în sens invers. Dacă sala
riul scade, profitul creşte ; dacă salariul creşte, profitul scade. 
Dacă muncitorul primeşte, ca în ipoteza noastră anterioară, 
3 şilingi, dci o sumă egală cu jumătate din valoarea pe 



Salariu, preţ şi profit 149 

are o creează, sau, cu a lte cuvinte, dacă întreaga lui zi de 
muncă constă pe jumătate din muncă plătită şi pe jumătate 
din muncă neplătită, atunci rata profitului este de 1 00°/e, 
căci capitalistul primeşte şi el 3 şilingi. Dacă muncitorul nu 
primeşte lecit 2 şilingi, adică dacă el nu munceşte pentru 
sine decît 1/3 din întreaga zi de muncă, capitalistul primeşte 
4 şilingi, iar rata profitului este de 2000/o. Dacă muncitorul 
primeşte 4 şilingi, capitalistul primeşte numai 2 şilingi, iar 
rata 1nofitului scade la 50 % ; dar toate aceste schimbări nu 
vor influenţa asupra valorii mărfii. Prin urmare, o majorare 
generală a salariilor ar duce la o scădere a ratei generale 
a profitului, fără a exercita vreo influenţă asupra valorii 
mărfurilor. 

Dar, deşi valoarea mărfurilor, care în ultimă instanţă 
trebuie să regleze preţurile lor de piaţă, este determinată 
exclusiv de cantitatea totală de muncă pe care o conţin 
aceste mărfuri, şi nu de împărţirea ei în muncă plătită şi 
muncă neplătită, de aici nu rezultă nicidecum că valorile 
diferitelor mărfuri sau grupuri de mărfuri produse, de pildă, 
in 1 2  ore rămîn constante. Cantitatea sau masa mărfurilor 
produse într-un timp de muncă dat, sau cu ajutorul unei can
tităţi de muncă date, depinde de forţa productivă a muncii 
folosite, şi nu de durata sau de lungimea timpului folosit. 
La un anumit nivel al forţei productive a muncii filatorului 
se poate produce, de pildă într-o zi de muncă de 1 2  ore, 
12 pfunzi de fire , iar la un nivel mai scăzut al forţei pro
ductive - numai 2 pfunzi. Aşadar, dacă o muncă medie de 
1 2  ore se materializează într-o valoare de 6 şiingi, atunci 
intr-un caz 1 2  pfunzi de fire ar costa 6 şilingi, iar în celălalt 
caz 2 pfunzi de fire ar costa tot 6 şilingi. Un pfund de fire 
ar costa, prin urmare, într-un caz 6 pence, iar în celălalt 
caz 3 şilingi. Această deosebire de preţ ar fi o urmare a 
deosebirH n ceea ce priveşte forţa productivă a muncii folo
site. In condiţiile unei forţe productive mai ridicate, într-un 
pfund de fire ar fi materializată o oră de muncă, pe cind in 
condiţiile unei forţe productive mai reduse - 6 ore de muncă. 
Preţul unui pfund de fire ar fi intr-un caz numai de 6 pence, 
deşi salariul ar fi relativ mare şi rata profitului scăzută ; in 
celălalt caz ar fi de 3 şilingi, deşi salariul ar fi mai scăzut 
şi rata profitului ridicată. Şi ar fi astfel pentru că preţul unui 
pfund de fire este determinat de cantitatea totală de muncă 
încorporată în el, şi nu de proporţia în care această cantitate 

loială se împarte în muncă plătita şi muncă neplătită. Faptul 
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pe care l-am menţionat mai sus, că munca bine plătită poate 
produce mărfuri ieftine, iar munca prost plătită poate pro
duce mărfuri scumpe, nu mai pare deci paradoxal. El nu este 
decît expresia legii generale, potrivit căreia valoarea unei 
mărfi este determinată de cantitatea de muncă încorporată în 
ea şi că această cantitate de muncă depinde întru totul d
forţa productivă a muncii folosite şi, prin urmare, se schimbă 
o dată cu fiecare schimbare survenită în productivitatea 
muncii. 

13. Principalele ca.uri de luptă pentru majorarea salariului 
.au împotriva reducerii lui 

Să examinăm acum cu toată seriozitatea principalele ca
zuri de luptă pentru majorarea salariului sau împotriva re
ducerii lui. 

1) Am văzut că valoarea forţei de muncă, sau, ca să 
folosim o expresie mai răspîndită, valoarea muncii, este de
terminată de valoarea mijloacelor de subzistenţă, sau d� 
cantitatea de muncă necesară pentru producerea lor. Dacă, 
deci, într-o ţară dată valoarea mijloacelor de subzistenţă p
care în medie le consumă zilnic un muncitor reprezintă 6 or
de muncă, exprimate în 3 şilingi, muncitorul trebuie să lu
creze 6 ore pe zi pentru a produce echivalentul întretinerii 
sale zilnice. Dacă întreaga zi de muncă este de 12 ore, 
capitalistul, plătindu-i muncitorului 3 şilingi, îi plăteşte va
loarea muncii sale. Jumătate din ziua de muncă constă din 
muncă neplătită, iar rata profitului este de 100 % . Dar să 
presupunem acum că, în urma unei scăderi a productivităţii, 
pentru a produce, să zicem, aceeaşi cantitate de produse agri
cole este nevoie de mai multă muncă, astfel încît preţul mij
loacelor de subzistenţă pe care în medie le consumă zilnic 
munci torul se ridică de la 3 la 4 şilingi. ln acest caz, valoarea 
muncii creşte cu 1/s, sau cu 33 1/s0/o. Pentru a produce echi
valentul întreţinerii zilnice a muncitorului, corespunzător 
nivelului său de trai anterior, este nevoie de 8 ore de muncă� 
Deci supramunca scade de la 6 la 4 ore, iar rata profitului se 
reduce de la 1 00 % la 50 % kerînd însă o majorare a salariu
lui, muncitorul nu cere decît să i se plătească valoarea sporitâ 
a muncii sale, întocmai ca oricare alt vînzător al vreunei 
mărfi, care, de îndată ce costul mărfii sale a crescut, luptă 
pentru a i se plăti valoarea sporită a mărfii sale. Dacă sala-
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riul nu se urcă sau nu se urcă în măsură suficientă pentru 
a compensa valoarea sporită a mijloacelor de subzistenţă, 
pretul muncii scade sub valoarea muncii, iar nivelul de trai 
al muncitorului scade. ·• 

Dar poate surveni o schimbare şi în sens invers. Ca ur
mare a creşterii productivităţii muncii, preţul aceleiaşi canti
tăţi de mijloace de subzistenţă pe care în medie le consumă 
zilnic muncitorul poate să scadă de la 3 la 2 şilingi, adică 
pentru reproducerea echivalentului valorii mij.oacelor de 
subzistenţă consumate zilnic vor fi necesare numai 4 ore din 
ziua de muncă în loc de 6 ore. Acum muncitorul poate cum
păra cu 2 şilingi tot atîtea mijloace de subzistenţă cite putea 
cumpăra înainte cu 3 şilingi. ,Valoarea mu!cii ar fi scăzut 
efectiv, dar cu toată această valoare micşorată, muncitorul 
ar dispune de aceeaşi cantitate de mijloace de subzistenţă ca 
şi mai înainte. tn acest caz, profitul ar creşte de la 3 la 
4 şilingi, iar rata profitului de la 1 00 %  la 200 % .  Deşi nivelul 
de trai absolut al muncitorului ar fi rămas acelaşi, salariul 
său relativ, şi, prin urmare, situatia lui socială relativă, 
situaţia lui în comparaţie cu aceea a capitalistului s-ar fi 
lnrăutăţi� Dacă muncitorul se împotriveşte acestei scăderi a 
salariului relativ, el nu cere decît o anumită parte din rezul· 
tatele creşterii forţei produdive a propriei sale munci şi nu 
caută decît să-şi menţină vechea sa situaţie relativă pe scara 
-socială. Astfel, după abrogarea legilor cerealelor, fabricanţii 
englezi, încălcînd în mod flagrant promisiunile so1emne pe 
care le făcuseră în timpul agitaţiei împotriva acestor legi, 
au procedat la o reducere generală a salariilor cu 1 0 % .  Im
potrivirea muncitorilor la început n-a dat nici un rezultat, 
dar mai tîrziu, ca urmare a unor împrejurări asupra cărora 
.nu mă pot opri aici, cele 10 % pierdute au fost recîştigate. 

2) Valoarea mijloacelor de subzistenţă, deci şi valoarea 
muncii, poate rămîne aceeaşi, dar pretul lor în bani poate 
suferi o schimbare ca urmare a unei schimbări anterioare a 
valorii banilor. 

Datorită descoperirii unor mine mai bogate ec., se poate 
întîmpla, de pildă, ca producerea a două uncii de aur să nu 
coste mai multă muncă decît a costat înainte producerea 
unei singure uncii. In acest caz, valoarea a�rului ar scădea 
Ia jumătate, sau cu 50°/o. Valoarea muncii, ca şi valoarea 
tuturor celorlalte mărfuri, s -ar exprima acum în preturi 1n 
bani de două ori mai mari decît cele ·anterioare. Douăspre
zece ore de muncă, eiprimate înainte n 6 şilingi, s-ar exprima 
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acum în 12 şilingi. Dacă salariul muncitorului ar rămîne, ca 
şi înainte, de 3 şilingi şi nu s-ar ridica la 6 şilingi, preţul în 
bani al muncii sale ar fi egal numai cu jumătate din valoarea 
muncii sale, şi nivelul de trai al muncitorului ar scădea 
extrem de mult. Acest lucru s-ar întimpla într-o măsură mai 
mare sau mai mică şi atunci cînd salariul său ar creşte, dar 
nu în aceeaşi măsură în care a scăzut valoarea auru�ui. In 
cazul examinat de noi nu s-a schimbat nimic, nici forţa pro
ductivă a muncii, nici cererea şi oferta, nici valoarea mărfu
rilor. Nu s-a schimbat nimic, în afară de denumirea bănească 
a acestor valori. A spune că într-un a semenea caz muncitorul 
nu trebuie să ceară o maj orare corespunzătoare a salariului 
înseamnă a spune că el trebuie isă se mulţumească să fie 
plătit cu denumiri în loc de lucruri. Intreaga istorie de pînă 
acum dovedeşte că, ori de cîte ori se produce o asemenea 
depreciere a banilor, capitaliştii se grăbesc să folosească 
acest prilej oportun pentru a-i trage pe sfoară pe muncitori. 
O şcoală economică cu numeroşi adepţi afirmă că, în urma 
descoperirii de noi zăcăminte aurifere, a unei mai bune ex
ploatări a minelor de argint şi a aprovizionării mai ieftine 
cu mercur, valoarea metalelor nobile ar fi scăzut din nou. 
Aceasta ar putea explica de ce s-a formulat pretutindeni şi 
simultan pe continent revedicarea de majorare a salariului. 

3) Pînă acum am pornit de la presupunerea că ziua de 
muncă are anumite limite. Dar ziua de muncă ca atare nu 
are limite constante. Tendinţa permanentă a capitalului este 
de a o prelungi pînă la uJtima limită fizică posibilă, deoarece, 
pe măsură ce creşte durata zilei de muncă, creşte şi supra
munca, prin urmare şi profitul creat de ea. Cu cît capitalul 
reuşeşte să prelungească mai mult ziua de muncă, cu atît 
este mai mare cantitatea de muncă a altuia pe care şi-o 
însuşeşte. In cu"sul secolului al XVII-lea,  ba chiar şi în pri
mele două treimi ale secolului al XVIII-lea, ziua de muncă 
de 10 ore era ziua de muncă normală în întreaga Anglie. In 
timpul războiului antiiacobin 132, care a fost de fapt un război 
al baronilor englezi împotriva maselor muncitoare engleze, 
capitalul s-a dedat la adevărate orgii, prelungind ziua de 
muncă de la 10 la 1 2, 14, 18 ore. Cam prin 1815, Malthus. 
care în nici un caz nu poate fi bănuit de sentimentalism lacri
mogen, a publicat o broşură în care a declarat că, dacă 
situaţia aceasta continuă, viaţa naţiunii va fi subminată din 
temelii 133. Pe la 176;" cu cîţiva ani înainte de introducerea 
pe scară generală a maşinilor nou inventate, a apărut în 
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Anglia o broşură intitulată : „An Essay on Trade" 134• Autorul 
ei anonim, duşman inveterat al clasei muncitoare, perorează 
despre necesitatea de a se lărgi limitele zilei de muncă. în 
acest scop, el propune, printre alte mijloace, crearea unor 
case de muncă, care, după cum spune el, trebuie să fie nişte 
„case ale groazei" . Şi care este durata zilei de muncă pe care 
o propune el pentru aceste „case ale groazei" ? Douăsprezece 
ore, adică exact durata zilei de muncă pe care Î. 1 832 capi· 
taliştii, economiştii şi miniştrii o declarau nu numai ca fiind 
timpul de muncă ce există efectiv, dar că trebuie să fie in
trodus şi pentru copiii Sub vîrsta de 12 ani 135• 

Vînzîndu-şi forţa de muncă - iar în sistemul actual 
muncitorul este nevoit s-o facă -, el pune a dispoziţia capi
talistului această forţă pentru a o consuma, dar în cadrul 
unor anumite limite raţionale. El îşi vinde forţa de muncă 
pentru ca - aici facem abstracţie de uzura ei naturală - să 
şi-o menţină, iar nu să şi-o distrugă. Atunci dnd muncitorul 
îşi vinde forţa de muncă la valoarea ei pe o zi sau pe o 
săptămînă, se presupune că această forţă de muncă nu tre
buie să fie supusă într-o zi sau într-o săptămînă aceleiaşi 
uzuri la care este isupusă în două zile sau două săptămîni. 
Să luăm o maşină care valorează 1 OOO I .st. Dacă funcţionează 
10 ani, atunci ea adaugă valorii mărfurilor la producerea că
rora contribuie 1 00 I .st. pe an. Dacă funcţionează 5 ani, atunci 
adaugă valorii acestor mărfuri 200 I .st. pe an, cu alte cuvinte 
valoarea uzurii ei anuale este invers proporţională cu timpul 
în care este folosită. Dar tpcmai în această privinţă munci
torul se deosebeşte de maşină. Maşinile nu se uzează exact 
în proporţia în care sînt folosite. Omul însă, dimpotrivă, se 
distruge într-o măsură mult mai mare dedt s-ar putea deduce 
numai pe baza datelor cifrice cu privire la durata muncii 
prestate de el. 

Atunci cînd muncitorii luptă pentru reducerea zilei de 
muncă la mărimea ei raţională de mai înainte, sau - acolo 
unde nu pot impune stabilirea prin lege a unei zile de muncă 
normale - cîd caută să preînimpine munca excesivă prin
tr-o maj orare a saJe riului, majorare care să fie nu numai 
proporţională cu timpul de muncă suplimentar ce le este 
stors, ci mai mare, ei nu fac decît să-şi îndeplineacă o da
torie faţă de ei înşişi şi faţă de urmaşii lor. Ei nu fac lecit 
să pună stavilă abuzurilor tiranice ale capitalului. Timpul 
este spaţiul în care se desfăşoară dezvoltarea omului. Un om 
care nu dispune de nici un moment liber, a cărui viaţă în-
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treagă - dacă nu socotim pauzele determinate de necesită
ţile pur fizice, pentru somn, mese etc - este absorbită de 
munca pentru capitalist ajunge într-o situaţie mai proastă 
-decît a unei vite de povară. Istovit fiziceşte şi abrutizat spi
dtualiceşte, el nu este decît o maşină care produce avuţii 
pentru alţii. Or, întreaga istorie a industriei moderne arată 
că, dacă nu este împiedicat, capitalul tinde să aducă, fără 
milă şi ctare, întreaga clasă muncitoare la această stare 
de extremă degradare. 

Prelungind ziua de muncă, capitalistul poate să plă
tească un salariu mai ridicat şi, totuşi, să plătească mai prost 
valoarea muncii. Acest lucru se întîmplă în cazul cî.d mă
rirea salariului nu corespunde cantităţii mai mari de muncă 
stoarsă de la muncitor, şi, în consecinţă, distrugerii mai ra
pide a forţei de muncă. Capitalistul poate obţine acest lucru 
şi pe altă cale. Statisticienii burghezi englezi vă vor spune, 
de pildă, că salariul mediu al familiilor de muncitori care 
lucrează în fabricile din Lancashire s-au mărit. Ei uită că, 
în afară de bărbatul adult - capul familiei -, sub roţile 
acestui car al lui Juggernaut 136 care este capitalul, sînt arun
caţi acum sotia şi poate trei sau patru copii ai lui şi că spo
rirea salariului total al familiei nu corespunde cîtuşi de puţin 
creşterii maSei totale de supramuncă stoarsă familiei de 
muncitori. 

Chiar şi atunci cînd limitele zilei de muncă sînt stabilite, 
aşa cum este cazul astăzi în toate ramurile industriale în care 
sînt aplicate legile pentru regleyentarea muncii în fabrici, 
majorarea salariilor poate devem necesară fie şi numai pen
tru a menţine vechiul nivel al valorii muncii. Ca urmare a 
creşterii intensităţii muncii, un om poate fi silit să cheltuiască 
într-o oră tot atîta tortă vitală cît cheltuia înainte în 2 ore. 
Acest lucru s-a şi realizat într-o oarecare măsură în între
prinderile în care se 11plică legile pentru reglementarea muncii 
in fabrici, accelerîndu-se ritmul de lucru al maşinilor şi spo
rindu-se numărul de maşini deservite de un singur om, Dacă 
creşterea intensităţii muncii sau a masei de muncă cheltuite 
într-o oră ar fi în raport corespunzător cu reducerea duratei 
zilei de muncă, pentru muncitor această reducere ar fi totuşi 
avantaj oasă. Dacă însă această limită este depăşită, el pierde 

- sqb o formă ceea ce a .cîştigat sub cealaltă, iar cele 10  ore 
de muncă pot avea acelaşi efect distrugător pe care-l aveau 
înainte 12 ore. Împotrivindu-se acestei tendinte a capitalului 
prin lupta sa pentru o majorare a salariilor care să cores-
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pundă creşterii intensităţii muncii, muncitorul nu face decît 
să lupte împotriva deprecierii muncii sale şi degenerării 
urmaşilor lui. 

4) Ştiţi u toţii că, din motive pe care nu e nevoie să le 
eplic aici, producţia capitalistă trece prin anumite cicluri 
periodice. Ea trece pe rînd printr-un stadiu de acalmie, de 
înviorare crescîndă, de prosperitate, de supaproducţie, de 
criză şi de stagnare. Preţurile de piatl ale mărfurilor şi 
ratele de piaţă ale profitului urmează aceste faze, cînd cobo
rîrd sub nivelul lor mediu, cînd ridicînduSe deasupra lui. 
Dacă analizăm ciclul în ansamblul lui, vom observa că . 
deviere a preţului de piaţă este compensată de o altă deviere 
şi că, în medie în cadrul ciclului, preţurile de piaţă ale măr
furilor sînt determinate de valoarea lor. ln faza in care pre
ţurile de piaţă sînt în scădere şi în fazele de criză şi de 
stagnare, muncitorul, dacă nu va fi pur şi simplu arutat în 
stradă, va primi cu siguranţă un salariu scăzut. Ca să nu se 
lase înşelat, muncitorul, chiar şi în timpul acestor scăderi 
ale preţurilor de piaţă, trebuie să lupte împotriva unei redu
ceri excesive a salariului de către capitalist. Dacă în timpul 
fazei de prosperitate, cînd capitaliştii realizează profituri 
deosebit de ridicate, muncitorul n-ar lupta pentru ridicarea 
salariilor, în medie, în decursul unui ciclu industrial, nu s-ar 
alege nici măcar cu salariul său mediu sau cu valoarea muncii 
sale. Ar fi culmea absurdităţii să se pretindă ca muncitorul, 
al cărui salariu în mod inevitabil scade în fazele nefavorabile 
ale ciclului, să renunţe la posibilitatea de a se despăgubi 
pe.tru aceste pierderi în timpul fazelor favorabile. In general, 
valorile tuturor mărfurilor se realizează numai prin egali
zarea preţurilor de piaţă, a căror permanentă schimbare 
rezultă din fluctuaţiile permanente ale cererii şi ofertei. In 
sistemul actual, munca nu este decit o marfă ca oricare alta. 

, Deci şi munca trebuie să treacă prin aceleaşi fluctuaţii, căc. 
numai astfel se obţine un preţ mediu corespunzător cu va
loarea ei. Ar fi absurd ca, pe de o parte, munca să fie consi
derată o marfă, iar pe de altă parte să fie exceptată de la 
legile care reglează preţurile mărfurilor. Spre deosebire de 
sclav, muncitorul salariat nu primeşte în permanenţă o can
titate fixă de mijloace de subzistenţă. El trebuie să lupte 
pentru majorarea salariului într-un caz măcar pentru a com
pensa reducerea lui în alt caz. Dacă muncitorul s-ar supune 
docil voinţei capitalistului, dacă ar accepta dispoziţiile aces
tuia ca pe o lege economică supremă, ar trebui să suporte 
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toate delvantajele situaţiei de sclav, fără a avea măcar 
existenţa asigurată, aşa cum o are sclavul. 

5. In toate cazurile pe care le-am examinat - şi ele 
reprezintă 99 din 1 00 - am văzut că lupta pentru majorarea 
salariului are loc numai ca urmare a unor schimbări ante
rioare, că ea este rezultatul inevitabil al unor schimbări 
anterioare în proporţiile producţiei, în forţa productivă a 
muncii, în valoarea muncii, în valoarea banilor, în durata sau 
intensitatea muncii pe care i -o  stoarce capitalistul, în fluc
tuaţiile preţurilor de piaţă, determinate de fluctuaţiile cererii 
şi ofertei şi care corespund diferitelor faze ale ciclului in
dustrial ; pe scurt, această luptă este reacţia muncii la o 
acţiune anterioară a capitalului. Dacă analizăm lupta pentru 
majorarea salariului independent de toate aceste împreju
rări, luînd în  consideraţie numai schimbarea salariului şi 
ignortnd toate celelalte schimbări care o determină, în
seamnă că pornim de la o premisă falsă şi ajungem la con
cluzii false. 

14. Lupta dintre capital şi muncă şi rezultatele ei 

1) După ce am arătat că împotrivirea periodică a mun
citorilor la reducerea salariilor şi încercările lor periodice 
de a obţine o majorare a salariilor sînt indisolubil legate de 
sistemul muncii salariate şi sînt dictate de faptul că munca 
este considerată marfă şi, prin urmare, este supusă legilor 
care reglează mişcarea generală a preţurilor ; după ce am 
arătat apoi că o maj orare generală a salariilor ar determina 
o scădere a ratei generale a profitului, dar n-ar exercita 
nici o influenţă asupra preţurilor medii ale mărfurilor sau 
asupra valorilor lor, se pune acum, în sfîrşit, întrebarea : în 
ce măsură, în această luptă neîncetată dintre capital şi 
muncă, munca are şanse de succes ? 

Aş putea să răspund printr-o generalizare şi să spun că, 
întocmai ca la toate celelalte mărfuri, şi atunci cînd este 
vorba de muncă, preţul ei de piaţă, pe un interval de timp 
mai îndelungat, corespunde valorii ei ; că, prin urmare, cu 
toate maj orările şi reducerile şi independent de acţiunile 
muncitorului, el nu va primi în medie lecit valoarea muncii 
sale, care se reduce la valoarea forţei sale de muncă, de
terminată de valoarea mijloacelor de subzistenţă necesare 
pentru întreţinerea şi reproducerea acestei forţe ; iar va
loarea mijloacelor de subzistenţă este, la rîndul ei, deter-
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minată de cantitatea de muncă necesară pentru produce
rea lor. 

Dar există anumite particularităţi care fac ca valoarea 
tortei de muncă, sau valoarea muncii, să se deosebească de 
valoarea tuturor celorlalte mărfuri. Valoarea forţei de muncă 
este formată din două elemente - unul pur fizic _şL celălalt 
istoric sau social. Limita inferioară a valorii forţei de muncă 
este determinată de elementul fizic ; aceasta înseamnă că 
clasa muncitoare, pentru a se întreţine şi a se reproduce, 
pentru a-şi asigura existenţa ei fizică în timp, trebuie să 
obţină mij loacele de subzistenţă absolut indispensabile pen
tru viaţa şi pentru perpetuarea ei. Prin urmare, valoarea 
acestor mijloace de subzistenţă indispensabile constituie 
limita inferioară a valorii muncii. Pe de altă parte, durata 
zilei de muncă are, de asemenea, limitele ei extreme, deşi 
foarte elastice. Limita ei superioară este determinată de forţa 
fizică a muncitorului. Dacă uzarea zinică a forţei sale vitale 
depăşeşte un anumit grad, atunci încordarea aceasta nu poate 
fi repetată zi de zi. Dar, după cum am spus, aceste limite 
sînt foarte elastice. O succesiune rapidă de generaţii debile 
şi cu viaţă scurt. va aproviziona piaţa muncii tot atît de 
bine ca şi un şir de generaţii robuste şi cu viaţă lungă. 

In afară de acest element pur fizic, valoarea muncii este 
determinată în fiecare ţară de un standard de viată tradi
ţional. Acest s tandard presupune nu numai sati sfacerea ne
cesităţilor vieţii fizice, ci şi satisfacerea unor anumite nevoi 
generate de condiţiile sociale în care se află şi se dezvoltă 
oamenii. Standardul de viaţă al englezului poate; fi redus la 
standardul de viaţă al irlandezului ; standardul de viaţă al 
ţăranului german - la cel al ţăranului din Livonia. Cit de 
important este rolul pe care îl au în această privinţă tradiţiile 
istorice şi moravurile sociale se poate vedea din lucrarea 
d-lui Thornton „Overpopulation"137, în care acesta de
monstrează că şi în zilele noastre salariul mediu din diferite 
districte agricole din Anglia diferă, în măsură mai mare sau 
mai mică, în funcţie de împrejurările mai mult sau mai puţin 
favorabile în care aceste districte au ieşit din iobăgie. 

Acest element istoric sau social care intră în compo
nenţa valorii muncii poate să se accentueze sau să dimi
nueze, sau chiar să dispară complet, astfel incit să nu mai 
rămînă nimic peste limita fizică. In timpul războiului anti
iacobin, care - după cum obişnuia să spună bătrinul Georg-
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Rose, acest incorigibil bugetivor şi mare amator de sinecure -
a fost pornit pentru a apăra binefacerile sfintei noastre 
religii împotriva  atacurilor nelegiuiţilor francezi,  onorabilii 
fermieri englezi, despre care am vorbit cu atîtea menaja
mente la una din întrunirile noastre precedente, au redus 
salariile munci torilor agricoli chiar şi sub acest minim pur 
fizic, lăsînd pe seama fondului de asistenţă a săracilor 138 
.completarea diferenţei necesare pentru menţinerea fizică şi 
pentru perpetuarea muncitorilor. Aceasta a fost o metodă 
ingenioasă de transformare a muncitorului salariat în sclav 
şi a mîndrului yeoman al lui Shakespeare în pauper. 

Dacă facem o comparaţie între nivelul salariilor sau 
valoarea muncii în diferite ţări sau în cadrul aceleiaşi ţări 
în epoci istorice diferite, vom vedea că însăşi valoarea 
muncii nu este o mărime constantă, ci o mărime variabilă, 
chiar dacă valorile tuturor celorlalte mărfuri rămîn ne
schimbate. 

Din această comparaţie ar reieşi, de asemenea, că nu 
numai rata de piaţă a profitului se schimbă, dar şi rata lui 
mijlocie. 

Dar, în ce priveşte profitul, nu există nici o lege care 
să stabilească minimul lui .  Nu putem spune care este limita 

.extremă a scăderii lui. Şi de ce nu putem stabili această 
limită ? Pentru că, deşi putem stabili minimul salariului, nu 
putem stabili maximul lui .  Putem spune numai că, dacă 
limitele zilei de _muncă sînt date, maximul profitului cores
punde minimului fizic al salariulu, iar dacă este dat salariul, 
maximul profitului corespunde unei prelungiri a zilei de 
muncă atît cît permit forţele fizice ale muncitorului. Limita 
maximului profitului este, aşadar, minimul fizic al salariului 
şi maximul fizic al zilei de muncă. Este evident că între 
aceste două limite ale ratei maxime a profitului este posibilă 
o gamă nesfîrşită de variaţii. Nivelul ei efectiv se stabileşte 
numai prin lupta neîncetată dintre capital şi muncă : fo 
timp ce capitalistul tinde în permanenţă să reducă salariul 
-pînă la minimul lui fizic şi să prelungească ziua de muncă 
pînă la maximul ei fizic, muncitorul exercită în permanenţă 
o presiune în sens opus. 

Totul se reduce la problema raportului de forţe dintre 
părţile aflate în luptă. 

2) In ceea ce priveşte limitarea zilei de muncă, atît în 
Anglia cît şi în toate celelalte ţări, niciodată nu s-a realizat 
,altfel decît pe cale legislativă, iar aceste măsuri legislative 
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nu ar fi avut loc niciodată fără presiunea permanentă exer
citată din afară de către muncitori. In nici un caz limi tarea 
zilei de muncă nu a putut fi obţinută printr-o înţelegere· 
particulară între muncitori şi capitalişti. Chiar această ne
cesitate a unei acţiuni politice generale este o dovadă că, în 
acţiunile lui pur economice, capitalul este partea mai pu
ternică. 

In ce priveşte limitele valorii muncii, stabilirea lor efec
tivă este întotdeauna în funcţ.e de cerere şi ofertă ; mă refer 
la cererea de muncă din partea capitalului şi la oferta de 
muncă din partea munci tarilor. In ţările coloniale, legea. 
cererii şi ofertei este in favoarea muncitorilor. De aici nive
lul relativ ridicat al salariilor în Statele Unite. Acolo, capi 
talul, aricit s-ar strădui, nu poate împiedica lipsa permanentă 
a braţelor de muncă pe piaţa muncii ca urmare a transfor
mării continue a muncitorilor salariaţi în ţărani independenţi, 
de sine stătători. Pentru o foarte mare parte a poporului· 
american, situaţia de muncitor salariat este doar o situaţie· 
tranzitorie, din care muncitorul speră că va ieşi cu siguranţă 
într-un timp mai lung sau mai scu rt. Pentru a remedia această 
stare de lucruri în colonii, guvernul englez, în grij a lui 
părintească, a adoptat în ultimul timp aşa-zisa teorie mo
dernă a colonizării ,  care constă în a urca în mod artificial 
prămîntului în colonii,  pentru a împiedica transforma
rea prea rapidă a muncitorilor salariaţi în ţărani independenţi. 

Dar să trecem acum la ţările cu civilizaţie veche, în 
care capitalul domină întregul proces de producţie. Să luăm, 
de pildă, majorarea salariilor muncitorilor agricoli din An. 
glia între anii 1849 şi 1859. Care au fost consecinţele ei ? 
Fermierii n-au putut spori, cum i-ar fi sfătuit prietenul nos
stru Weston, nici valoarea griului, şi nici măcar preţul lui 
de piaţă. Dimpotri \1 ă ,  ei au fost nevoiţi să se resemneze şi 
să accepte scăderea lui. Dar în aceşti 1 1  ani, ei au introdus 
tot felul de maşini, au început să aplice metode mai ştiinţi
fice, au transformat o parte din pămînturile arabile în pă
şuni, au mărit suprafaţa fermelor şi, totodată, proporţiile 
producţiei şi ,  reducînd cererea de muncă prin aceste măsuri , 
precum şi prin altele ,  care au mărit forţa productivă a mun 
cii, au reuşit ca populaţia agricolă să devină din nou relativ 
excedentară. Aceasta este, în general, metoda prin care în 
ţările vechi, demult populate, reacţi onează mai rapid sau 
mai lent capitalul la creşterea salariilor. Ricardo a relevat, 
pe bună dreptate, că maşina concurează în permanenţă 
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munca şi că adesea nu p oate fi introdusă decit cu c ondiţia 
ca preţul muncii să fi atins un anumit nivel 139 ; dar folosi
rea maşinilor nu este decît  una d in numeroasele metode d e  
creş tere a forţei productive a muncii. Aceeaşi dezvoltare 
care, pe de o parte, face ca munca necalificată să devină 
relativ de prisos,  pe de altă parte, simplifică munca califi
cată, şi în  felul acesta o depreciază.  

Aceeaşi lege se manifestă şi sub o altâ formă. O dată 
cu dezvo l tarea forţei productive a muncii, acumularea ca
pitalului se accelerează, chiar în p ofida nivelului relativ ri
dicat al salariului.  De aici s - ar putea c onchide, aşa cum a 
şi făcut  Adam Sith, pe vremea căruia industria modenă 
era încă în faşă, că această acumulare accelerată a capita
lului ar trebui să  încline balanţa în favoarea muncitorului,  
deoarece asigură o cerere crescîndă a muncii acestuia. Îm
părtăşind acest punct d e  vedere, un mare număr de autori 
c ontemporani îşi arată mirarea că,  deşi în ultimii' 20 d e  ani 
capitalul englez a crescut într-un ritm mult mai rapid decît  
p opulaţi a Angliei, salariul nu a crescut mai substanţial. Dar 
o dată cu progresul acumulării are loc o schimbare progre
sivă a compoziţiei capitalului. Partea din capi talul total care 
e ste alcătuită din capital cons tant - maşini. materii prime, 
mij loace de producţie de tot  felul - creşte mai repede decît  
cealaltă parte a capitalului, care este cheltuită pentru salarii,  
adică pentru cumpli rnn�a de muncă. Această leqe a fost sta
bilită, mai  mul t sau mai puţin precis, de d -nii Barton, Ri
card o ,  Sismondi, profesorul Richard Jones,  profesoru l  Ram
say, Cherbuliez ş i  alţii.  

Dacă raportul dintre aceste d o u ă  părţi componente ale 
capitalului era la început de 1 : l, pe măsură ce industria se 
dezvoltă devine de 5 : 1 etc. Dacă dintr-un capital total de 
600 300 sînt cheltu iţi pentru instrumente, materii prime etc.  
şi 300 pentru salarii, pentru a se crea o cere re de 600 de 
muncitori  în  loc d e  300, trebuie ca întregul capital să fie 
dublat.  Dar dacă,  în c ontinuare, dintr-un capital de 600, pen
tru maşini, materiale etc . sînt cheltuiţi 500 şi pentru salarii 
numai 100, ca să se creeze o cerere de 600 de muncitori în 
loc de 300, acelaşi capital va trebui să crească de la 600 la 
3 600. De aceea, în cursul dezvoltării indu striei, cererea de 
muncă nu ţine pasul cu a cumularea capitalului .  Ea creşte ,  fără 
îndoială,  dar într-o proporţie mereu mai mică faţă de ncş
terea întregului  capital. 
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Aceste cîteva observaţii sînt suficiente pentru a de
monstra că întreaga dezvoltare a industriei moderne face 
ca balanţa să se încline tot mai mult în favoarea capitalistu
lui şi în dauna muncitorului şi că, prin urmare, tendinţa ge
nerală a producţiei capitaliste este nu de a ridica nivelul 
mediu al salariilor, ci de a-l coborî, adică de a reduce în 
măsură mai mare sau mai mică valoarea muncii pînă la li
mita ei minimă. Dar, dacă lucrurile din actualul sistem au 
această tendinţă, înseamnă oare că clasa muncitoare trebuie 
să renunţe la lupta împotriva silniciilor capitalului şi să 
abandoneze încercările ei de a folosi posibilităţile existente 
pentru a-şi îmbunătăţi vremelnic situaţia sa ? Dacă muncito
rii ar proceda astfel, ei ar degenera, transformîndu-se într-o 
masă amorfă de bieţi pauperi pentru care nu mai există nici 
o salvare. Sper că am reuşit să demonstrez că lupta muncito
rilor pentru un nivel corespunzător al alariilor este indiso
lubil legată de întregul sistem al muncii salariate, că în 99 de 
cazuri din 100 eforturile depuse de muncitori pentru majo
rarea salariilor nu sînt decît eforturi pentru menţinerea re
tribuirii existente a valorii muncii şi că necesitatea de a 
lupta împotriva capitalistului, pentru preţul muncii este 
determinată de situaţia muncitorilor, care îi sileşte să se 
ofere pe ei înşişi ca pe o marfă. Dacă în conflictele lor zilnice 
cu capitalul muncitorii ar ceda în mod laş, ei ar pierde, fără 
îndoială, orice posibilitate de a porni o mişcare mai largă. 

Totodată, chiar dacă facem cu totul abstracţie de aser
virea generală a muncitorilor pe care o implică sistemul 
muncii salariate, clasa muncitoare nu trebuie să supraesti
meze rezultatele finale ale acestor lupte de zi cu zi. Ea nu 
trebuie să uite că în această luptă de zi cu zi se ridică numai 
impotriva consecinţelor, şi nu împotriva cauzelor care gene
rează aceste consecinţe ; că  ea nu face decît să încetinească 
mişcarea descendentă, dar nu schimbă direcţia acestei miş
cări ; că foloseşte numai paleative, dar nu vindecă boala. 
De aceea, muncitorii nu trebuie să se mărginească exclusiv 
la aceste inevitabile lupte de gueri1lă, care sînt în perma
nenţă generate de ofensiva care nu conteneşte niciodată a 
capitalului sau de oscilaţiile pieţei. Ei trebuie să înţeleagă 
că actualul sistem, cu toată mizeria pe care o aduce cu sine, 
creează, totodată, condiţiile materiale şi formele sociale ne
cesare pentru o transformare economică a societăţii. In locul 
devizei conservatoare : „Un salariu echitabil pentru o zi de 
muncă echitabilă !", muncitorii trebuie să înscrie pe stin-

1 3  - Marx-Engels - Opere, voi. 16 



162 Karl Marx 

lardul lor lozinca revoluţionară : „Jos sistemul muncii sa
lariate !"  

După ace astă expunere foarte lungă şi, mă tem, obosi
toare, pe care am fost nevoit s-o fac pentru a lămuri pro
blema principală, aş vrea să închei cu propunerea de a se 
adopta următoarea rezoluţie : · 

1 )  O ridicare generală a nivelului salariului ar duce la 
o s cădere a mtei generale a profitului, fără a influenţa însă, 
în ansamblu, preţurile mărfurilor. 

2) Tendinţa generală a producţiei capitaliste este nu de 
a ridica n�velul mediu al salariului, ci de a-l scădea. 

31 Trade-unionurile acţionează cu succes ca centre de 
i.potrivire faţă de ofensiva capitalului. n parte, ele suferi 
eşecuri pentru că nu-şi folosesc în mod corespunzător forţa . 
In general însă, ele suferă eşec pentru că se mărginesc la o 
luptă de guerillă împotriva consecinţelor sistemului existent, 
în loc să tindă în acelaşi timp la schimbarea lui, în loc să 
folosească forţele for organizate ca o pîrghie pentru elibe
rarea definitivă a clasei muncitoare, adică ipentru desfiinţarea 
definitivă a sistemului muncii salariate. 
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Friedrich Engels 

De ce poartă casa muncitoare interes Poloniei ? uo 

I 

Către redactorul ziarului „Commonwealth" 

Stimate domn, 
Pretutindeni unde clasa muncitoare a p articipat în mod 

independent la mişcările politice, politica ei externă s-a 
exprimat, de la bun început, în aceste puţine cuvinte : re
staurarea Poloniei. Aşa s-au petrecut lucrurile cu mişcarea 
cartistă în tot timpul existenţei sale ; la fel s -au petrecut 
lucrurile cu muncitorii francezi cu mult înainte de 1 848 şi 
în memorabilul an 1 848, cînd, la 15 mai, ei s-au îndreptat 
spre Adunarea constituantă strigînd : „Vive la Pologne I "  
- Trăiască Polonia ! 141 Aşa au stat lucrurile şi în Germania, 
c înd, în anii 1848 şi 1849, organele de presă ale clasei mun
citoare au cerut să se pornească război împotriva Rusiei, 
pentru restaurarea Po�oniei 142• Aşa stau lucrurile şi acum, 
cu o singură excepţie, despre care vom vorbi mai amănunţit 
ceva mai încolo. Muncitorii din Europa proclamă, în unani
mitate, restaurarea Poloniei ca p arte integrantă a progra
mului lor politic, ca cea mai cuprinzătoare expresie a poli
t icii lor externe. Burghezia, ce-i drept, a avut - şi mai are 
încă - sentimente de „simpatie" faţă de polonezi, dar 
această simpatie n-a împiedicat-o ca în 1831 ,  în 1846, în 
1863 să-i părăsească pe polonezi la nevoie, ba, mai mult, 
n-a împiedicat-o ca, în timp ce cu vorba apăra interesele 
Poloniei, să dea mină liberă celor mai răi dintre duşmanii 
ei, unor oameni de teapa lordului Palmerston, care în reali
tate erau nişte complici ai Rusiei. Cu totul alta este, în 
această privinţă, atitudinea clasei muncitoare. Ea este pentru 
intervenţie, şi nu pentru neintervenţie ; ea vre a război cu 
Rusia a tîta timp cit această ţară se amestecă în treburile 
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Poloniei ; şi e a  a dovedit acest lucru ori de cite ori polone
zii s-au ridicat împotriva asupritorilor lor. De curînd, Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor a exprimat într-o formă 
mai vie acest sentiment instinctiv universal al clasei pe care 
o reprezintă, înscriind pe stindardul său : „Rezistenţă împo
triva ameninţării ruseşti în Europa - restaurarea Polo
niei I" 143 

Acest program de politică externă al muncitorilor din 
Europa apuseană şi cea centrală s-a  bucurat de aprobarea 
unanimă a clasei căreia i -a  fost adresat, cu o singură excep
ţie, după cum am mai spus. Printre muncitorii din Franţa 
există o neînsemnată minoritate de adepţi ai şcolii defunctu
lui P. J. Proudhon. Această şcoală se deosebeşte in toto * 
de majoritatea muncitorilor înaintaţi, capabili să gîndească ; 
ea declară că aceştia sînt nişte indivizi proşti, ignoranţi şi, 
în majoritatea problemelor, are păreri cu totul diferite de 
ale lor. Această observaţie este valabilă şi pentru politica 
lor externă. Proudhoniştii, în rolul de judecători ai Poloniei 
asuprite, pronunţă acelaşi verdict ca şi j uriul din Slalybridge : 
„Aşa-i trebuie I "  Ei sînt cuprinşi de admiraţie faţă de Rusia ,  
în  care văd marea ţară a viitorului, cea  mai progresistă 
naţiune din lume, alături de care nu merită să fie pusă o 
ţară atît de neînsemnată ca Statele Unite. Ei au adus Con
siliului Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor învinuirea 
că şi-a însuşit principiul bonapartist al naţionalităţilor şi a 
declarat că mărinimosul popor rus se situează în afara Eu
ropei civilizate, ceea ce înseamnă o grea păcătuire împotriva 
principiilor democraţiei universale şi fraternităţii tu tur or 
naţiunilor. Acestea sînt învinuirile aduse de ei 10. Dacă 
lăsăm la o parte frazeologia  lor democratică, putem vedea 
numaidecît că ei  nu fac decît să repete cuvînt cu cuvînt şi 
întocmai ceea ce spun despre Polonia şi Rusia conservatorii 
cei mai inveteraţi din toate ţările. Asemenea învinuiri nu 
ar merita să fie combătute, dar pentru că ele vin de la o 
parte din clasa muncitoare, fie ea  oricît de redusă ca număr, 
trebuie să examinăm încă o dată problema ruso-polonezl 
şi să expunem temeiurile pe care se sprijină ceea ce de acum 
încolo se poate numi politica externă a muncitorilor uniţi 
din Europa. 

* - e de-a-ntruJ. - Nota trad. 
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Dar de ce, atunci cind vine vorba de Polonia, ne refe
rim numai la Rusia ? Oare cele două puteri germane, Aus
tria şi Prusia, n-au luat şi ele p arte la jefuirea Poloniei ? Nu 
ţin şi ele în stare de robie cite o parte din Polonia şi nu fac 
şi ele tot ce se poate pentru ca în alianţă cu Rusia să înăbuşe 
orice mişcare naţională poloneză ? 

Se ştie bine azi cu ce perseverenţă a căutat Austria să 
nu fie amestecată în chestiunea poloneză şi cit de mult s-a 
împotrivit ea planurilor de împărţire puse la cale de Rusia 
şi Prusia. Polonia era un aliat firesc al Austriei împotriva 
Rusiei. Din momentul în care Rusia a devenit o putere de 
temut, interesele Austriei cereau, în primul rînd, ca între 
ea şi noul imperiu care se întărea să fie menţinută intactă 
Polonia. Şi numai atunci cind şi-a dat seama că soarta Po
loniei este pecetluită, că, cu sau fără participarea ei, cele
lalte două puteri sînt hotărîte să nimicească Polonia, numai 
atunci Austria, simţind că trebuie să se apere pe sine, s -a  
aliat u ele  pentru a nu rămîne pe dinafară la împărţirea 
teritoriului. Dar încă din 1 815, ea s -a  pronunţat pentru res
taurarea unei Polonii independente ; în 1 831 şi �n 1863 e a  
a fost gata să intre în război pentru înfăptuirea acestui ţel 
şi să renunţe la p artea ei din Polonia cu condiţia ca Anglia 
şi Franţa să cadă de acord s-o sprijine. La fel s -a  întîmplat 
şi în timpul războiului Crimeii. Spunînd toate acestea, nu 
căutăm să justificăm cituşi de puţin politica generală a gu
vernului austriac. Austria a dovedit destul de des că asupri
rea unor naţiuni mai slabe este un lucru obişnuit pentru 
cîrmuitorii ei. Dar, în cazul Poloniei, instinctul de auto
apărare s-a dovedit a fi mai puternic decit pofta nesăţioasă 
de acap arare a unor noi teritorii sau decît obişnuinţa cir
muitorilor. Iată de ce nu de Austria trebuie să ne ocupăm 
în momentul de faţă. 

In ceea ce priveşte Prusia, partea care-i revine ei din 
Polonia este prea mică pentru ca să prezinte o importanţă 
deosebită. Prietena şi aliata ei, Rusia, a reuşit s-o uşureze 
de nouă zecimi din ceea ce primise cu prilejul celor trei 
împărţiri. Dar şi puţinul care i -a rămas o apasă ca un coş
mar. Aceasta a înhămat-o la carul de triumf al Rusiei ; s-a 
creat o situaţie în care guvernul a putut să-şi permită, încă 
din anii 1 863 şi 1864, să încalce nestingherit legile, să aten
teze la libertatea individuală, la dreptul de întrunire, la li-
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bertatea presei în Polonia prusiană şi, curînd după aceea, pe 
întreg teritoriul ţării ; a dus la o denaturare a întregii miş
cări liberale a burgheziei, care, de teamă să nu piardă cîteva 
mile pătrate de pămînt la graniţa de răsărit, a permis guver
nului să-i scoată în afara legii pe p olonezi. Muncitorii, nu 
numai cei din Prusia, dar şi cei din restul Germaniei, sînt 
interesaţi mai mult decît muncitorii din oricare altă ţară în 
restaurarea Poloniei, şi în toate mişcările revoluţionare ei 
au dovedit că sînt conştienţi de acest fapt. Restaurarea Po
loniei înseamnă pentru ei eliberarea propriei lor ţări de sub 
vasalitatea Rusiei. In virtutea acestui fapt, credem noi, Prusia 
trebuie să fie şi ea  scoasă din cauză. Atunci cînd clasa 
muncitoare din Rusia (dacă în această ţară există o asemenea 
clasă în sensul pe care îl are ea în Europa apuseană) îşi va 
alcătui un program politic şi în acest program va fi înscrisă 
şi eliberarea Poloniei - atunci, şi numai atunci, Rusia ca 
naţiune va fi şi ea scoasă din cauză, şi singurul care va 
continua să se afle sub acuzare va fi guvernul ţarist. 

II 

Către redactorul ziarului „Comonwealthn 

Stimate domn, 
Se susţine de către unii că a cere independenţa Polo

niei înseamnă a recunoaşte „principiul naţionalităţilor u şi  că 
principiul naţionalităţilor este o invenţie bonapartistă, care 
a fost născocită cu scopul de a sprijini despotismul napo
leonian în Franţa. Dar ce este acest „principiu al naţiona
li tăţiloru ? 

Prin tratatele din 1815, graniţele diferitelor state euro
pene au fost stabilite luîndu-se în considerare numai pre
tenţiile diplomaţiei, şi în special pretenţiile formulate de 
Rusia, care era pe atunci cel mai puternic stat de pe conti
nent. Nu s -a  ţinut seama de dorinţele şi interesele populaţiei 
şi nici de deosebirile naţionale existente în sinul ei. Au fost 
astfel împărţite Polonia, Germania şi Italia, fără să mai vor
bim de o mulţime de naţionalităţi mai mici din sud-estul 
Europei, despre care în vremea aceea doar puţini oameni 
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ştiau cite ceva: De aceea, în Polop.ia, Germania şi Italia, 
primul pas ce trebuia făcut de orice mişcare politică era 
acela de a căuta să restabilească unitatea naţională, fără de 
care viaţa naţională nu este decit o ficţiune. Şi cind, după 
înăbuşirea încercărilor revoluţionare din Italia şi Spania din 
anii 1 821-1 823 şi , iarăşi, după revoluţia din iulie 1 830 din 
Franţa, oamenii politici cu vederi radicale din cea mai mare 
parte a Europei civilizate au intrat în legătură unii cu alţii 
şi au încercat să elaboreze un fel de program comun, elibe
rarea şi unificarea naţiunilor oprimate şi fărîmiţate din Eu
ropa a devenit lozinca lor comună 145• Aşa s-a întîmplat şi 
în 1848, cind numărul naţiunilor oprimate a crescut cu încă 
una, şi anume cu Ungaria. Intr-adevăr, nu puteau să existe 
două păreri în legătură cu dreptul pe care-l avea fiecare din 
marile formaţii naţionale din Europa ca, independent de ve
cinii săi, să procedeze cum crede de cuviinţă în toate trebu
rile interne atîta timp cit nu încălca libertatea altora. Acest 
drept reprezenta, de fapt, una din condiţiile de bază pentru 
libertatea internă a tuturor naţiunilor. Cum putea, bunăoară, 
Germania să nutrească aspiraţii spre libertate şi unitate dacă 
în acelaşi timp ea ajuta Austriei ca, direct, sau prin interme
diul vasalilor săi, să menţină Italia în robie ? Iată de ce prima 
condiţie pentru unificarea Germaniei este zdrobirea monar
hiei austriece I 

Acest drept la independenţă naţională pe care-l au marile 
formaţii naţionale din Europa şi care e recunoscut de de
mocraţia europeană nu putea, fireşte, să nu se bucure de 
aceeaşi recunoaştere mai ales din partea clasei muncitoare. 
Aceasta nu însemna de fapt altceva decit a recunoaşte că 
şi celelalte m ari formaţii naţionale, care dau dovadă de o 
vitalitate incontestabilă, au acelaşi drept la o existenţă na
ţională proprie pe care muncitorii din fiecare ţară l -au reven
dicat pentru ei înşişi. Dar această recunoaştere şi înţelegere 
a aspiraţiilor naţionale se limita la nişte mari naţiuni din 
Europa care erau precis determinate istoriceşte, şi anume 
la Italia, Polonia, Germania şi Ungaria.  Franţa, Spania, An
glia şi Scandinavia, care nu erau divizate şi nu se găseau 
sub control străin, erau doar indirect interesate în această 
chestiune ; cit despre Rusia, e a  poate fi menţionată numai 
ca deţinătoare a unei imense cantităţi de avuţie furată, pe 
care va trebui s-o dea înapoi în ziua răfuielilor. 
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După coup d'etat * pin 1851 ,  Ludovic-Napoleon, împărat 
„prin mila lui dumnezeu şi voinţa naţiunii " ,  a fost nevoit să 
inventeze pentru politica sa externă o denumire democra
tizată ş i  cu rezonanţă populară. Şi  ce  putea f i  mai potrivit 
decît să înscrie pe stindardul său „principiul naţionalităţi
lor" ? Fiecare naţionalitate să fie stăpînă pe destinele ei, 
fiecare p arte separată a unei naţionalităţi, oricare ar fi ea, să 
aibă dreptul de a se alipi la marea sa patrie-mumă, - ce 
putea fi mai liberal ? Dar, băgaţi de seamă, acum nu mai 
era vorba de naţiuni, ci de naţionalităţi. 

Nu există ţară în Europa în care, sub conducerea unui 
singur suveran, să nu se afle naţionalităţi diferite. Celţii din 
Scoţia şi băştinaşii din Wales sînt, fără îndoială, de altă 
naţionalitate decît englezii, şi totuşi nimeni nu se va apuca 
să dea acestor rămăşiţe ale unor popoare de mult dispărute 
sau locuitorilor celţi ai peninsulei Bretagne din Franţa de
numirea de naţiune. în afară de aceasta, nici o graniţă de 
stat nu coincide cu graniţele naturale ale naţionalităţii, 
adică cu ale limbii. Sînt o mulţime de oameni în afara grani
ţelor Franţei a căror limbă maternă este franceza, după cum 
în afara graniţelor Germaniei sînt numeroase persoane care 
vorbesc nemţeşte, şi, după toate probabilităţile, aşa va fi 
şi de acum încolo. Un rezultat firesc al complicatei şi lentei 
dezvoltări istorice prin care a trecut Europa în ultimul mi
leniu este că aproape fiecare naţiune mare a trebuit să se 
despartă de unele porţiuni periferice ale organismului ei, 
care s-au rupt de viaţa ei naţională şi care, în cele mai 
multe cazuri, au luat p arte la viaţa naţională a altui popor, 
şi încă în aşa măsură că nu mai vor să revină la tulpina lor 
principală. Germanii din Elveţia şi cei din Alsacia nu doresc 
să revină la Germania, aşa cum francezii din Belgia şi din 
Elveţia nu vor să ajungă la o alipire politică cu Franţa. Şi, 
la  urma urmei, nu e lipsit de importanţă că diferitele naţiuni, 
aşa cum s-au constituit ele politiceşte, în majoritatea cazu
rilor au în componenţa lor unele elemente străine, care re
prezintă un fel de verigi de legătură cu vecinii lor şi aduc 
o variaţie în uniformitatea, de altminteri prea monotonă, a 
caracterului naţional. 

Aici vedem, prin urmare, diferenţa care există între 
„principiul naţionalităţilor" şi vechiul p ostulat al democraţiei 

* - lovitura de stat. - Nota trad. 
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şi al clasei muncitoare, care prevede dreptul marilor naţiuni 
europene la o existenţă separată şi independentă. „Princi
piul naţionalităţilor • lasă neatinsă marea problemă a dreptu
lui la existenţă naţională pe care-l au popoarele istorice din 
Europa ; iar dacă, totuşi, abordează această problemă, o 
face numai pentru ca s-o încurce. Principiul naţionalităţilor 
ridică două categorii de probleme : în primul rînd, probleme 
ale graniţelor dintre aceste mari popoare istorice şi, în al 
doilea rînd, probleme privind dreptul la existenţă naţională 
independentă ale numeroaselor rămăşiţe mici ale acelor po
poare care au figurat un timp mai mul l sau mai puţin înde
lungat pe arena istoriei, dar au fost apoi încorporate în una 
sau alta din naţiunile mai puternice, care, datorită vitalităţii 
lor mai mari, au fost în stare să înfrunte greutăţi mai mari. 
Importanţa europeană a unui popor, vitalitatea lui nu în
seamnă nimic, potrivit principiului naţionalităţilor ; în faţa 
acestui principiu, romînii din Valahia, care n-au avut nici
odată o istorie a lor şi nici energia necesară pentru a şi-o 
făuri, prezintă aceeaşi importanţă ca şi i talienii, cu istoria 
lor dublumilenară şi cu vitalitatea lor naţională neslăbită ; 
băştinaşii din Wales şi cei din insula Man ar avea acelaşi 
drept la existenţă politică independentă ca şi englezii, oricît 
de absurd ar părea acest lucru 146• Toate astea sînt curate 
absurdităţi îmbrăcate în veşmînt popular pentru a arunca 
praf în ochii celor naivi, o frază comodă care poate fi folosită 
sau lăsată deoparte, după cum cer împrejurările. 

Oricît de naivă este această născocire, pentru zămislirea 
ei a fost totuşi nevoie de o minte mai înţeleaptă decît aceea 
a lui Ludovic-Napoleon. Principiul naţionalităţilor nu este în 
nici un caz o invenţie bonapartistă, menită să ducă la re
naşterea Poloniei ; el este doar o născocire rusească, scor
nită cu scopul de a distruge Polonia. După cum vom vedea ·mai departe, Rusia, invocînd principiul naţionalităţilor, a 
înghiţit partea cea mai mare din vechea Polonie. Această 
idee există de peste o sută de ani, şi Rusia se foloseşte acum 
mereu de e a. Ce altceva înseamnă p anslavismul decît ten
dinţa Rusiei de a aplica, în propriul ei interes, principiul na
ţionalităţilor la sîrbi, croaţi, ruteni 147, slovaci, cehi şi alte 
rămăşiţe ale popoarelor slave de altădată din Turcia, Unga
ria şi Germania ?  Chiar în momentul de faţă, agenţi ai gu
vernului rus cutreieră ţinuturile din nordul Norvegiei şi 



170 Friedrich Engels 

Suediei, locuite de laponi, încercînd să propage printre aceşti 
sălbatici nomazi ideea unei „mari naţionalităţi finice" ,  care 
ar urma să fie restabilită în partea cea mai de nord a Euro
pei, bineînţeles sub protectorat rusesc. „Strigătul de despe
rare" al laponilor asupriţi îşi găseşte un foarte viu răsunet 
în ziarele ruseşti, dar el nu porneşte chiar de la aceşti no
mazi asupriţi, ci de la agenţii ruşi. Şi, într-adevăr, înseamnă 
că sînt grozav de asupriţi aceşti sărmani laponi dacă sînt 
siliţi să înveţe limba civilizată a v orvegienilor sau suedezi 
lor, în loc să se limiteze la dialectul lor barbar, pe j umătate 
eschimos ? Principiul naţionalităţilor nu putea, de fapt, să 
fie născocit decît în Europa răsăriteană, unde s -au revărsat, 
unul după altul, de-a lungul unui mileniu, valurile invaziilor 
asiatice, lăsînd în urma lor o îngrămădire de rămăşiţe ames
tecate de naţiuni, pe care şi astăzi etnotogul abia poate să 
le descurce, şi unde trăiesc de -a valma turci, maghiari de 
rasă finică, romîni, evrei şi aproape o duzină de triburi slave. 
Acesta era terenul pe care putea să ia fiinţă principiul naţio
nalităţilor, şi cum a făcut Rusia să intre în acţiune, vom 
vedea imediat din exemplul Poloniei. 

III 
. 

Doctrina naţionalităţilor aplicată la Polonia 

Polonia, la fel ca mai toate celelalte ţări europene, are 
o populaţie alcătuită din oameni de diferite naţionalităţi. 
Masa populaţiei, nucleul ei de bază, îl formează, fără îndo
ială, polonezii propriu-zişi, care vorbesc limba polonă. Dar 
încă din 1390, Polonia propriu-zisă s-a unit cu Marele ducat 
al Li tu an iei 148, care pînă la ultima împărţire, din 1794, a fost 
o parte integrantă a Republicii Polone. Acest Mare ducat al· 
Lituaniei era populat de cele mai diferite neamuri. Provin
ciile nordice, de pe coasta Mării Baltice, se aflau chiar sub 
stăpînirea lituanienilor, un popor care vorbeşte o limbă dife
rită de aceea a vecinilor lui slavi ; aceşti lituanieni au fost, 
în mare parte, subjugaţi de imigranţii germani, care, la rîn
dul lor, cu greu se puteau apăra de marii duci lituanieni. 
Mai departe, la sud şi la est de actualul regat al Poloniei se 
aflau bieloruşii, care vorbesc o limbă intermediară între 
polonă şi rusă, dar mai apropiată de aceasta din urmă ; şi, 
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în sfîrşit, ţinuturile din sud erau locuite de aşa-numiţii malo
ruşi, a căror limbă este astăzi considerată, de maj oritatea 
specialiştilor în materie, ca fiind cu totul diferită de cea 
velicorusă (pe care în mod obişnuit o numim rusă) . De aceea, 
cei ce spun că a cere restaurarea Poloniei înseamnă a apela 
la principiul naţionalităţilor nu fac decît să dovedească că 
nu ştiu ce vorbesc, fiindcă restaurarea Poloniei înseamnă 
restaurarea unui stat care e compus din cel puţin patru 
naţionalităţi diferite. 

Dar ce s -a întîmplat cu Rusia cînd prin unirea Poloniei 
cu Lituania s-a format vechiul stat polonez ? Ea se afla pe 
atunci sub călcîiul cuceri torului mongol, pe care cu 1 50 de 
ani în urmă polonezii şi germanii, cu forţe unite, îl izgoni· 
seră înapoi spre est, dincolo de Nipru. A fost nevoie de o 
luptă îndelungată pentru ca marii duci moscoviţi să poată, 
în cele din urmă, să scuture jugul mongol şi să treacă la 
unirea numeroaselor cnezate ale Velicorusiei într-un singur 
stat. Dar acest succes, pe cit se pare, n-a făcut decît să 
le sporească ambiţia. Abia căzuse Constantinopolul în mîi· 
nile turcilor, şi marele cneaz moscovit a introdus în blazonul 
său vulturul cu două capete al împăraţilor bizantini, făcînd 
astfel cunoscută pretenţia sa de viitor succesor şi răzbunător 
al acestora ; de atunci, după cum se ştie, ruşii au urmărit 
să cucerească Ţarigradul, oraşul ţarului , cum numesc ei pe 
limba lor Constantinopolul. După aceea, bogatele cîmpii ale 
Malorusiei au trezit în ei pofta de anexiuni ; dar polonezii au 
fost dintotdeauna curajoşi, şi pe vremea aceea ei erau şi un 
popor puternic, care ştia nu numai să-şi apere propria lui 
ţară, dar şi să năvălească, l a  rîndul său, în alte ţări ; la  
începutul secolului al  XVII-lea, ei au ocupat chiar Moscova, 
pe care au ţinut-o în stăpînire timp de cîţiva ani 149, 

Demoralizarea treptată a aristocraţiei cîrmuitoare, lipsa 
forţelor necesare pentru dezvoltarea unei burghezii, precum 
şi războaiele continue, care pustiau ţara, au înfrînt, în cele 
din urmă, puterea Poloniei. O ţară care persista cu îndărăt
nicie în a-şi menţine orînduirea ei socială feudală, în timp 
ce toate ţările învecinate cu ea urmau drumul progresului, 
îşi formau o burghezie, îşi dezvoltau comerţul şi industria şi 
ridicau oraşe mari, o asemenea ţară era sortită pieirii. Aristo
craţia a dus, într-adevăr, Polonia la pieire, la o ruină con· 
pletă. Şi, după ce au adus-o într-o asemenea stare, aristo· 
craţii au început să arunce vina unii pe alţii şi să se vîndă 
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ei înşişi şi să-şi vîndă ţara lor străinilor. Istoria Poloniei de 
la 1700 pînă la 1772 nu este altceva decit o cronică a uzur
pării puterii în Polonia de către Rusia, uzurpare care a deve
nit posibilă datorită venalităţii nobililor. Soldaţii ruşi ţineau 
aproape în permanenţă ţara sub ocupaţie, iar regii polonezi, 
:hiar dacă nu voiau să fie nişte trădători, deveneau tot mai 
mult o jucărie în mîinile ambasadorului rus. Acest j oc a fost 
practicat cu atîta succes şi a durat atît de mult, că, a tunci 
cind Polonia a fost în cele din urmă nimicită, în întreaga 
Europă nu s-a auzit nici un glas de protest şi oamenii s -au 
mirat doar de generozitatea Rusiei, care a cedat Austriei şi 
Prusiei o parte atît de mare din teritoriu. 

Un interes deosebit prezintă felul cum s-a făcut această 
împărţire. Pe vremea aceea exista dej a în Europa o „opinie 
publică " luminată. Chiar dacă „Times"  150 nu începuse încă 
să se îndeletnicească cu fabricarea acestei mărfi, exista to
tuşi acel gen de opinie publică care se formase sub puternica 
influenţă exercitată de Diderot, Voltaire, Rousseau şi ceilalţi 
scriitori francezi din secolul al XVIII-lea. Rusia a ştiut în
totdeauna cit de important este să ai, pe cit se poate, opinia 
publică de partea ta, şi ea a avut grijă să-şi asigure acest 
avantaj . Curtea Ecaterinei a II-a a devenit un stat-major al 
oamenilor luminaţi din acea vreme, în special al francezilor ; 
împărăteasa şi curtenii ei declarau că împărtăşesc principiile 
cele mai înaintate ; şi ea a reuşit atît de bine să înşele 
opinia publică, incit Voltaire şi mulţi alţii au început s-o 
proslăvească pe această „Semiramidă a nordului" şi să pre
zinte Rusia drept ţara cea mai progresistă din lume, patria 
principiilor liberale, apărătoarea toleranţei religioase. 

Toleranţa religioasă - iată cuvîntul care mai lipsea 
pentru a-i da Poloniei lovitura de graţie. Polonia a fost în
totdeauna extrem de liberală în chestiunile religioase ; do
vadă în această privinţă stă faptul că evreii au găsit aici 
azil într-o vreme cind în toate celelalte ţări ale Europei erau 
prigoniţi. Cea mai mare parte a populaţiei din provinciile 
răsăritene era de religie ortodoxă, în timp ce polonezii pro
priu-zişi erau catolici. O mare parte din aceşti ortodocşi, în 
secolul al XVI-lea, au fost nevoiţi să recunoască supremaţia 
papei şi au primit denumirea de uniţi, dar mulţi dintre ei 
şi-au păstrat, în toate privinţele, vechea lor religie ortodoxă. 
In această categorie se situau mai cu seamă iobagii, în timp 
ce stăpînii lor nobili erau aproape toţi catolici ; ca naţio-
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nalitate însă, aceşti iobagi erau maloruşi. Şi iată, acest gu
vern rus, care la el în ţară nu tolera nici o altă religie în 
afară de cea ortodoxă şi pedepsea apostazia ca pe o crimă, 
care cucerea naţiuni străine şi anexa în dreapta şi în stînga 
provincii străine şi în acelaşi timp strîngea şi mai tare lan
ţurile iobagului rus, acest guvern rus s -a  năpustit curînd 
asupra Poloniei în numele toleranţei religioase, fiindcă, pre
tindea ea, în această ţară erau asupriţi ortodocşii ; - în nu
mele principiului naţionalităţilor, fiindcă locuitorii provin
ciilor răsăritene erau ma/oruşi şi, ca atare, trebuiau să fie 
anexaţi la V elicorusia ; - şi în numele dreptului la revoluţie, 
inarmîndu-i pe iobagi împotriva stăpînilor lor. Pentru Rusia 
nu exista nici un fel de scrupule în alegerea mij loacelor de 
care voia să se folosească. Se spune că războiul dus de o 
clasă contra alteia este ceva extrem de revoluţionar ; totuşi, 
Rusia a pus la cale un asemenea război în Polonia cam cu 
1 00 de ani în urmă şi s -a  ajuns la un minunat război de 
clasă, cînd soldaţii ruşi şi iobagii maloruşi au pornit împre
ună să dea foc castelelor aparţinînd aristocraţilor polonezi 
numai pentru a pregăti anexarea .la Rusia ; şi, după ce a fost 
săvîrşită anexarea, aceiaşi soldaţi ruşi i-au pus din nou pe 
iobagi sub jugul stăpînilor lor. 

Toate acestea au fost făcute în numele toleranţei reli
gioase, fiindcă pe vremea aceea principiul naţionalităţilor nu 
ajunsese să fie la modă în Europa apuseană. Dar încă de pe 
atunci, acest principiu a fost fluturat în faţa ţăranilor malo
ruşi, şi de atunci el a jucat un rol important în treburile 
poloneze. Prima şi principala pretenţie a Rusiei este unirea 
tuturor neamurilor ruse sub oblăduirea ţarului, care îşi spune 
autocratul întregii Rusii (Samoderjeţ vseia Rusi) , inclusiv 
Bielorusia şi Malorusia .  Pentru a dovedi că pretenţiile ei nu 
merg mai departe, ea a avut mereu grijă, cu ocazia celor trei 
împărţiri, să nu anexeze decît ţinuturi bieloruse şi maloruse, 
lăsînd regiunea locuită de polonezi şi chiar o parte din Ma
lorusia (Galiţia răsăriteană) complicilor ei. Dar cum stau 
lucrurile în momentul de faţă ? Cea mai mare parte din 
ţinuturile anexate de către Austria şi Prusia în 1 793 şi 1794 
se află acum sub stăpînire rusă, sub denumirea de Regatul 
Poloniei, şi din cînd în cînd li se insuflă polonezilor speranţa 
că, dacă acceptă supremaţia Rusiei şi renunţă la toate pre
tenţiile de a obţine vechile ţinuturi lituaniene, atunci se pot 
aştepta la o reunificare a tuturor celorlalte ţinuturi poloneze 
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�i la restaurarea Poloniei, avînd ca rege pe împăratul rus. 
Şi dacă, în actuala situaţie critică, între Prusia şi Austria se 
va ajunge la un conflict, e mai mult ca  sigur că, în ultimă 
instanţă, acest război nu va avea ca obiectiv anexarea 
Schleswig-Holsteinului la Prusia sau a Veneţiei la Italia, ci 
mai degrabă anexarea Poloniei austriece sau, cel puţin, a 
părţii prusiene a Poloniei la  Rusia. 

Aşa se prezintă principiul naţionalităţilor în aplicarea 
lui la treburile poloneze. 
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Acum cîtva timp calfele de croitori din Londra au în
fiinţat o asociaţie generală 152 pentru susţinerea revendică
rilor lor împotriva neşterilor croitori din Londra, care în 
majoritatea lor sînt mari capitalişti. Nu era vorba numai de 
a pune salariile în concordanţă cu preţurile crescute ale obiec
telor de consum, ci şi de a se pune capăt felului extrem de 
brutal în care erau trataţi muncitorii în această ramură 
industrială. Meşterii au căutat să zădărnicească acest plan 
recrutînd calfe de croitori mai ales din Belgia, Franţa şi 
Elveţia. Ca răspuns la aceasta, secretarii Consiliului Central 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor au publicat în 
ziarele belgiene, franceze şi elveţiene un avertisment care 
a avut un succes deplin 153• Manevra meşterilor londonezi 
a dat greş ; ei s -au văzut siliţi să cedeze şi să satisfacă re 
vendicările juste ale muncitorilor lor. 

Infrînţi în Anglia, meşterii încearcă acum să organizeze 
o contraofensivă din Scoţia. In urma evenimentelor de la  
Londra, e i  au fost nevoiţi să admită pentru moment ş i  la  
Edinburgh o majorare a salariilor cu 1 5°/>. Dar pe ascuns au 
trimis agenţi în Germania, ca să recruteze, în special din 
Hanovra şi Mecklenburg, calfe de croitori şi să le aducă la 
Edinburgh. Primul lot de calfe astfel recrutate a şi fost îm
barcat. Acest import urmăreşte acelaşi scop ca şi importul 
de culi indieni * în Jamaica, şi anume : eternizarea sclaviei. 
Dacă meşterii din Edinburgh ar reuşi ca prin importul de 
forţă de muncă din Germania să-şi retragă concesiile deja 
făcute, aceasta ar avea, în mod inevitabil, repercusiuni şi 
asupra Angliei. Şi nimeni nu ar suferi mai mult de pe urma 
acestui fapt decît înşişi muncitorii germani, care în Marea 

* In manuscrs : asiatici. - Nota red. 
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Britanie sînt mai numeroşi decît muncitorii tuturor celorlalte 
naţiuni de pe continent. Cit priveşte muncitorii proaspăt im
portaţi, aceştia, lipsiţi de orice sprij in într-o ţară străină, ar 
decădea curînd în situaţia de paria. 

In plus, pentru muncitorii germani este o chestiune de 
onoare să dovedească străin.tăţii că ei, ca şi fraţii lor din 
Franţa, Belgia şi Elveţia, ştiu să apere interesele comune 
ale clasei lor şi nu sînt dispuşi să devină mercenari docili 
ai capitalului în lupta acestuia împotriva muncii. 

Din însărcinarea Consiliului Central * al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 

Londra, 4 mai 1866 Karl Marx 

Calfele de croitori din Germania care doresc să cu
noască mai amănunţit starea de lucruri din Anglia sînt 
rugate să scrie comitetului grupului german al Asociaţiei 
croitorilor de la Londra pe adresa : Albert F. Hauie, Crown 
Public House, Hedden Court, Regent Street, London. 

Publiat in „Oberrheinischer Courier" 
nr. 1 1 3  din 15 mai 1866 
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•apărut în ziar 
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I 

In însemnările ce urmează ne-am propus să facem u 
toată obiectivitatea cuvenită şi dintr-un punct de vedere 
pur militar o analiză a evenimentelor militare în curs de 
desfăşurare şi să stabilim, pe cit e cu putinţă, influenţa pe 
care o pot ele exercita asupra mersului războiului. 

Regiunea în care urmează să fie date primele lovituri 
decisive este aceea a frontierei dintre Saxonia şi Boemia. E 
greu de crezut că războiul din Italia va putea duce la re
zultate decisive atîta timp cit nu va fi cucerit patrulaterul m, 
iar cucerirea lui va fi, fără îndoială, o operaţie destul de 
îndelungată. Nu este exclus ca în Germania apuseană să se 
producă numeroase ciocniri militare, dar, ţinînd seama de 
efectivul trupelor care acţionează a'olo, pu tem afirma că 
rezultatele acestor ciocniri vor avea o importanţă cu totul 
secundară faţă de evenimentele de la frontiera Boemiei. De 
aceea, deocamdată, ne vom îndrepta atenţia num ai asupra 
acestei regiuni. 

Ca să ne facem o idee despre raportul de forţe dintre 
armatele beligerante, este suficient, pentru scopul ce ne-am 
propus, să luăm în considerare numai infanteria, avînd în 
vedere totuşi câ efectivul cavaleriei austriece este de o dată 
şi jumătate mai mare decît acela al cavaleriei prusiene. In 
ce priveşte artileria, raportul de forţe este cam acelaşi ca în 
cazul infanteriei, dacă ţinem seama că la 1 OOO de oameni 
revin cam trei piese de artilerie. 

Infanteria prusiană numără 253 de batalioane de linie, 
831/2 batalioane de rezervă-instrucţie şi 1 1 6 batalioane de 
Landwehr (din prima recrutare şi în care sînt cuprinşi băr
baţii în vîrstă de 27 pînă la 32 de ani) . Batalioanele de re
zervă şi Landwehrul formează garnizoanele fortăreţelor ; în 
afară de aceasta, ele sînt destinate unor acţiuni militare în-
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dreptate împotriva micilor state germane, în timp ce trupele 
de linie sînt concentrate în Saxonia şi în jurul ei, în vederea 
luptei împotriva armatei austriece de nord. Dacă scădem 
cele vreo 1 5  batalioane care ocupă Schleswig-Holsteinul şi 
cele 1 5  batalioane care formează garnizoanele oraşelor Ras
tatt, Mainz şi Frankfurt şi care acum se află concentrate la 
Wetzlar, înseamnă că mai rămîn pentru armata principală 
vreo 220 de batalioane. Împreună cu cavaleria, artileria şi 
unităţile de Landwehr care pot fi scoase din fortăreţele 
vecine, această armată va avea un efectiv de vreo 300 OOO de 
oameni , care sînt grupaţi în nouă corpuri de armată. 

Armata austriacă de nord este alcătuită din şapte corpuri 
şi fiecare din ele este cu mult mai puternic din punct de 
vedere numeric decît un corp de armată prusian. ln mo
mentul de faţă ştim foarte puţin despre efectivul lor şi 
despre organizarea lor, dar avem toate temeiurile să pre
supunem ca ele formează o armată de 320 000-350 OOO de 
oameni. Prin urmare, austriecilor, pe cit se pare, le este 
asigurată superioritatea numerică. 

Comanda supremă a armatei prusiene o va avea re
gele * ,  adică un erou al parăzilor militare, care în cel mai 
bun caz posedă aptitudini mediocre şi e slab de caracter, 
fără să fie însă lipsit de încăpăţinare. El va fi înconjurat, 
în primul rînd, de marele stat-major al armatei , în fruntea 
căruia se află generalul Moltke, un ofiţer excelent ; în al 
doilea rînd, de „cabinetul militar al maiestăţii sale" ,  care e 
alcătuit din favoriţii săi, şi, în al treilea rînd, de ofiţerii 
superiori fără misiuni precise pe care va găsi de cuviinţă 
să-i numească în suita sa. Un sistem mai „reuşit" care să 
asigure înfrîngerea armatei prin însăşi forma de organi
zare a comandamentului ei suprem nici nu s-ar putea născoci. 
Se înţelege că aici, încă de la început, se iscă în mod firesc 
o rivalitate între marele stat-major al armatei şi cabinetul 
regelui, întrucît fiecare din ele, căutînd să-şi asigure o in
fluenţă preponderentă, va întocmi şi-şi va apăra propriile 
sale planuri de operaţii. lnsuşi acest fapt este de natură să 
excludă aproape cu desăvîrşire posibilitatea unei unităţi de 
scop şi a unor acţiuni consecvente. După aceea vor începe 
interminabilele consilii de război, care sînt inevitabile în 
asemenea împrejurări şi care, în nouă cazuri din zece, se 
vor încheia prin luarea unor jumătăţi de măsură, adică prin 
tot ce poate fi mai rău în timp de război. ln asemenea cazuri, 

* - Wilhelm J. - Nota red. 
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ordinele date azi sînt, de obicei, în contrazicere cu cele 
date ieri, iar atunci cînd se ivesc complicaţii sau cînd si
tuaţia devine ameninţătoare, nu se dau, în general, nici un 
fel de ordine şi lucrurile îşi urmează cursul lor. „Ordre, con
tre-ordre, desordre" * , obişnuia să spună Napoleon. Nimeni 
nu poartă vreo răspundere, fiindcă regele iresponsabil îşi 
asumă întreaga răspundere, şi de aceea fără un ordin expres 
nu face nimeni nimic. Campania din 1806 a fost dusă în 
acelaşi mod de tatăl actualului rege **,  ceea ce a avut drept 
urmare înfrîngerile de la Iena şi Auerstedt şi zdrobirea, în 
decurs de trei săptămîni, a întregii armate prusiene 156 ; n-a
vem nici un motiv să credem că actualul rege va da dovadă 
de mai multă energie decît tatăl său ; şi dacă în persoana 
contelui Bismarck el şi-a găsit omul pe care în domeniul 
politicii poate să-l urmeze fără nici un fel de rezervă, în 
armată nu şi -a găsit un om cu destulă autoritate, care să-şi 
poată asuma în acelaşi mod întreaga povară a conducerii ope
raţiilor militare. 

Armata austriacă se află sub comanda unică a genera
lului Benedek, un ofiţer cu experienţă, care cel puţin ştie ce 
vrea. Superioritatea comandamentului suprem se află deci 
în mod categoric de partea austriecilor. 

Trupele prusiene sînt împărţite în două „armate" : prima, 
care se află sub comanda prinţului Frederic Carol, este 
alcătuită din corpurile l ,  2, 3,  4, 7 şi 8 de armată ; a doua, 
care se află sub comanda kronprinţului *** ,  este formată din 
corpurile 5 şi 6 de armată. Garda, care formează rezerva 
generală, va fi, probabil, alăturată armatei întîi. Dar o ase
menea împărţire nu numai că nesocoteşte necesitatea unui 
comandament unic, dar duce foarte adeseori la situaţia că 
cele două armate înaintează în două direcţii de operaţii 
diferite, că ele trebuie să-şi coordoneze deplasările şi să-şi 
stabilească punctele de j oncţiune în raza de acţiune a ina
micului, cu alte cuvinte contribuie la izolarea fiecăreia din 
aceste armate, în timp ce ele ar trebui, pe cit se poate, s-ă 
fie împreună. Prusienii în 1806 şi austriecii în 1859, în 
împrejurări foarte asemănătoare, au acţionat în acelaşi mod 
şi au fost înfrînţi 157• Cit despre cei doi comandanţi, se 
poate spune că kronprinţul ca militar este o valoare ne
cunoscută şi că prinţul Frederic Carol, în timpul războiului 

* - „Ordine, contra-ordine, dezordine" .  - Nota trad. 
** - Brederic Wilhelm l III-la. - Nota red. 

*** - Frederic Wilhelm. - Nota red. 



182 Friedrich Enges 

cu Danemarca, n-a  dat cîtuşi de puţin dovadă de aptitudini 
de mare comandant 1ss. 

Armata austriacă nu cunoaşte o asemenea subîmpărţire ; 
comandanţii corpurilor de armată sînt direct subordonaţi 
generalului Benedek. Prin urmare, şi în privinţa organizării 
armatei, austriecii sînt superiori inamicului lor. 

Soldaţii prusieni, în special rezerviştii şi soldaţii din 
Landwehr care au trebuit să fie chemaţi sub arme pentru 
completarea trupelor de linie (care erau serios descom
pletate) , merg la război împotriva voinţei lor ; austriecii, 
dimpotrivă, doreau de mult un război cu Prusia şi aşteaptă 
cu nerăbdare ordinul de trecere la atac. Ei deţin, prin ur
mare, superioritatea şi în ce priveşte moralul trupelor. 

Timp de 50 de ani, Prusia n-a mai purtat războaie mari ; 
armata ei este, în general, o armată pentru timp de pace, 
în care domnesc pedantismul şi formalismul proprii tuturor 
armatelor de acest fel. Nu încape îndoială că în ultima 
vreme, şi mai cu seamă începînd din 1859, s-a făcut mult 
pentru a o izbăvi de acest neajuns ; dar nişte deprinderi 
căpătate în decurs de patru decenii nu pot fi dezrădăcinate 
aşa de uşor, şi de aceea întîlnim încă mulţi pedanţi inca
pabili, în special în posturile importante, şi anume printre 
cadrele de comandă superioare. Cit despre austrieci, ei s-au 
lecuit în mare măsură de acest beteşug, datorită războiului 
din 1859, şi au folosit cit se poate de bine experienţa lor 
atît de scump plătită. Nu încape îndoială că şi în ce priveşte 
amănuntele de organizare, iscusinţa militară şi experienţa, 
austriecii sînt, de asemenea, superiori prusienilor. 

Dacă facem abstracţie de ruşi, constatăm că armata pru
siană este singura în  care dispozitivul normal de luptă este 
coloana compactă şi adîncă. închipuiţi-vă că toate cele opt 
companii din care se compune un batalion englez ar fi dis
puse într-o coloană compactă al cărei front ar fi format din 
două companii, şi nu din una, astfel ca ea să aibă. patru 
companii în adîncime şi două în lărgime, şi veţi obţine o 
„coloană de asalt prusiană".  O ţintă mai bună pentru armele 
de foc ghintuite nici nu s-ar putea imagina, şi, cum tunurile 
ghintuite pot executa o tragere de la distanţa de 2 OOO de 
iarzi, este clar că într-un asemenea dispozitiv coloana, în 
general, aproape nici nu va fi în stare să se apropie de ina
mic. Este greu de crezut că batalionul, după ce în mijlocul 
acestei mase de oameni va exploda măcar un singur obuz, 
va mai fi capabil să facă ceva în aceeaşi zi. 
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Austriecii au adoptat în armata lor coloana franceză, 
cu rîndurile mult rărite, care cu greu mai poate fi numită 
coloană ; ea este mai degrabă o formaţie alcătuită din două 
sau trei rînduri, care urmează unul după altul la o distanţă 
de 20-30 de iarzi ; o asemenea coloană ar avea tot atît de 
puţin de suferit de pe urma acţiunii focului de artilerie ca 
şi o linie desfăşurată. Şi în ce priveşte dispozitivul de luptă 
avantajul este, de asemenea, de partea austriecilor. 

Tuturor acestor avantaje, prusienii le pot opune doar 
două elemente. Intendenţa lor este, fără îndoială, mai bună, 
şi de aceea hrana trupelor Jar va i şi ea mai bună. Inten
denţa austriacă, ca şi întreaga administraţie austriacă, este 
un focar de corupţie şi delapidare şi poate că nu e cu nimic 
mai bună lecit cea rusă. După cum am auzit, chiar acum 
trupele primesc hrană proastă, care şi aşa nu li se dă în mod 
regulat ; pe cimpul de bătălie şi în fortăreţe, lucrurile vor 
sta şi mai rău, şi în felul acesta s-ar putea ca administraţia 
austriacă să fie pentru fortăreţele patrulaterului un inamic 
mai periculos decit artileria italiană. 

Al doilea avantaj al prusienilor îl constituie armamentul 
lor, care e mai bun. Dar, cu toate că artileria lor ghintuită 
este mult mai buni dedt cea austriacă, în cîmp deschis acest 
avantaj nu va juca un rol prea important. Bătaia, traiectoria 
şi precizia puştilor iprusiene şi a celor austriece sînt cam 
aceleaşi, dar puştile prusienilor se încarcă pe la culată şi 
de aceea ei pot executa din rîndurile lor un foc precis şi 
continuu, efectuînd cel puţin patru trageri pe minut. Imensa 
superioritate a acestei arme a fost dovedită în războiul cu 
Danemarca, şi nu încape îndoială că austriecii vor simţi în
tr-o măsură mult mai mare efectul ei. Dacă ei, 1potrivit unor 
instrucţiuni date, pe cit se spune, de Benedek, vor trece de 
îndată la atacul Ja baionetă, fără să piardă prea mult timp 
cu executarea focului, vor suferi pierderi imense. In războiul 
cu Danemarca, pierderile prusienilor n-au fost niciodată mai 
mari de o pătrime, iar uneori ele au reprezentat doar o ze
cime din acelea ale danezilor ; şi, după cum a remarcat 
deunăzi, pe bună dreptate, un corespondent al ziarului 
„Times" ,  aproape pretutindeni danezii au fost bătuţi, cu toate 
că deţineau superioritatea numerică 159• 

Totuşi, deşi prusienii posedă puşca cu ac, avantajul nu 
este de partea lor ; şi dacă .ei nu vor să sufere o înfringere 
chiar în prima bătălie mare, datorită superiorităţii coman
damentului, organizării, dispozitivului de luptă şi moralului 
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trupelor austriece şi, în sfîrşit, ceea ce nu e mai puţin im
portant, datorită propriilor lor comandanţi, înseamnă că, 
neapărat, ei trebuie să dea dovadă de cu totul 1alt curaj decît 
acela la care ne putem aştepta din partea unei armate care 
timp de 50 de ani s-a aflat pe picior de pace. 

II 

Publicul âncepe să dea semne de nerăbdare din pncma 
văditei inactivităţi a celor două armate mari de la frontiera 
Boemiei. Dar această tărăgăneală se explică prin mai multe 
oauze. Atît austriecii cit şi prusienii îşi dau perfect de bine 
seama de importanţa apropiatei ciocniri, care poate să decidă 
deznodămîntul întregii campanii. Şi unii şi alţii se grăbesc 
să trimită pe front toate trupele de care dispun ; austriecii 
trimit o parte din unităţile lor de curind formate (batalioanele 
patru şi cinci ale regimentelor de infanterie) , iar prusienii 
unităţile de Landwehr care la început fuseseră destinate nu
mai pentru serviciul în garnizoană. 

Totodată, atît de o parte cît şi de cealaltă se face, dupa 
cît se pare, încercarea de a crea, cu ajutorul unei manevre, 
o situaţie avantaj oasă în raport cu inamicul şi de a începe 
campania în condiţiile strategice cele mai favorabile. Ca Să 
ne dăm seama de acest lucru va trebui să aruncăm o privire 
pe hartă şi să studiem regiunea în care sînt dispuse cele 
două armate. 

Dacă ţinem seama că Berlinul şi Viena reprezintă puncte 
naturale de retragere pentru cele două armate şi că, de ·aceea, 
austriecii vor încerca să pună stăpînire pe Berlin, iar pru
sienii pe Viena, înseamnă că există trei direcţii ân care se 
pot desfăşura acţiunile de o pa1te şi de cealaltă. O armată 
mare are nevoie de un teritoriu considerabil, din ale cărui 
resurse ea trebuie să se întreţină în timpul campaniei ; în 
acelaşi timp, necesitatea unei înaintări rapide obligă o ase
menea armată să execute marşul pe mai multe coloane, pe 
un număr corespunzător de drumuri paralele ; de aceea, linia 
frontului ei se va întinde şi va putea varia, să zicem, intre 
60 şi 1 6  mile, în funcţie de apropierea inamirului şi de dis
tanţa dintre drumuri. Aceste elemente trebuie luate în con
siderare. 

Prima direcţie ar fi aceea a drumului care merge dea 
lungul malului stîng al Elbei şi Moldavei, trecînd prin 
Leipzig şi Praga. E clar că, dacă ar folosi acest drum, fiecare 
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din părţile beligerante ar trebui să treacă fluviul de două 
ori, cea de-a doua trecere executîndu-se sub ochii inamicului. 
Dacă una sau alta dintre armate, înaintînd pe acest drum, ar 
încerca să execute o manevră de învăluire a flancului inami
cului, acesta, mărşăluind pe un drum mai drept şi, prin 
urmare, mai iscurt, ar avea posibilitatea să depăşea scă, încă 
de pe linia fluviului, armata care execută manevra de învă
luire şi, dacă ar reuşi s-o respingă, ar putea să înainteze de-a 
dreptul spre capitala inamicului. Acest drum este deopotrivă 
de dezavantaj os pentru ambele părţi şi de aceea putem să 
nu-l [uăm n consideraţie. 

A doua direcţie ar fi aceea a drumului are merge de-a 
lungul malului drept al Elbei, între fluviu şi lanţul Munţilor 
Sudeţi, care desparte Silezia de Boemia şi Moravia. Acest 
drum aproape ar coincide cu o linie dreaptă 1are ar uni 
Berlinul cu Viena ; pe porţiunea de dum cuprinsă azi între 
cele două armate trece calea ferată care duce de la Lobau la 
Pardubitz. Această cale ferartă străbate o parte din Boemia 
care se mărgineşte la sud şi la vest cu Elba, iar la nord-est 
cu munţii. In această regiune există numeroase drumuri bune, 
şi, dacă cele două armate ar porni fiecare în întimpinarea 
celeilalte, ciocnirea s-ar produce tocmai aici. 

A treia direcţie ar fi aceea a dumului care trece prin 
Breslau şi, mai departe, străbate Janţul Munţilor Sudeţi. Acest 
lanţ muntos, care la frontiera Moraviei atinge o înălţime neîn
semnată şi e str.bătut de mai multe drumuri bune, devine 
mai înalt şi mai abrupt lingă Riisengebirge, care formează 
frontiera Boemiei. Aici sînt foarte puţine drumuri ; de fapt, 
pe o lungime de 40 de mile, cit e de la Trautenau şi pînă la 
Reichnberg, întreaga porţiune de nord-est a lanţului muntos 
nu este strbătută de nici o şosea de importanţă militară. 
Singurul drum existent aici, cel care duce de la Hirschberg 
in valea !serului, se termină la frontiera austriacă. De aici 
rezultă că tot acest obstacol, lung de 40 de mile, este de 
netrecut, cel puţin pentru o armată mare cu nenumăratele 
ei convoaie de aprovizionare, şi că dacă se va întreprinde o 
ofensivă spre Breslau sau prin Breslau, lanţul muntos rtrebuie 
traversat pe la sud-vest de Riesengebirge. 

In ce situaţie însă, faţă de liniile lor de comunicaţie, se 
vor găsi ambele armate în cazul cînd a cţiunile �or de luptă 
se vor desfăşura pe aceste direcţii ? 

Prusienii, înaintînd de la Breslau direct spre sud, îşi lasă 
descoperite liniile lor de comunicaţie u Berlinul. Dacă 
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austriecii ar fi destul de tari ca să aibă certitudinea absolută 
că vor obţine victoria, ar putea da posibilitate prusienilor să 
înainteze pînă la tabăra întărită de la Olmitz, care ar ţine 
în loc înaintarea lor, în timp ce ei înşişi ar putea porni spre 
Berlin pentru a restabili, printr-o victorie decisivă, liniile lor 
de comuniaţie temporar întrerupte ; sau ar putea să întîm
pine coloanele prusiene răzleţe la coborîrea lor din munţi şi, 
în caz de succes, să le arunce înapoi spre Glogau şi Poznan, 
ceea ce ar face ca Berlinul şi cea mai mare parte din pro
vinciile prusiene să cadă în mîinile lor. De aceea o ofensivă 
prin Breslau ar fi indicată pentru prusieni numai în cazul 
cînd ei ar avea de partea lor o superioritate numerică con
siderabilă. 

Austriecii se găsesc într-o situaţie cu totul diferită. Ei 
au avantajul că icea mai mare parte din ţara lor e situată la 
sud-est de Breslau, adică în continuarea directă a unei linii 
care ar duce de la Berlin la Breslau. După ce au fortificat 
malul de nord al Dunării în apropiere de Viena, în aşa fel 
ca această capitală să fie apărată împotriva unui atac prin 
surprindere, ei pot să-şi sacrifice temporar, şi chiar pentru 
un timp destul de îndelungat, comunicaţiile lor directe cu 
Viena şi să-şi aducă rezerve de oameni şi materiale din Un
garia. Aşadar, ei pot acţiona fără nici un pericol tn direcţia 
Lobau şi în direcţia Breslau, la nord sau la sud de munţi ; ei 
au o libertate de manevră mult mai mare decît inamicul lor. 

Dar există şi alte motive care îi determină pe prusieni 
să fie prudenţi. Distanţa de la graniţa de nord a Boemiei 
pînă la Berlin este doar cu puţin mai mare decît jumătate din 
distanţa de la această graniţă pînă la Viena ; prin urmare, 
situaţia Berlinului este cu mult mai primejduită .  Viena este 
apărată de Dunăre, dincolo de care se poate dispune o 
armată înfrîntă, de fortificaţiile construite la nord de acest 
fluviu, precum şi de tabăra întărită de la Olmitz, pe lingă 
care prusienii n-ar putea să treacă neobservaţi şi nestingheriţi 
dacă, după ce au fost înfrînte forţele principale ale armatei 
austriece, ar ocupa o poziţie acolo. Berlinul nu dispune însă 
de nici un fel de apărare, în afară de armata de cînp. 1n 
asemenea condiţii şi date fiind împrejurările pe care le-am 
expus amănunţit în primul nostru articol, este cit se poate 
de clar că prusienii vor fi nevoiţi să se limiteze la o tactică 
de apărare. 

Pe de altă parte, aceleaşi împrejurări, precum şi o nece
sitate politică imperioasă aproape că obligă Austria să treacă 
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la ofensivă. O singură victorie i-ar putea asigura un mare 
succes, în timp ce o înfrîngere nu ar distruge puterea ei de 
rezistenţă. 

în trăsăturile lui principale, planul strategic al campaniei 
este, prin forţa lucrurilor, extrem de simplu. Oricare dintre 
cei doi adversari va începe primul ofensiva va avea de ales 
între următoarele două posibilităţi : sau un atac demonstrativ 
la nord-vest de Riesengebirge şi o ofensivă adevărată la sud
est de aceşti munţi, sau invers. Un obstacol lung de 40 de 
mile are o importanţă decisivă pe teatrul de război şi armatele 
trebuie să-şi desfăşoare operaţiile în jurul lui. Vom mai auzi 
in curînd de bătălii purtate la cele două extremităţi ale acestui 
obstacol, iar la cîteva zile după aceea se va lămuri care este 
direcţia ofensivei adevărate şi, poate, chiar soarta primei 
campanii. Totuşi, înclinăm să credem că, pentru două armate 
atît de greoaie în mişcările lor ca acelea care se înfruntă 
acum, drumul cel mai drept este în acelaşi timp şi cel mai 
sigur şi că greutăţile şi pericolul înaintării unor trupe cu un 
efectiv atît de numeros în coloane separate, pe drumuri dife
rite şi pe un teren muntos, impracticabil, vor determina 
aproape sigur ambele armate beligerante să pornească pe 
drumul c.re duce de la Lobau la Pardubitz. 

Pînă în momentul de faţă s-au produs următoarele de
plasări de trupe. ln prima săptămînă a lunii iunie, prusienii 
şi-au concentrat armata lor din Saxonia de-a lungul frontierei 
acestei provincii, intre Zeitz şi Gărlitz, iar armata din Silezia 
între Hirschberg şi Neisse. Pînă la 1 0  iunie, aceste armate 
s-au apropiat una de alta, avînd flancul drept pe Elba, lingă 
Torgau, iar extremitatea flancului stîng în apropiere de Wal
denburg. Intre 12 şi 16 iunie, armata din Silezia, care era 
formată acum din corpurile de armată 1 ,  5 şi 6 şi din gardă, 
s-a întins din nou spre est, de data asta pînă la Ratibor, 
adică pînă la extremitatea de sud-est a Sileziei. Aceste depla
sări, şi în special împingerea înainte a gărzii, oare de obicei 
actionează împreună cu forţele principale, par a fi o acţiune 
demonstrativă. Dar, dacă ele înseamnă ceva mai mult decît 
o actiune demonstrativă şi dacă nu s-au luat măsuri pentru 
a readuce la Gărlitz, la prima cerere şi în cel mai scurt timp, 
aceste patru corpuri de armată, atunci dislocarea acestor 
forţe de peste 120 OOO de oameni într-un colţ depărtat de ţară 
constituie o greşeală vădită, deoarece ei pot fi lipsiţi de orice 
posibilitate de retragere şi pot pierde, fără îndoială, orice 
legătură cu restul armatei. 
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Despre austrieci ştim puţine lucruri, afară de faptul că 
au fost concentraţi în jurul localităţii Olmitz. Corespondentul 
ziarului „Timesu  care se află în tabăra lor relatează că corpul 
6 de armată, cu un efectiv de 40 OOO de oameni, a sosit la 
1 9  iunie la Olmitz, venind de la Weisskirchen, ceea ce de
notă că este vorba de o înaintare spre vest. El adaugă că la 
2 1  iunie marele cartier general urma să fie mutat la Tribau, 
la graniţa dintre Moravia şi Boemia. Această dislocare ar 
arăta că e vorba de o înaintare în aceeaşi direcţie, dacă 
relatarea n-ar semăna prea mult cu o ştire falsă, anume tri
misă la Londra spre a fi transmisă prin telegraf la marele 
cartier general prusian cu scopul de a-l induce în eroare. E 
greu de crezut că un general cum este Benedek, care păs
trează cu atîta grijă secretul militar şi manifestă atîta anti
patie faţă de corespondenţii de ziare, s-a apucat să-i infor
meze pe aceştia la 1 9  iunie unde o să se afle marele cartier 
gneral pe ziua de 21 ,  afară de cazul că ar avea motive spe
ciale să facă acest lucru. 

In încheiere ne permitem Să aruncăm o privire fugitivă 
asurpra operaţiilor care au avut loc în nord-vestul Germaniei. 
Prusienii dispuneau acolo de mai multe trupe decît s-a crezut 
la încrput. Ei aveau 1 5  batalioane în Holstein, 12 la Minden 
şi 1 8  la Wetzlar. Prin înaintări concentrice rapide, în cursul 
cărora trupele au dat doadă de o surprinzătoare capacitate 
de a executa marşuri forţate, ei au ocupat in două zile în
tregul teritoriu situat la nord de linia care duce de la 
Koblenz la Eisenach, precum şi toate căile de comunicaţie 
care ,leagă între ele regiunile răsăritene şi cele apusene ale 
regatului. Trupele din Hessen, cu un efectiv de circa 7 OOO de 
oameni, au reuşit să scape, dar pentru trupele hanovreze, 
cu un efectiv de 10 OOO sau 12 OOO de soldaţi, drumul retra
gerii în linie dreaptă spre Frankfurt a fost tăiat, şi încă de 
la 17 iunie restul unităţilor corpului 7 de armată prusian, 
compus din 12 batalioane, îpreună cu două batalioane din 
Coburg au sosit la Eisenach, venind de la Elba. Aşadar, hano
vrezii, pe cît se vede, sînt Încercuiţi din toate părţile şi pot 
să scape doar printr-o minune, dacă rprusienii vor da dovadă 
de o prostie nemaipomenită. De îndată ce soarta lor va fi 
decisă, o armată formată din 50 de batalioane prusiene va 
deveni disponibilă şi va putea să pornească fmpotriva ar
matei Confederaţiei pe care prinţul Alexander von Darmstadt 
o organizează la Frankfurt. Armata Confederaţiei va fi formată 
din vreo 23 OOO de oameni din Wirttemberg, 10 OOO din 
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Darmstadt, 6 OOO din Nassau, 1 3  OOO din Baden (care se 
află abia în curs de mobilizare) şi 7 OOO din Hessen, precum 
şi din 12 OOO de austrieci care se şi află pe drum, venind 
de la Salzburg ; în total, din 65 OOO de oameni, cărora li se 
vor alătura, poate, vreo 10 000-20 OOO de bavarezi. Se anunţă 
că circa 60 OOO de oameni au şi fost concentraţi la Frankfurt 
şi că prinţul Alexander a luat hotărîrea să treacă la ofensivă, 
ocupînd din nou Hessenul la 22 iunie. Dar asta n-are prea 
mare importanţă. Prusienii nu vor porni J1a atac pînă ce nu-şi 
vor concentra forţe suficiente, iar după aceea, dispunînd de 
70 OOO de oameni din toate armele, precum şi de Superioritate 
în armament, vor putea să vină repede de hac acestei 
armate heteroclite. 

III 

Prima bătălie mare nu a avut loc în Boemia, ci în Italia 
şi patrulaterul fortăreţelor le-a dat din nou o lecţie de stra
tegie italienilor. Puterea de rezistenţă a acestei poziţii renu
mite, ca şi aceea a tuturor poziţiilor întărite care prezintă o 
oarecare importanţă, constă nu atît în marea capacitate de 
apărare a celor patru fortăreţe ale ei, cit în faptul că poziţia 
lor pe un teren care prezintă unele trăsături specifice din 
punct de vedere militar este de aşa natură că partea care 
atacă este aproape întotdeauna ispitită, şi deseori chiar ne
voită, să-şi împartă forţele şi să atace în două puncte diferite, 
în timp ce armata care se apără poate să-şi concentreze for
ţele principale împotriva unuia din grupurile atacante, să-l 
înfrîngă datorită superiorităţii sale numerice şi apoi să se 
îndrepte împotriva celuilalt. In această greşeală a căzut şi 
armata italiană. In timp ce regele, cu unsprezece divizii, 
stătea la rîul Mincio, Cialdini, cu cinci divizii, se afla pe 
cursul inferior al Padului, în apropiere de Ponte Lagoscuro 
şi Polessella. O divizie italiană este formată din 1 7  batalioane 
a cîte 700 de oameni fiecare. Prin urmare, Victor Emanuel 
avea, laolaltă cu cavaleria şi artileria, cel puţin 120 000-
125 OOO de oameni, iar Cialdini cam jumătate din această 
cifră. In ziua de 23 iunie, cînd regele trecea rîul Mincio, Cial 
dini trebuia să treacă Padul într-un punct situat pe cursul lui 
inferior pentru a acţiona în spatele austriecilor. Dar pînă în 
prezent nu s-au primit nici un fel de informaţii demne de 
crezare în legătură cu executarea acestei manevre. In orice 
caz, cei 60 OOO de oameni ai lui Cialdini, a căror prezenţă 
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ar fi putut să schimbe şi, probabil, ar fi schimbat mersul bătă
liei care a avut loc duminica trecută la Custozza 160, n-au 
ajuns încă să deţină o situaţie attt de avantajoasă incit să 
compenseze înfrîngerea suferită într-o bătălie mare. 

Lacul Garda este situat intre două ramificaţii ale Alpi
lor ; acestea formează, la sudul lui, două grupuri de coline, 
printre care Mincio îşi croieşte drum spre lagunele de la 
Mantua. Aceste două grupuri de coline formează o puternică 
poziţie militară ; de pe versanţii lor sudici se deschide o 
vedere spre cîmpia Lombardiei, pe care ele o domină pînă 
la distanţa unei lovituri de tun. în istoria militară, ele sînt 
bine cunoscute. Grupul lor vestic, situat între Peschiera şi 
Lonato, a servit în 1 797 drept arenă pentru bătăliile de la 
Castiglione şi Lonato, iar în 1 859 pentru bătălia de la Solfe
rino 161• Pentru cucerirea grupului estic, situat între Peschiera 
şi Verona, s-a dat în 1 848 o luptă care a durat trei zile 162; 
bătălia care s-a desfăşurat aici duminica trecută a avut şi 
ea acelaşi obiectiv. 

Grupul estic de coline coboară într-o parte spre Mincio 
şi traversează cîmpia lingă Valeggio, iar în cealaltă parte, 
sub forma unui lung arc orientat spre sud-est, coboară spre 
Adige, pe care îl atinge la Bussolengo. El este tăiat de la 
nord la sud în două părţi aproape egale de un defileu adînc, 
prin care curge rîuleţul Tione. In felul acesta, trupele care 
înaintează dinspre Mincio trebuie mai întîi să forţeze acest 
curs de apă şi imediat după aceea să întîmpine un nou 
obstacol în drumul lor, şi anume acest defileu. La poalele 
versantului dinspre cîmpie, la est de defileu, se întind urmă
toarele sate : la capătul de la sud Custozza, iar apoi urmează 
spre nord Sommacampagna, Sona şi Santa Giustina. Linia 
ferată care duce de la Peschiera la Verona străbate colinele 
lingă Sommacampagna şi traversează şoseaua lingă Sona. 

In 1 848, piemontezii, după ce · au cucerit Peschiera, au 
blocat Mantua şi, ocupînd cu unităţile lor din centru coli
nele estice, au întins linia dispozitivului lor de la Mantua 
pînă la Rivali, pe lacul Garda. La 23 iulie, Radetzky a îna
intat de la Verona cu şapte brigăzi şi, rupînd în centru linia 
peste măsură de întinsă a dispozitivului inamic, a ocupat 
chiar el aceste coline. La 24 şi 25 iulie, piemontezii au făcut 
o nouă încercare de a recuceri această poziţie, dar la 25 au 
suferit o înfrîngere cumplită şi s-au retras imediat, prin 
Milano, dincolo de rîul Ticino. Această primă bătălie de la 
Custozza a decis deznodămîntul campaniei din 1 848. 
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In ce priveşte bătălia care a avut loc duminica trecută, 
telegramele marelui cartier general italian sînt destul de 
contradictorii ; totuşi, dacă le confruntăm cu telegramele pri
mite din cealaltă parte, putem să ne facem o idee destul de 
clară despre condiţiile în care s-a desfăşurat această bătălie. 
Victor Emanuel dăduse corpului 1 armată ( condus de gene
ralul Durando şi compus din 4 divizii sau 68 de batalioane) 
misiunea le a ocupa o poziţie între Peschiera şi Verona, 
pentru a-şi asigura astfel posibilitatea de a acoperi un even
tual asediu al Peschierei. Această poziţie .trebuia să cuprindă, 
fără îndoială, satele Sona şi Sommacampagna. Corpul 2 ar
mată (condus de generalul Cucchiari şi compus din 3 divizii 
sau 51 de batalioane) şi corpul 3 armată ( condus de generalul 
Della Rocca şi avînd acelaşi efectiv) urmau 1să treacă conco
mitent rîul Mincio pentru a acoperi acţiunile corpului 1 
armată. După ce a trecut rîul, probabil pe la Salionze sau 
pe la sud de această localitate, corpul 1 armată s-a îndreptat 
mediat în direcţia colinelor. Corpul 2 armată, după ce a 
trecut rîul, probabil pe la Valeggio, şi corpul 3, după ce l-a 
trecut, pe cit se pare, pe la Goito, au înaintat în cîmpie. 
Toate acestea s-au petrecut în ziua de sîmbătă 23 iulie. 
Brigada austriacă comandată de Pulz, care făcea serviciul 
de pază pe Mincio, s-a retras fără grabă spre Verona. Dumi
nică însă, în ziua aniversării bătăliei de la Soferino, întreaga 
armată austriacă a ieşit din Verona şi a rpornit n intîmpi
narea inamicului. După cît se pare, ea a reuşit să ajungă la 
timp şi să ocupe înălţimile de la Sona şi Sommacampagna, 
precum şi extremitatea estică a defileului de la Tione încă 
înainte de sosirea italienilor. După aceea, lupta a trebuit să 
se dea în special pentru stăpînirea trecerii prin defileu. Cele 
două corpuri de armată italiene care înaintau pe cîmpia de 
la marginea de sud a colinelor au acţionat, probabil, îm
preună cu corpul 1 armată, care ocupa colinele, ceea ce 
a făcut ca Custozza să treacă în mîinile lor. Italienii care 
acţionau în cîmpie au înaintat, treptat, tot mai mult în di
recţia Veronei, cu scopul de a ataca flancul şi spatele austrie
cilor ; aceştia, la rîndul lor, au trimis trupe pentru respin
gerea acestui atac. Ca urmare, liniile frontului celor două 
armate, dintre care una fusese iniţial orientată spre est, iar 
cealaltă spre vest, au descris un sfert de circumferinţă, astfel 
că austriecii au ajuns să fie cu faţa spre sud, iar italienii cu 
faţa spre nord. Dar, întrucît colinele se depărtează de Custozza 
spre nord-est, mişcarea de flanc a corpurilor 2 şi 3 armată 
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italiene n-a putut să exercite o influenţă directă asupra situa
ţiei corpului 1 armată, care ocupa aceste coline, deoarece 
ele nu puteau .înainta îndeajuns de departe fără a pune în 
pericol trupele care executau această manevră. In felul acesta, 
austriecii, după cît se pare, au opus corpurilor 2 şi 3 armată 
trupe suficiente doar pentru a respinge primul lor atac, 
aruncînd în acelaşi timp împotriva corpului 1 armată toate 
forţele de care dispuneau şi zdrobindu-l datorită superiori
tăţii lor numerice. Succesul a fost deplin. După o luptă înver
şunată, copul 1 armată a fost respins şi austriecii au luat 
cu asalt Custozza. Datorită acestui fapt, aripa dreaptă a ita
lienilor, care înaintase spre est şi nord-est dincolo de 
Custozza, en , pe cît se pare, serios ameninţată, din care 
cauză s-a dat o nouă luptă pentru acelaşi sat, în timpul căreia 
a fost, probabil, restabilită legătura întreruptă şi a fost oprită 
înaintarea austriecilor dinspre Custozza. Sa tul însă a rămas 
în mîinile lor şi în aceeaşi noapte italienii au fost nevoiţi să 
treacă înapoi rîul Mincio. 

Prezentăm această scurtă descriere a bătăliei nu ca un 
studiu istoric, pentru care deocamdată ne lipsesc incă multe 
amănunte necesare, ci numai ca o încercare - cu harta în 
mină şi sprijinindu-ne pe ştiinţa militară şi ipe bunul simţ -
de a pune de acord diferitele telegrame care se referă la 
aceste evenimente, şi sîntem convinşi că, dacă telegramele 
primite ar fi cît de cît exacte şi complete, tabloul general al 
bătăliei nu s-ar deosebi prea mult de cele expuse de noi aici. 

Pierderile austriecilor se cifrează la 600 de oameni, luaţi 
prizonieri, iar ale italienilor la 2 OOO de oameni şi cîteva guri 
de foc. Asta denotă că pentru italieni bătălia s-a soldat cu 
o înfrîngere, iar nu cu o catastrofă. Forţele 1celor două părţi 
par să fi fost aproximativ egale, cu toate că se prea poate 
ca austriecii să fi avut pe cîmpul de luptă mai puţine trupe 
decît inamicul lor. Italienii au toate motivele să se felicite 
pentru că austriecii nu i -au aruncat în Mincio ; corpul 1 
armată, care s-a aflat între acest rîu şi defileu, pe o fîşie de 
teren lată de 2-4 mile şi avea in faţa sa forţe inamice supe
rioare, s-a pomenit într-o situaţie extrem de grea. Faptul că 
forţele principale au fost trimise în cîmpie şi nu s-a dat 
atenţie înălţimilor dominante, care prezintă o importanţă de
cisivă, a fost, fără îndoială, o greşeală. Dar, după cum am 
menţionat mai sus, cea mai mare greşeală a italienilor a fost 
că au împărţit armata, lăsîndu-1 pe Cialdini cu 60 OOO de 
oameni pe cursul inferior al Fadului, şi au pornit ofensiva 
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numai cu forţele rămase. Cialdini ar fi putut să contribuie 
la obţinerea unei victorii lîngă Verona şi, după aceea, întor
dndu-se 1n direcţia cursului inferior al Padului, să treacă 
acest fluviu cu mult mai mare uşurinţă, dacă o asemenea 
manevră combinată trebuia executată cu orice preţ. Deocam
dată însă, el, pe cît se pare, se află pe aceeaşi poziţie ca 
în prima zi, şi nu este exclus să se lovească de forţe inamice 
şi mai puternice. Italienii trebuie să se fi convins acum că 
au de-a face cu un adversar foarte dirz. In bătălia de la Sol
ferino, 26 OOO de austrieci sub comanda lui Benedek au ţinut 
piept, timp de o zi întreagă, unei armate piemonteze de două 
ori mai numeroase, pînă ce au primit ordin să se retragă din 
cauză că un alt corp de armată fusese înfrint de francezi. 
Armata piemonteză din vremea aceea era cu mult mai bună 
decît cea italiană de azi : era mai bine instruită, mai omo
genă şi avea cadre de comandă mai bune. Actuala armată 
italiană a fost abia de curînd organizată şi de aceea suferă 
de toate neajunsurile inerente unei asemenea armate, in 
timp ce armata austriacă din zilele noastre este cu mult supe
rioară celei din 1859. Entuziasmul na ţional este un lucru 
foarte important, dar numai cu entuziasm, fără disciplină 
5i organizare, nimeni nu poate să cîştige o bătălie. Nici cei 
„o mie" de garibaldieni n-au fost pur şi simplu o gloată de 
entuziaşti, ci nişte oameni care au trecut prin şcoala aspră 
a războiului şi care în 1 859 au învăţat să se supună ordinelor 
şi ;ă nu dea înapoi cînd se află sub ploaia de gloanţe. Să 
sperăm că, în propriul său interes, statul-major al armatei 
italiene se va abţine de la acţiuni nechibzuite împotriva 
unei armate care, deşi este numericeşte mai slabă, ii este în 
fond superioară şi, în afară de aceasta, ocupă una dintre cele 
mai puternice poziţii din Europa.  

IV 

închipuiţi-vă că la examenul de sublocotenent un tînăr 
stegar sau cornet prusian ar avea de răspuns la următoarea 
întrebare : ce plan de invazie a armatei prusiene in Boemia 
ar fi cel mai puţin periculos ? Să presupunem că tînărul 
nostru ofiţer ar răspunde : „Metoda cea mai bună ar consta 
în a împărţi trupele în două părţi aproximativ egale şi a 
trimite una din ele pe la est de Riesengebirge, pentru a exe
cuta o manevră de învăluire, iar cealaltă pe la vest, pentru 
ca apoi amîndouă să facă joncţiunea la Gitschin" .  Ce-ar 
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>pune, 1n acest caz, ofiţerul examinator ? El i-ar explica înă
rului domn că planul lui păcătuieşte împotriva următoarelor 
două legi fundamentale ale istrategiei : în primul rtnd, să 
nu-ţi împarţi niciodată trupele în aşa fel ca să nu fie in 
stare să se sprijine intre ele, ci, dimpotrivă, să le ţii foarte 
aproape unele de altele ; şi, în al doilea rînd, în caz de înain
tare pe drumuri diferite, joncţiunea coloanelor respective 
trebuie făcută într-un punct situat în afara razei de acţiune 
a inamicului ; că, de aceea, planul propus este cel mai prost 
din cite se pot închipui ; că el ar putea fi luat în conside
rare numai în cazul cînd Boemia ar fi cu totul liberă de trupe 
inamice şi că, prin urmare, ofiţerul care propune un ase
menea plan nu merită nici gradul de sublocotenent. 

Şi, totuşi, tocmai acest plan a fost adoptat de înţeleptul 
şi învăţatul stat-major al armatei prusiene. Este aproape de 
necrezut, dar aşa stau lucrurile. Greşeala pe care au trebuit 
s-o plătească italienii la Custozza a fost, de data asta, re
petată de prusieni, şi încă în condiţii care fac ca ea să fie 
de zece ori mai gravă. Italienii, cel puţin, ştiau că, avînd 
zece divizii, erau superiori inamicului din punct de vedere 
numeric. Prusienii însă ar fi trebuit să ştie că, din punct de 
vedere al efectivului, cele nouă corpuri de armată ale lor 
luate împreună abia dacă echivalau, dn cel mai bun caz, cu 
cele opt corpuri de armată ale lui Benedek şi că, împărţin
du-şi trupele, ei condamnau aproape sigur ambele armate 
să fie bătute pe rînd de forţele superioare, din punct de 
vedere numeric, ale inamicului. Dacă regele Wilhelm n-ar 
deţine comanda supremă, ar fi cu totul de neînţeles cum un 
asemenea plan a putut fi discutat, ba chiar adoptat de un 
colegiu de ofiţeri, fără îndoială competenţi, cum sînt cei din 
statul-maj or prusian. Totuşi, nimeni nu se putea aştepta ca 
urmările fatale ale unei asemenea situaţii, în care comanda 
supremă se află în mîinile regilor şi ale prinţilor, să se faca 
simţite atit de repede şi în mod atît de pronunţat. ln mo
mentul de faţă, prusienii duc, în Boemia, o luptă pe viaţă şi 
pe moarte. Dacă austriecii vor reuşi să împiedice cele două 
armate prusiene să facă j oncţiunea la Gitschin sau în împre
jurimile lui, dacă fiecare din ele, după ce va fi înfrîntă, va 
fi nevoită sa se retragă din Boemia şi, retrăgîndu-se, să se 
îndepărteze şi mai mult de cealaltă, atunci se va putea spune 
că, în fond, campania a luat sfirşit. Atunci Benedek va putea 
să nu dea nici o atenţie armatei kronprinţului, atîta timp cît 
ca se va retrage spre Breslau, şi să urmărească cu toate 
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forţele sale armata prinţului Frederic Carol, care cu greu 
va putea să scape de o nimicire totală. 

Se pune întrebarea dacă a "putut împiedica joncţiunea 
armatelor prusiene. Pînă în momentul de faţă nu am căpătat 
infomaţii asupra evenimentelor care au avut loc după seara 
-zilei de vineri 29 iunie. Scoşi din Gitschin ( în Boemia, nu
mele acestei localităţi era Jicin) de generalul Edelsheim în 
ziua de 28 iunie, prusienii afirmă că la 29 au atacat din nou 
oraşul, şi aceasta este ultima informaţie de care dispunem. 
Pe atunci, joncţiunea nu se făcuse încă ; cel puţin atru 
-corpuri de armată austriece, precum şi unit.ţi din corpul de 
armată saxon luptau împotriva a cinci sau şase corpuri de 
.armată prusiene. 

In timp ce coborau în vale pe versantul din Boemid al 
colinelor, coloanele armatei kronprinţului au fost întimpi
nate de austrieci, care ocupaseră puncte convenabile acolo 
unde valea se lărgeşte, ceea ce le dădea posibilitate să opună 
coloanelor prusiene un front mai larg şi să încerce să îm
piedice desfăşurarea lor ; în acelaşi timp, prusienii puteau 
trimite prin văile laterale, acolo unde era cu putinţă, deta
-şamente de-ale lor cu misiunea de a-l ataca pe inamic în 
flancuri şi în spate. Aşa se întîmplă de obicei într-un război 
în munţi şi prin aceasta se explică marele număr de prizo
nieri care se capturează întotdeauna în asemenea împrejurări. 
Pe de altă parte, se pare că armata prinţului Frederic Carol 
şi a lui Herwarth von Bittenfeld au traversat trecătorile 
aproape fără să întîmpine nici un fel de rezistenţă ; primele 
ciocniri s-au produs pe linia rîului Iser, adică aproape la 
jumătatea drumului care uneşte punctele de plecare ale celor 
louă armate. Ar fi inutil să încercăm a descurca şi pune 
de acord telegramele, extrem de contradictorii şi adeseori cu 
totul îndoielnice, primite în ultimele trei, patru zile. 

Sorţii bătăliei, bineînţeles, au fost foarte schimbători ; 
pe măsură ce veneau forţe proaspete, victoria înclina cînd 
într-o parte, cînd în alta. Totuşi, după cit se pare, pînă vineri 
mersul general al bătăliei era deocamdată favorabil prusie
nilor. Dacă ei s-au putut menţine la Gitschin, nu încape în
doială că joncţiunea ar fi efectuată sîmbătă sau duminică, 
şi atunci pericolul mare care îi ameninţa a dispărut. Lupta 
lefinitivă pentru efectuarea unei j oncţiuni s-ar purta, după 
toate probabilităţile, de ambele părţi cu mase compacte de 
trupe ş_i ar trebui să decidă, cel puţin pentru un timp oare
care, soarta campaniei. Dacă prusienii ar ieşi învingători, ar 
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iCăpa dintr-o dată de toate greutăţile pe care ei singuri şi 
le-au creat, dar ei ar fi putut obţine aceleaşi avantaj e sau 
altele şi mai importante fără a se expune la asemenea pe
ricole inutile. 

Lupta, după cît se pare, a fost foarte încordată. Prima 
care s-a angajat în lupta cu prusienii a fost brigada „negru
galbenă" ,  aceea care în Schleswig a atacat Konigsbergul, 
lingă Oberselk, cu o zi înainte de evacuarea Danewerkului. 
Ea se numeşte negru -galbenă după culoarea petliţelor, gule
relor şi manşetelor de la uniforma celor două regimente care 
o formează şi a fost întotdeauna considerată drept una dintre 
cele mai bune brigăzi. Totuşi a fost infrîntă datorită puştii 
cu ac, şi peste 500 de oameni dintr-unul din regimentele ei 
(Martini) au fost luaţi prizonieri, după ce brigada a atacat 
zadarnic, de cinci ori la rînd, liniile prusiene. în lupta care 
a urmat după aceea a fost capturat drapelul batalionului 3 
din regimentul Deutschmeister. Acest regiment, format numai 
din vienezi, este considerat drept cel mai bun din întreaga 
armată. Prin urmare, cele mai bune trupe au şi fost aruncate 
în luptă. Prusienii, cu toate că de multă vreme nu mai luaserd 
parte la nici o bătălie, au luptat, după cum se vede, admi
rabil. Cînd s-a declarat într-adevăr războiul, starea de spirit 
a armatei s-a schimbat cu desăvirşire, în special datorită 
izgonirii micilor monarhi din nord-vestul Germaniei 8• Cu 
sau fără temei - 1n cazul de faţă, noi nu facem decît să 
constatăm faptul în sine -, acest lucru a sugerat trupelor 
ideea că de data asta sînt chemate să lupte pentru unificarea 
Germaniei ; de aceea, rezerviştii şi cei din Landwehr, care 
pînă atunci erau nemulţumiţi şi posaci, au trecut graniţa 
austriacă cu puternice urale. Şi tocmai prin aceasta se explict 
mai ales faptul că ele au luptat atît de bine ; în acelaşi timp 
trebuie să arătăm că, în cea mai mare parte, succesele lor 
se datoresc puştilor lor, care se încarcă pe la culată ; şi. 
dacă ei vor ieşi cîndva din situaţia dificilă pe care le-au 
creat-o cu atîta nesăbuinţă propriii lor generali, vor trebui 
să fie recunoscători puştii cu ac.  Şi de data asta, mărturiile 
cu privire la imensa superioritate a acestei arme faţă de 
puşca care se încarcă pe la gura ţevii sînt unanime. Un ser
gent din regimentul Martini luat prizonier a declarat unui 
corespondent de la „Kolnische Zeitung " m :  

„Noi am făcut, dsigur, tot :e e.a de aştptat de la nişte soldati 
viteji, dar nimni nu poate rezista la n foc atît de viu".  
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Dacă austriecii vor fi învinşi, vina nu va fi atît a gene
ralului Benedek sau a generalului Ramming, cit a generalului 
„vergea"  *.  

In nord-vest au capitulat trupele hanovreze, care şi-au 
dat seama de situaţia ce li s-a creat în urma unei putenice 
ofensive dezlănţuite împotriva lor de avangarda trupelor 
generalului Manteuffel, aflată sub comanda generalului Flies. 
1n urma acestei capitulări, 59 de batalioane prusiene devin 
disponibile pentru operaţiile împotriva trupelor Confedera
ţiei. Şi, într-adevăr, a sosit timpul să se întreprindă asemenea 
operaţii înainte ca Bavaria să fie complet înarmată, deoarece, 
în caz contrar, pentru supunerea Germaniei de sud-vest ar fi 
nevoie de un număr mult mai mare de trupe. Bavaria, după 
cum se ştie, acţionează întotdeauna încet şi întîrzie cu pre
gătirile de război, dar, atunci cînd ele vor fi terminate, va 
putea să trimită pe cîmpul de luptă 60 000-80 OOO de soldaţi 
buni. Poate că în curind o să auzim despre o concentrare 
rapidă a prusienilor pe Main şi despre acţiuni energice in
treprinse de ei împotriva prinţului Alexander von Hessen
Darmstadt şi a armatei lui. 

V 

Incepută de prusieni printr-o greşeală strategică deose
bit de gravă, campania a fost continuată de ei cu o energie 
tactică atît de impetuoasă, incit într-un răstimp de nu mai 
mult de opt zile a fost dusă pînă la victoria finală. 

In ultimul nostru articol spuneam că planul prusian de 
invadare a Boemiei cu două armate despărţite una de alta, 
avînd între ele Riesengebirge, putea să-şi găsească o justi
ficare numai în cazul cînd în Boemia nu s-ar fi găsit trupe 
inamice. Pe cit se pare, planul misterios al generalului Be
nedek consta, în primul rind, în a crea tocmai o asemenea 
situaţie. Pesemne că în partea de nord-vest a Boemiei, unde, 
după cum am prevăzut din capul locului, trebuiau să se des
făşoare lupte decisive, nu se aflau lecit două corpuri de 
armată austriece - corpul 1 armată (de sub comanda lui 
Clam-Gallas) şi corpul 6 (de sub comanda lui Ramming) . Dacă 
acest plan a urmărit să-i atragă în cursă pe prusieni, acum 
vedem că Benedek a reuşit să facă în aşa fel ca .să cadă 

" Jc de cuvinte : Rmming - nme prpriu ; Rmrd - vergea 
care sevşte la împingerea glontlui la puştile care e încarcă pe la 
gura tevii. - Nota trad. 
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chiar el în cursă. In orice caz, înaintarea prusienilor in două 
coloane - între care, pe o distanţă de 40-50 de mile, se 
întinde un teren inaccesibil - spre un punct de joncţiune 
situat a două etape bune de marş de punctele de plecare, şi 
încă în interiorul frontului inamic, rămîne în orice condiţii 
o manevră extrem de periculoa să, care ar fi putut să ducă la 
o înfrîngere totală dacă n-ar fi fost încetineala ciudată a lu: 
Benedek, presiunea surprinzător de puternică a trupelor pru
siene şi puştile lor care se încarcă pe la culată. 

Ofensiva întreprinsă de prinţul Frederic Carol cu trei 
corpuri de armată (al 3-lea, al 4-lea şi al 2-lea, ultimul fiind 
în rezervă) s-a desfăşurat .pe o direcţie care trecea prin Rei
chenberg, la nordul unui lanţ de munţi anevoie de străbătut, 
în timp ce la sudul acestora înainta generalul Herwarth cu 
un corp de armată şi cu o divizie ( corpul 8 armată şi o 
divizie din corpul 7) . In acelaşi timp, kronprinţul, cu corpu
rile de armată 1, 5 şi 6 şi cu garda, se afla în munţi ling: 
Glatz. Prin urmare, armata era împărţită în trei coloane -
una ,  de 45 OOO de oameni, l. dreapta, alta, de 90 OOO de 
oameni, în centru şi a treia, de 120 OOO de oameni, la 
stînga -, fără ca vreuna din ele să poată sprijini pe cealaltă, 
cel ·puţin în decurs de cîteva zile. Un general aflat in fruntea 
unui număr de oameni ,cel puţin egal ar fi avut aici, mai mult 
ca oriunde, un prilej favorabil să-şi zdrobească inamicul, 
atacînd pe rînd diferitele părţi ale armatei lui. Dar, după cît 
se vede, în această direcţie nu s -a  făcut nimic. 1n ziua de 
26 iunie, prinţul Frederic Carol a avut la Turnau prima cioc
nire serioasă cu o brigadă din corpul 1 armată, în urma 
căreia a stabilit legătura cu Herwarth ; în ziua de 27, acesta 
a ocupat Minchengratz, in timp ce prima coloană a armatei 
kronprinţului - corpul 5 armată - a înaintat dincolo de 
Nachod şi a provocat o cumplită înfrîngere corpului 6 armată 
austriac (de sub comanda lui Ramming) ; la 28 iunie - sin
gura zi intrucîtva nenorocoasă pentru prusieni -, avangarda 
prinţului Frederic Carol a ocupat localitatea Gitschin, dar a 
fost alungată de cavaleria generalului Edelsheim ; n acelaşi 
timp, corpul 1 din armata kronprinţului, suferind unele pier
deri, a fost oprit la Trautenau de 1corpul 10 armată al austrieci
lor, de sub comanda lui Gablenz ; el a căpătat libertate de 
acţiune numai datorită înaintării gărzii spre Eipel, pe drumul 
care trecea printre corpurile 1 şi 5 armată prusiene. La 
29 iunie, prinţul Frederic Carol a atacat Gitschinul, iar 
armata kronprinţului a zdrobit definitiv corpurile 6,  8 şi 
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1 0  armată austriece. La 30 iunie a fost respinsă în mod stră
lucit o nouă încercare a lui Benedek de a lua localitatea 
Gitschin cu ajutorul forţelor corpului 1 armată şi ale armatei 
saxone, după re s-a efectuat joncţiunea celor două armate 
prusiene. Pierderile austriecilor se ridică la cel puţin un 
corp şi jumătate de armată, pe cînd cele ale prusienilor re
prezintă mai puţin de un sfert din a cest efectiv. 

Se vede, prin urmare, că la 27 iunie austriecii nu dispu
neau decît de două corpuri de armată cu un efectiv de circa 
33 OOO de oameni fiecare ; la 28 iunie - de trei corpuri de 
armată ; la 29 iunie - de patru şi, dcă una din telegramele 
prusiene corespunde realităţii, de o parte dintr-un al cincilea 
corp ( corpul 4 armată) ; şi abia la 30 iunie a putut să le 
vină în ajutor corpul de armată saxon. Prin urmare, în 
cursul acestei întregi perioade au lipsit de pe cîmpul de lupta 
două, dacă nu trei corpuri de armată, în timp ce prusienii 
şi-au concentrat toate forţele în Boemia. In realitate, pînă in 
seara zilei de 29 iunie, efectivul total al trupelor austriece 
de pe teatrul de operaţii abia dacă depăşea efectivul fiecă
reia din cele două armate prusiene, şi, cum unităţile austriece 
intrau în luptă în mod treptat, iar întăririle soseau abia după 
înfringerea trupelor deja angajate, rezultatul a fost fatal. 

Se comunică că corpul 3 armată (al arhiducelui Ernst) , 
care a luptat la Custozza, imediat după această bătălie a fost 
îmbarcat in vagoane şi transferat, pe calea ferată, spre 
nord ; în unele ştiri se menţionează prezenţa lui alături de 
forţele lui Benedek. Dar acest corp de armată, prin a cărui 
alăturare efectivul întregii a rmate, inclusiv saxonii, ar fi 
crescut pînă la nouă corpuri de armată, n-a putut sosi la 
timp pentru a lua parte la băfăliile care s-au desntşurat în 
ultimele zile ale lunii iunie. 

Oricare ar fi fost greşelile planului de operaţii al prusie
nilor, ei le-au remediat prin rapiditatea lor, prin acţiunile 
lor energice. Operaţiile fiecăreia din cele două a rmate s-au 
desfăşurat în mod ireproşabil. Toate loviturile lor au fost 
scurte, puternice şi hotărîte şi le-au asigurat un succes de
plin, iar după joncţiunea celor două armate, energia lor n-a 
slăbit ; ele au continuat să înainteze şi, nu mai tîrziu de 
3 iulie, întreaga armată prusiană s-a întnnit cu forţele unite 
ale lui Benedek şi le-a dat o ultimă lovitură, nimicitoare 165, 

Este greu de presupus că Benedek a acceptat de bună
voie să dea această bătălie. Nu încape îndoială că urmărirea 
rapidă întreprinsă de prusien: l-a silit să se oprească cu în-
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treaga sa armată pe o poziţie puternică, pentru a-şi regrupa 
forţele şi a crea astfel un avans de o zi pntru coloanele de 
transport ale armatei sale tn retragere ; el nu se aştepta să 
fie atacat cu forţe considerabile în timpul zilei şi socotea că 
va izbuti să scape neurmărit în cursul nopţii. Nici un om în 
situaţia lui, cu patru corpuri de armată complet zdrobite şi 
după pierderi atît de grele, n-ar fi căutat să se angajeze ime
diat într-o luptă decisivă dacă ar fi avut iposibilitatea să 
efectueze o retragere fără primejdie. Dar, pe cit se pare, 
pmsienii l-au forţat să primească lupta, ceea ce a avut drept 
urmare Infrîngerea totală a austriecilor, care, dacă nu se va 
ajunge la încheierea unui armistiţiu, vor căuta, fără îndoială, 
în condiţii extrem de nefavorabile, să ajungă la Olmitz sau 
la Viena, dat fiind că cea mai nică deplasare a prusienilor 
cu scopul de a executa o învăluire a flancului drept al 
austriecilor ar tăia în mod sigur unui mare număr din uni
tăţile lor posibilitatea de a ajunge la drumul direct şi le-ar 
împinge spre colinele de la Glatz, unde ar fi capturate. 
„Armata din nordu,  care pînă acum zece zile trecea drept 
una dintre cele mai bune din Europa ,  a încetat să mai existe. 

Nu încape îndoială că puşca cu ac cu tragere rapidă a 
jucat aici un rol deosebit de important. E greu de presupus 
că fără această armă s-ar fi putut ajunge la joncţiunea celor 
două armate prusiene şi este cert că acest succes atît de 
mare şi de rapid n-ar fi fost obţinut fără o asemenea supe
rioritate de foc, deoarece armata austriacă este, de obicei, 
mult mai puţin expusă să fie cuprinsă de panică decît majo
ritatea armatelor europene. Dar au fost şi alte împrejurări 
care au contribuit la acest succes. Am pomenit mai înainte 
de dispoziţia excelentă şi de acţiunile hotărîte ale celor 
două armate prusiene din momentul intrării lor In Boemia. 
Am putea adăuga că ln această campanie prusienii au re
nunţat la sistemul coloanelor şi, cînd porneau la atac, îşi 
dispuneau trupele mai ales In formaţii desfăşurate, aşa încît 
puteau să folosească fiecare puşcă, iar oamenii să fie feriţi 
de acţiunea focului de artilerie. Trebuie să recunoaştem că, 
a tît în timpul marşului cit şi în timpul apropierii de inamic, 
deplasările s-au executat într-o ordine şi cu o precizie care 
nu erau de aşteptat de la Q armată şi de la un comandament 
peste care se aşternuse rugina unei perioade de cincizeci de 
ani de pace. Şi, In sfîrşit, întreaga lume trebuie să fi fost 
uimită de impetuozitatea de care au dat dovadă în toate bătă
liile, fără nici o excepţie, aceste trupe lipsite de experienţl_ 
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E uşor de 5pus că meritul revine puştilor care se încarcă pe 
la culată, dar trebuie ţinut seama că ele n-au acţionat singure, 
că a fost .evoie de inimi viteze şi de mîini vînjoase pentru 
a le pune in acţiune. Trupele prusiene au luptat foarte adese
ori împotriva unor forte inamice superioare din punct de 
vedere numeric şi aproape întotdeauna au fost parte ata
cantă ; de aceea austriecii aveau posibilitatea să-şi aleagă 
poziţia. Or, la atacul împotriva unor poziţii puternice şi a 
unor oraşe cu străzi baricadate, avantajele noilor puşti dispar 
aproape cu desăvîrşire ; atunci trebuie să intre în acţiune 
baionetele, şi ele au avut destul de lucru. In afară de aceasta, 
cavaleria a acţionat cu aceeaşi impetuozitate, şi singura ei 
armă de atac o constituie tă işul săbiei şi iuţeala cailor. Şti
rile false din .sursă franceză, potrivit cărora cavaleria pru
siană l-ar împroşca mai întîi pe  inamic cu o ploaie de gloanţe 
trase cu carabinele (încărcate pe la culată sau altfel) şi după 
aceea s-ar năpusti asupra lui cu săbiile, puteau să apară nu
mai într-o ţară a cărei cavalerie a recurs de foarte multe ori 
la o asemenea stratagemă şi a fost întotdeauna pedepsită 
pentru această uşurinţă, fiind înfrîntă de forţele inamicului, 
care atacau cu mai multă impetuozitate. Nu vom greşi dacă 
vom spune că armata prusiană şi-a cîştigat într-o singură 
săptămînă o preţuire pe care n-a mai avut-o niciodată. Ea 
poate„să se 5imtă acum în stare să lupte cu orice alt inamic 
şt să-l învingă. In istorie nu se vorbeşte de nici o campanie 
în care să se fi obţinut un succes attt de strălucit într-un 
termen aut de scurt şi fără înfrîngeri cît de cît importante, 
cu excepţia bătăliei de la Iena, in care a fost nimicită 1n
treaga armată prusiană din acea vreme, şi a bătăliei de la 
\Vaterloo, dacă facem abstracţie de infrîngerea de la Ligny 166• 
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Karl Marx 

Instructiuni pentru delegatii Consiliului 
Central provizoriu în legătură 

cu diferite probleme 167 

1. Organizarea Asociaţiei lnterna/ionale 

Consiliul Central provizoriu recomandă să fie adoptat, 
în general, planul de organizare expus în statutul provizoriu. 
O experientă de doi ani a arătat justeţea acestui plan şi 
posibilitatea aplicării lui în condiţiile diferitelor ţări fără a 
so prejudicia unitatea de acţiune. Propunem ca anul viitor 
sediul Consiliului Central să fie ld Londrl,  deoarece situa tla 
de pe continent, după cit se pare, nu este favorabilă vreunei 
schimbări. 

Este de la sine înţeles că membrii Consiliului Central 
snt aleşi de congres (§ 5 din statutul provizoriu) . Consiliul 
Central are dreptul să coopteze noi membri. 

Secretarul general este ales de congres pe timp de un 
an şi este singurul a ctivist remunerat al Asociaţiei. Pro
punem să i se plătească 2 I.st. pe săptămînă • .  

Toţi membrii Asociaţiei vor plăti o cotizaţie anuald egală 
de o jumătate de penny ( poate chiar de un penny) . Costul 
cirţii ( carnetului) de membru se achită separat. 

Chemînd pe membrii Asociaţiei să înfiinţeze societăţi 
de ajutor reciproc şi să stabilească o legătură intenaţională 
intre ele, lăsăm în acelaşi timp iniţiativa în această problemă 
( înfiinţarea de societăţi de ajutor reciproc, sprijinirea mate-

* In „Le Courrier international • a fost intercalat următorul pasaj : ,,CmMetul pemnent, care reprezintă de fapt organul executiv al Con
siliului Central, ste als e congrs 1 funcţia fiecăruia dintre mmbrii 
di ste îsă sabilită de Consiliul Central" .  - Nota red. 
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rială şi morală ·a orfanilor membrilor Asociaţiei) elveţienilor, 
care au propus primii acest lucru la conferinţa din septembrie 
anul trecut. 

2. Realizarea cu ajutorul Asociaţiei a unităţii internaţionale 
de acţiune 1n lupta dintre muncă şi capital 

a) Această ·problemă cuprinde, în general vorbind, în
treaga activitate a Asociaţiei Internaţionale, care-şi pune ca 
scop să unească şi să  îndrepte pe un făgaş comun lupta, 
pnă acum răzleţită, desfăşurată de clasa muncitoare din dife
rite ţări pentru eliberarea ei. 

b) Una din funcţiile speciale pe care Asociaţia noastră 
a îndeplinit-o pînă acum cu succes este rezisten.a opusă 
uneltirilor capitaliştilor, care, în caz de grevă şi lock-out, 
sînt întotdeauna gata să folosească muncitori stră ini drept 
unelte împotriva muncitorilor din ţara lor. Unul din marile 
ţeluri ale Asociaţiei este acela ca muncitorii din diferite tări 
să ajungă nu numai să se simtă fraţi şi tovarăşi, ci să şi 
acţioneze ca atare, luptînd, în cadrul unei armate unice, 
pentru eliberarea lor. 

c) Ancheta statistică asupra situaţiei clasei muncitoare 
din toate ţările, întreprinsă de clasa muncitoare însăşi, pe 
care 0 propunem noi, va constitui un exemplu măreţ de „uni
tate internaţională de acţiuneu .  Pentru a acţiona cu oarecare 
şansă de succes, trebuie să se cunoască materialul asupra 
căruia urmează să se acţioneze. Intreprinzînd o acţiune atît 
de importantă, muncitorii vor dovedi că ei sînt capabili să-şi 
ia soarta în propriile lor mîini. De aceea propunem urmă
toarele : 

In fiecare localitate in care există filiale ale \sociatiei 
noastre să se treacă imediat la lucru şi să se culeagă date 
în legătură cu diferitele puncte indicate în formularul de 
anchetă anexat. 

Congresul cheamă pe toţi muncitorii din Europa şi din 
Statele Unite ale Americii să colaboreze la culegerea de date 
statistice cu privire la claa muncitoare ; rapoartele şi da
tele culese vor fi trimise Consiliului Cntral. Pe baza a�estor 
materiale, Consiliul Central va întocmi un raport general, la 
care se vor anexa datele în baza cărora el a fost întocmit. 

Acest raport, împreună cu anexele, va fi prezentat viito
rului congres anual şi, după aprobarea lui de către acesta, 
va fi tipărit pe cheltuiala Asociaţiei. 
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Formular general de anchetă 1n care, lireşie, pot i introduse scl1imbări de Ia coz la caz 

1 .  Denumirea întreprinderii. 
2. Vîrsta şi sexul persoanelor care lucrează în întreprin

derea respectivă.  
3. Numărul per�oanelor care lucrează în cadrul ei. 
4. Salariul : ( a) ucenicilor ; (b) plată cu ziua sau cu 

bucata ; cuantumul salariilor plă tite de către intermediari. 
Cîştigul mediu săptămînal şi anual. 

5. (a) Durata zilei de muncă în fabrici ; (b) durata zile.i 
de muncă la micii patroni şi în producţia la domiciliu, în 
cazul cînd există toate aceste forme de producţie ; ( c) munca 
de zi şi munca de noapte. 

6. Pauzele pentru masă şi felul cum sint trataţi muncitorii, 
7. Starea atelierului şi condiţiile de muncă : încăperi 

supraaglomerate, ventilaţie proastă, lumină de zi insuficientă, 
folosirea iluminatului cu gaz, curăţenia ş.a.m.d. 

8. Felul ocupaţiei. 
9. Influenţa muncii asupra stării fizice. 

10.  Moralitatea. Educaţia. 
1 1 .  Caracterul producţiei. Dacă este sezonieră sau se 

desfăşoară mai mult sau mai puţin uniform, de-a lungul în
tregului an, dacă este supusă unor oscilaţii considerabile 
dacă are de înfruntat concurenţa străină, dacă este desti
nată în special pieţei interne sau celei externe ş.a.m.d. 168 

3. Limitarea zilei de muncă 

O condiţie preliminară, fără de care toate încercările de 
tmbunătăire a situaţiei muncitorilor şi de eliberare a lor 
sînt sortite eşecului, este limitarea zilei de muncă. 

Ea este necesară am pentru refacerea sănătăţii şi forţei 
fizice a clasei muncitoare, care constituie marea majoritate 
a fiecărui popor, cit şi pentru a asigura muncitorilor posibi
litatea unei dezvoltări intelectuale, a stabilirii unor relaţii 
amicle intre ei şi a unei activităţi sociale şi politice. 

Noi propunem limitarea prin lege a zilei de muncă la 
8 ore. Această limitare reprezintă revendicarea generală a 
muncitorilor din Statele Unite ale Americii 169 ;  hotărîrea con
gresului va face din ea platforma comună a clasei muncitoare 
din întreaga lume. 
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Pentru informarea meibrilor de pe continent ai Asocia
ţiei, a căror experienţă în ceea ce priveşte legislaţia pentru 
reglementarea muncii în fabrici este relativ redusă, adăugăm 
că nici un fel de limitare stabilită prin lege nu-şi va atinge 
scopul şi va fi încălcată de capital dacă nu se va indica exact 
în ce parte anume a zilei trebuie să fie cuprinse aceste 8 ore 
de muncă. Această parte a zilei trebuie să fie limitată la 8 ore 
de muncă plus p auzele pentru masă. De pildă, dacă diferitele 
pauze pentru masă însumează o oră, durata ei stabilită prin 
lege trebuie să fie de 9 ore, să zicem de la 7 dimineaţa pînă 
la 4 după-amiază, sau de la 8 dimineaţa pfnă la 5 după
amiază ş.a.m.d. Munca de noapte poate fi permisă numai 1n 
mod excepţional în întreprinderile sau în ramurile de pro
ducţie specificate de lege. Trebuie să tindem spre desfiin
ţarea totală a muncii de noapte. 

Acest paragraf se referă numai la persoanele adulte, 
bărbaţi şi femei ; acestea din urmă însă trebuie cu desăvîr
şire exceptate de la orice muncă de noapte, precum şi de la 
orice muncă care este dăunătoare pentru organismul, mai 
slab, al femeilor, care are un efect toxic asupra lui sau îl 
expune altor influenţe nocive. Prin persoane adulte înţe
legem toate persoanele care au împlinit vîrsta de 18  ani. 

4. Munca copiilor şi adolescenţilor 
(de ambele sexe) 

Considerăm tendinţa industriei moderne de a atrage 
copii şi adolescenţi de ambele sexe pentru a participa la 
marea operă a producţiei sociale drept o tendinţă progre
sistă, sănătoasă şi legitimă, deşi în orînduirea capitalistă ea 
a luat forme monstruoase. In condiţiile unei orînduiri sociale 
raţionale, fiecare copil trebuie să devină, începînd de la 
vîrsta de 9 ani, un lucrător productiv, după cum şi fiecare 
adult apt de muncă trebuie să se supună legii generale a 
naturii, şi anume : ca să mănînci trebuie să munceşti, şi să 
munceşti nu numai cu mintea, ci şi cu braţele. In momentul 
de faţă însă sarcina noastră este să ne ocupăm numai de 
copiii şi adolescenţii din rîndurile clasei muncitoare. 

Considerăm necesar, din motive de ordin fiziologic, ca 
copiii şi adolescenţii de ambele sexe să fie împărţiţi în trei 
grupe, care urmează să fie tratate în mod diferenţiat : în 
prima grupă să intre copiii între 9 şi 12 ani, în a doua -
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cei intre 13 şi 15 ani, în a treia.- cei între 16 şi 17 ani. 
Propunem ca pentru prima grupă timpul de muncă în atelie
rele de orice fel sau la domiciliu să fie limitat prin lege la 
două ore ; pentru grupa a doua la patru, iar pentru grupa a 
treia la şase ore. Pentru grupa a treia va trebui să se acorde 
o pauză de cel puţin o oră pentru masă sau odihnă. 

Ar fi de dorit ca învăţămîntul elementar să înceapă îna
inte de vîrsta de 9 ani ; dar aici ne referim numai la anti
dotul cel mai necesar împotriva tendinţelor unei orlnduiri 
sociale care reduce pe muncitor la rolul de simplu instru
ment pentru acumularea de capital şi transformă pe părinţii 
striviţi de nevoi în proprietari de 'Sclavi care-şi vind propriii 
lor copii. Drepturile copiilor şi adolescenţilor trebuie să fie 
apărate. Ei nu sînt în stare să şi le apere singuri. De aceea 
este de datoria societăţii să-i apere. 

Dacă burghezia şi aristocraţia îşi neglijează obligaţiile 
faţă de propriii lor copii, aceasta le priveşte. Beneficiind de 
privilegiile acestor clase, copilul itrebuie să suporte şi conse
cinţele prejudecăţlor lor. 

Pentru clasa muncitoare lucrurile se prezintă cu totul 
altfel. Muncitorul nu este liber în acţiunile sale. De cele mai 
multe ori el este chiar prea ignorant pentru a putea . înţelege 
adevăratele interese ale copilului său sau condiţiile normale 
de de;voltare a omului. Partea cea mai înaintată a clasei 
muncitoare este însă pe deplin conştient. că viilorul clasei 
ei, prin urmare şi viitorul omenirii, depinde întru totul de 
educarea tinerei generaţii de muncitori. Ea ştie că n primul 
rînd copiii şi adolescenţii trebuie feriţi de urmările nefaste 
ale actualului sistem. Acest lucru se poate realiza numai pe 
calea transformării conştiinţei sociale într-o tortă socială, iar 
în condiţiile date, aceasta se poate dobîndi numai prin inter
mediul legilor generale, aplicate de puterea de stat. Impunînd 
asemenea legi, clasa muncitoare nu contribuie nicidecum la 
consolidarea puterii guvernului. Dimpotrivă, ea transformă 
puterea care astăzi este folosită împotriva ei într-o armă a 
ei. Ea obţine printr-un act legislativ general ceea ce zadarnic 
ar încerca să realizeze prin numeroase eforturi individuale 
izolate. 

Pornind de la acest punct de vedere, declarăm că nici 
părinţilor şi nici patronilor nu trebuie să li se îngăduie să 
folosească munca copiilor şi adolescenţilor declt atunci cînd 
aceasta este tmbinată cu educaţia . 
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Prin educaţie înţelegem trei lucruri : 
In primul rînd : educaţia intelectuală. 
In al doilea rînd : educa/ia fizică, aşa cum se face în 

şcolile de gimnastică sau prin exerciţiile militare. 
In al treilea rînd : 1nvăţămîntul tehnic, care iniţiază co

pilul şi adolescentul în principiile de bază ale tuturor proce
selor de producţie şi îi deprind, în acelaşi timp, să înuiască 
cele mai elementare unelte folosite in toate ramurile de 
producţie. 

Repartizării copiilor şi muncitorilor adolescenţi în grupe 
după vîrstă trebuie să-i corespundă cursuri tot mai com 
plexe de educaţie intelectuală şi fizică şi de învăţămînt 
tehnic. Cheltuielile pentru întreţinerea şcolilor tehnice tre
buie acoperite parţial prin vînzarea produselor acestora. 

Imbinarea muncii productive retribuite cu educaţia in
telectuală, exerciţiile fizice şi învăţămîntul politehnic va ri
dica clasa muncitoare la un nivel mult superior nivelului 
aristocraţiei şi burgheziei. 

Se înţelege de la sine că folosirea persoanelor între 
9 şi 17 ani (inclusiv) pentru munca de noapte şi munca în ra
murile de producţie dăunătoare sănătăţii trebuie să fie strict 
interzisă prin lege. 

5. Munca cooperativizată 

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor iş1 pune ca scop 
să unifice şi să îndrepte pe un făgaş comun mişcarea spon
tană a clasei muncitoare, dar nicidecum să-i dicteze sau să-i 
impună vreun sistem doctrinar. De aceea congresul nu tre 
buie să proclame un anumit sistem de cooperaţie, ci să se 
limiteze la enunţarea cîtorva principii generale. 

a) Noi considerăm că mişcarea cooperatistă constituie 
una din forţele de transformare a societăţii actuale, bazată 
pe antagonismul de clasă. Marele merit al acestei mişcări 
constă în faptul că ea demonstrează în practică posibilitatea 
înlocuirii actualului sistem de subordonare a muncii faţă de 
capital - sistem despotic şi care generează pauperismul -
prin sistemul republican şi salutar de asociere a producăto
rilor liberi şi egali între ei. 

b) Sistemul cooperatist, limitat însă la formele minus
cule, singurele pe care sînt în stare să le creeze prin efor� 
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turile lor individuale robii muncii salariate, nu va putea 
transforma niciodată societatea capitalistă. Pentru a trans 
forma producţia socială într-un vast şi armonios sistem de 
muncă cooperativizată liberă sînt necesare schimbări sociale 
generale, schimbări ale temeliilor orînduirii sociale, schim
buri care nu pot fi realizate decît prin trecerea forţelor 
organizate ale societăţii, adică a puterii de stat, din mîinile 
capitaliştilor şi proprietarilor funciari în mîini le producăto
rilor înşişi. 

c) Recomandăm muncitorilor să înfiinţeze mai curind 
cooperative de producţie decît cooperative de consum. Aces
tea din urmă afectează numai suprafaţa actualei orînduiri 
economice, în timp ce primele subminează înseşi temeliile ei. 

d) Recomandăm tuturor asociaţiilor cooperatiste să 
transforme o parte din venitul lor total într-un fond destinat 
propagării principiilor lor, atît cu fapta cit şi cu vorba, şi 
anume : să sprij ine înfiinţarea de noi asociaţii cooperatiste 
de producţie, paralel cu popularizarea doctrinei lor. 

e) Pentru a împiedica degenerarea asociaţiilor coopera
tiste în simple societăţi burgheze pe acţiuni {societes par 
actions) , muncitorii din fiecare întreprindere, indiferent dacă 
au contribuit cu o cotă-parte sau nu, trebuie să primească 
părţi egale din venit. Admitem, ca măsură pur temporară, 
să li se plătească un mic procent celor care au contribuit cu 
o cotă-parte. 

6. Sindicatele (trade -unionurile). 
Trecutul, prezentul şi viitorul lor 

a) Trecu tul lor. 
Capitalul este o forţă socială concentrată, în timp ce mun

citorul nu dispune decît de forţa sa de muncă. De aceea, 
contractul dintre capital şi muncă nu poate fi încheiat nici
odată în condiţii echitabile, echitabile chiar şi din punctul 
de vedere al societ.ţii, în care proprietatea asupra mijloa
celor materiale de existenţă şi de muncă se opune forţei de 
producţie vii. Forţa socială a muncitorilor o constituie numai 
numărul lor. Dar forţa superiorităţii numerice este anihilată 
de dezbinarea lor. Dezbinarea muncitorilor este generată şi 
menţinută de concurenta inevitabilă dintre ei. 
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La început sindicatele au apărut datorită încercărilor 
spontane ale muncitorilor de a înlătura sau cel puţin de a 
atenua această concurenţă, pentru a obţine încheierea unor 
contracte în condiţii care să le permită, cel puţin, să se eli
bereze din situaţia de simpli sclavi. De aceea scopul imediat 
al sindicatelor se limita la nevoile zilnice, la încercări de 
a opri ofensiva continuă a capitalului, într-un cuvînt la pro 
blemele legate de salariu şi de timpul de muncă. O asemenea 
activitate a sindicatelor este nu numai legitimă, dar şi nece
sară. Atîta timp cit există actualul mod de producţie nu 
putem renunţa la ea. Dimpotrivă, această activitate trebuie 
generalizată prin înfiinţarea de sindicate în toate ţările şi 
unirea lor. Pe de altă p arte, sindicatele au devenit, fără 
să-şi dea seama, centre de organizare pentru clasa munci 
toare, aşa cum municipalităţile şi comunele medievale au 
fost centre de organizare pentru burghezie. Dacă sindicatele 
sînt necesare pentru lupta de guerillă dintre muncă şi capital, 
ele prezintă o importanţă şi mai mare ca forţă organizată 
1n scopul desfiinţării a lnsuşi sistemului muncii salariate şi 
răsturnării dominaţiei capitalului. 

b) Prezentul lor. 
Angajate pînă acum exclusiv în lupta locală şi nemij 

locită împotriva capitalului, sindicatele nu au înţeles încă 
pe deplin ce forţă reprezintă ele în lupta împotriva însuşi 
sistemului robiei salariate. De aceea, ele s-au ţinut mult 
prea departe de mişcarea socială şi politică generală. In 
ultimul timp se pare însă că au devenit conştiente * de 
mareaţa lor misiune istorică ; aceasta rezultă, de pildă, din 
partkiparea lor la actuala mişcarea politică din Anglia 170, 
din înţelegerea mai largă a funcţiilor lor n Statele Unite 171 
şi din rezoluţia de mai j os adoptată la o mare conferinţă a 
delegaţilor trade-unionurilor care a avut loc de curînd la 
Sheffield. 

„Preznta conferinţă, apreciind pe dplin forturile depse de Aso· 
ciaţia Internaţională n scopul unirii muncitorilT din tate ţările într-o 
singură uniune frăţească, rcomandă în modul cel mai insistent diferitelor 
SCiaţii reprezentate aici să intre in această Asciaţie, considerînd că a contribuie în md senţial la progrsl şi bunstarea tuturor celor 
ce muncsc• 111. 

* - In textul german urmează : cel puţin ln Anglia. - Nota red. 
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c) Viitorul lor. 
Independent de scopurile lor iniţiale, ele -trebuie sa m

veţe acum să acţioneze în mod conştient ca centre de orga
nizare a clasei muncitoare, punîndu-şi sarcina măreaţă a 
deplinei ei eliberări. Ele trebuie să sprijine orice mişcare 
socială sau politică c are urmăreşte acest scop. Considerîn
du-se reprezentante ale întregii clase muncitoare, luptătoare 
de frunte ale ei şi acţionînd ca atare, sindicatele trebuie să 
atragă în rîndurile lor pe muncitorii neorganizaţi. Ele trebuie 
să apere cu multă grijă interesele muncitorilor din ramurile 
de producţie cu cele mai mici salarii, cum sînt, de pild., 
muncitorii agricoli, c are sînt absolut neputincioşi din pricina 
condiţiilor nefavorabile pe care le au *·  Sindicatele trebuie 
să demonstreze întregii lumi că ele nu luptă pentru interese 
înguste şi egoiste , ci pentru eliberarea milioanelor de asupriţi. 

7. Impozitele directe şi indirecte 

a) Nici o schimbare a formei de impunere fiscală nu 
poate determina o schimbare esenţială în relaţiile dintre 
muncă şi capi tal. 

b) Cu toate acestea, dacă este vorba să alegem între 
două sisteme fiscale, recomandăm desfiinţarea totală a im
pozitelor indirecte şi 1nlocuirea lor pe scară generală prin 
impozite directe ; 

pentru că impozitele indirecte fac să se urce preţurile 
mărfurilor, prin faptul că comercianţii adaugă la aceste pre
ţuri nu numai suma impozitelor indirecte, ci şi dobînzile şi 
profitul la capital avansat pentru achitarea lor : . 

pentru că impozitele indirecte ascund fiecărei persoane 
în parte suma pe care ea o plăteşte statului, în timp ce im
pozitul direct nu e mascat prin nimic, se percepe pe faţă şi 
nu poate să inducă în eroare nici măcar pe omul cel mai 
ignorant. Impozitele directe stimulează, prin urmare, pe fie
care cetăţean să controleze guvernul, în timp ce impozitele 
indirecte înăbuşă orice tendinţă spre autoadministrare. 

* In „Le Courrier intenational • : care nu sînt în stare să opună o 
rezistenţă organizată. - Nota red. 
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8. Creditul internaţional 

Iniţiativa în această privinţă trebuie lăsată francezilor. 

9. Problema poloneză * 

a) De ce ridică muncitorii din Europa această problemă ? 
1nainte de toate pentru că autorii şi agitatorii burghezi au 
Convenit s-o treacă sub tăcere, deşi au luat sub ocrotirea 
lor toate naţiunile de pe continent, chiar şi Irlanda. De ce 
această tăcere ? Pentru că atit aristocraţii cit şi burghezii con
sideră înapoiata putere asiatică din culise drept ultimul 
bastion împotriva valului crescînd al mişcării muncitoreşti. 
Această putere poate fi într-adevăr zdrobită numai prin res
taurarea Poloniei pe o bază democratică. 

b) In condiţiile actualei situaţii schimbate din Europa 
centrală, şi în special din Germania, este mai necesar decît 
0ricînd să existe o Polonie democrată. Fără ea Germania va 
deveni avanpostul Sfintei Alianţe, cu ea - aliatul Franţei 
republicane. Mişcarea muncitorească va avea mereu de în
tîmpinat piedici, va suferi înfrîngeri, iar dezvoltarea ei  va 
fi frînată atîta timp cit această importantă problemă euro
peană nu va fi rezolvată. 

c) Este în special de datoria clasei muncitoare din Ger
mania să ia iniţiativa în această problemă, întrucît Germa
nia este una dintre ţările care au participat la împărţirea 
Poloniei .  

10. Armata **  

a )  Faptul că  marile armate permanente exercită o influ
enţă nefastă asupra producţiei a fost cu prisosinţă demons
trat la congrese burgheze de tot felul, la congrese de pace, 
economice, statistice , filantropice şi sociologice. De aceea 
:Onsiderăm de prisos să insistăm asupra acestei probleme. 

* In „Le Courrier intemational" : Necesitatea anihilării lniluenţel 
ruse 1n Europa prin traducerea 1n viată a dreptului naţiunilor la auto
determinare şi restaurarea Poloniei pe bază democratici şi socială. -
Nota red. 

** In „Le Courrier internati1al • : Armatele permanente şi legătura lor !U produc/ia. - Nota red. 
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b) Propunem înarmarea generală a poporului şi instrui
rea generală în ceea ce priveşte mînuirea armelor. 

c) Admitem ca măsură temporar necesară existenţa 
unor armate permanente cu efective mici, care să servească 
drept şcoli pentru instruirea cadrelor de comandă ale mili
ţiei ; fiecare cetăţean de sex bărbătesc urmează să servească 
un timp foarte scurt în aceste armate. 

1 1 .  Problema religioasă ' 

Iniţiativa ln această privinţă trebuie lăsată francezilor. 

Scris de K. Marx la sfîşitul 
lunii august 1 866 
Publicat n „The Internatonal Courier" 
nr. -7 din 20 februarie şi 
nr. 8-10 din 13 martie 1667, 
in „Le Courrier international" nr. 10  şi 1 1  din 9 şi 16  martie 1867 
şi în „Der Vorbote " nr. 10 şi 1 1  
din octombrie şi noiembrie 1866 

Se tipăreşte după textul 
.părut 1n „The Intemational 
Courier•, onfruntat cu textul 
apărut n „Le Courrier itema
,uonal" şi în „Vorbote • 

Tradus din limba engleză 

* In „Le Courrler intenational" : Ideea religiosă, influenta el asu
pra dezvoltrii 1ociale, politice şi intelectuale. - Nota red. 
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[Cuvîntare rostită la mitingul polonezilor 
de la Londra, la 22 ianuarie 1867 173] 

Duamnelor şi domnilor * ,  

213 

Acum treizeci şi ceva de ani, în Franţa a izbucnit o re
voluţie. A fost un eveniment neprevăzut de providenţa din 
Petersburg, care tocmai încheiase cu Carol al X-lea un tratat 
secret prin care se urmărea îmbunătăţirea administrării şi a 
împărţirii geografice a Europei. De cum a primit această 
tristă veste, care-i încurca toate planurile, ţarul Nicolaie şi-a 
convocat ofiţerii din garda sa şi le-a ţinut un scurt discurs 
războinic, care se termina cu cuvintele : „Pe cai, domnilor ! " 
Aceasta nu era o simplă ameninţare. Paskevici a fost trimis 
la Berlin ca sa pregătească planul unei invazii în Franţa. în 
cîteva luni, totul era pus la punct. Prusienii urmau să se 
concentreze pe Rin, armata poloneză să intre în Prusia, iar 
moscoviţii **  să vină în urma lor. Dar atunci, aşa cum a spus 
Lafayette în Camera deputaţilor francezi, „avangarda a întors 
armele împotriva armatei principale" 174• Răscoala de la Var
şovia a salvat Europa de un al doilea război antiiacobin. 

La optsprezece ani după aceea s-a produs o nouă erupţie 
a vulcanului revoluţionar sau, mai degrabă, un cutremur care 
a zguduit întregul continent. Pînă şi Germania a început să 
dea · semne de nelinişte, cu toate că, de la aşa-zisul război de 
independenţă, Rusia o ţinea sub oblăduirea ei matenă. Mai 
mult ca orice a surprins faptul că Viena a fost primul dintre 
toate. oraşele germane care a încercat să ridice baricade, şi 
încă cu succes. De data asta, poate pentru prima oară în 

* ln „Glos Wolny• ,  cuvin tarea lui Marx este precedată de urmă
toarele cuvinte : „La lnceput, d r. Max (german) a prezentat o rezoluţie 
scurtă, dar extrm de smnificativă : cFără independena Poloniei nu va 
putea fi stabilită paea ln Europa» " .  - Nota red. 

** Folosind cuvlntul „moscoviţi",  Max are ln vedere pe am
pionii politiii reacţionare prmovate de autocraţia ţaristă. (Vezi şi vo
lumul de fată, pag. 60) . - Nota red. 
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istorie, Rusia şi-a pierdut sîngele rece. Ţarul Nicolaie nu 
s-a mai adresat gărzii, ci a publicat un manifest către poporul 
său, în car! spunea că pînă şi Germania a fost contaminată 
de ciuma franceză, că această molimă se apropie de graniţele 
imperiului şi că revoluţia, în area ei de demenţă, îşi în
dreaptă privirea înfrigurată spre sfînta Rusie. „Şi nu-i de 
mirare l u  - a exclamat el. E vorba doar de aceeaşi Germanie 
care de ani de zile este focarul necredinţei. ancerul unei 
filozofii profanatoare a atacat rpărţile vitale ale acestui popor, 
care în aparenţă este atît de sănătos. Şi el şi-a încheiat che
marea cu urmdtorul apel către germani : 

„Dumnezeu e cu noi I lnţelegeti o d1tă lucrul usta, pdginilo:, şi 
supuneţi-vă, căci dumnezeu e cu noi 1 • 111 

Curînd după a ceea a trimis germanilor, prin slujitorul său 
fidel Nesselrode, un alt mesaj,  plin de duioşie faţă de cst 
popor păgîn 176• Prin ce se explică această schimbare ? Prin 
aceea că berlinezii nu numai că au făcut o revoluţie, dar au 
şi proclamat restaurarea Poloniei, iar pol<mezii din Prusia, 
lăsîndu-se înşelaţi de entuziasmul popular, au început să in
staleze tabere militare în Poznan. De aici pornesc aceste ama
bilităţi ale ţarului. Şi din nou, poporul polonez, acest cavaler 
nemuritor al Europei, 1-a silit pe mongol să se retragă. Numai 
după ce polonezii au fost trădaţi de germani, şi în special de 
Adunarea naţională de la Frankfurt, Rusia ·şi-a mai revenit 
şi a căpătat destulă putere ca să dea o lovitură revoluţiei 
din 1 848 în ultimul ei loc de refugiu, în Ungaria. Dar şi aici, 
ultimul cavaler care i-a ţinut piept a fost un polonez, gene
ralul Bem. 

Mai sînt încă şi astăzi destui oameni naivi care îşi în
chipuie că itoate astea s-au schimbat, că Polonia a încetat ă 
mai fie „o naţiune necesară", cum s-a exprimat un scriitor 
francez, că ea nu mai este decît o amintire sentimental.. 
Dar dv. ştiţi că Sentimentele şi amintirile nu sînt cotate la 
bursă. Cînd în Anglia au devenit cunoscute ultimele ucazuri 
ruseşti pentru desfiinţarea regatului Poloniei, organul de 
presă al marii finanţe i-a îndemnat pe polonezi să se facă 
moscoviţi 177• Şi de ce să nu se facă dacă in felul acesta era 
mai bine asigurată rplata dobînzilor la cele 6 OOO OOO I.st. pe 
care capitaJiştii englezi le împrumutaseră de curînd ţarului ? 
In cel mai rău caz, scria „Times", Rusia n-are dedt să pună 
mina pe Constantinopol, şi Anglia îşi va permite să ia în stă
pînire Egiptul şi să-şi asigure astfel drum deschis spre marea 
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ei piaţă indiană I Cu alte cuvinte, Anglia ar fi dispusă să 
lase Constantinopolul pe mina Rusiei dacă Rusia va binevoi 
să-i permită să conteste Franţei dreptul asupra Egiptului. 
Mocovitul, scrie „Timesu, ia  cu plăcere împrumuturi de la 
Anglia şi este un bun platnic .  Lui ii plac banii englezi. Şi în
tr-adevăr îi plac. Dar cît de mult ii iubeşte el pe englezi v-o 
dovedeşte cel mai bine „Gazette de Moscou" 178 din decem
brie 1 851  : 

„Nu, trebuie sa-i vină o dată rindul şi perfidului Albion, şi numai 
la Calcutta o să înheim pste dtva timp un tratat cu acest popor• . 

Vă întreb acum pe dv. : ce s-a schimbat aici ? A devenit  
cumva mai mică primejdia din partea Rusiei ? Nu, n-a de
venit. Numai orbirea intelectuală a claselor guvernante din 
Europa a ajuns la culme. !n primul rînd, politica Rusiei, după 
cum rcunoaşte şi  istoricul ei oficial, Karamsin, a rămas ne
schimbat. lîD. Metodele el, tactica ei, procedeele ei se pot 
schimba, dar steaua călăuzitoare a acestei politici - care 
este dominaţia mondială - rămîne neschimbată. Numai un 
guvern ingenios, care îşi exercită stpînirea asupra unor 
mase largi de barbari, poate în zilele noastre să urzeasdi 
asemenea rplanuri. Pozzo di Borgo, cel mai mare diplomat 
ns lin epoca modenă, li scria lui Alexandru I, în timpul 
Congresului de la Viena, că Polonia este principala unealtă 
de înfăptuire a aspiraţiilor de dominaţie mondială nutrite de 
Rusia, dar că ea rămine, totodată, un obstacol de neînvins 
atîta timp cit polonezul, sătul de interminabilele trădări co
mfse de Europa, nu se va transforma, în mîinile moscovitului, 
într-un bici ameninţător pentru ea. Şi acum, abstracţie făcind 
de starea de spirit care domneşte în rîndurile poporului po
lonez, vă întreb : a intervenit ceva care să împiedice planu
rile Rusiei sau să-i paralizeze acţiunile ? 

Nu e nevoie să vă spun că în Asia p olitica ei de cuceriri 
înregistrează mereu succese. Nu e nevoie să vă amintec că 
aşa-zisul război anglo-francez împotriva Rusiei a adus în 
stăpînirea acesteia fortăreţele din Munţii Caucaz, dominaţia 
asupra Mării Negre şi drepturile maritime pe care Ecate
rina a IIa, Pavel şi Alexandru I au încercat în zadar să le 
smulgă Angliei. Căi ferate unesc şi concentrează forţele ei, 
răspîndite pe un vast teritoriu. Resursele ei materiale din 
Polonia Congresului 180, care formează lagărul ei întărit în 
Europa, au sporit nemăsurat de mult. Fortificaţiile Varşoviei, 
Modlinului şi Ivangorodului - ale acestor puncte care au 
fost alese de Napoleon I - domină întregl curs al Vistulei 
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şi constituie o bază formidabilă de atac spre nord, spre vest 
şi spre sud. Propaganda panslavistă face mereu progrese pe 
măsură ce puterea Austriei şi a Turciei slăbeşte. Şi ce în
seamnă această propagandă panslavistă v-aţi putut da seama 
din experienţa anilor 1848-1849, cînd slavii, luptînd sub 
steagurile lui Jellacic, Windischgrătz şi Radetzky, au invadat 
Ungaria, au devastat Viena şi au jefuit Italia. Şi, ca şi cînd 
toate acestea n-ar fi fost de ajuns, fărădelegile comise de 
Anglia în Irlanda i-au adus Rusiei un nou şi putenic aliat 
de cealaltă parte a Atlanticului. 

Petru I a spus cîndva, pe un ton e�clamativ, că, pentru 
a cuceri lumea, moscoviţilor nu le lipseşte decît sufletul * .  
Spiritul însufleţitor de  care are nevoie Rusia va  pătrunde 
în corpul ei abia după ce-i va înghiţi pe polonezi. Şi ce aveţi 
dv. de gînd să puneţi atunci pe celălalt taler al balanţei ? 
La această întrebare se poate răspunde din diferite puncte 
de vedere. Unii spun că acum, după ce au fost eliberaţi 
iobagii, Rusia face parte din familia popoarelor civilizate. 
Puterea germană, care, începînd nu de mult, se află concen
trată în miinile .prusienilor, este în stare, după cum susţin 
alţii, să înfrunte toate loviturile asiatice. Alţii, mai radicali, 
îşi pun speranţa în transformările sociale interne din Europa 
apuseană **·  

In ce priveşte prima chestiune, şi anume eliberarea ţă
ranilor iobagi din Rusia, trebuie spus că ea a făcut ca organul 
suprem de guvernămînt să scape de obstacolele pe care no
bilii puteau să le pună în calea acţiunilor lui centralizatoare. 
Ea i-a deschis largi posibilităţi pentru recrutarea de soldaţi 

* In textul publicat de „Le Socialisme•,  această frază din cuvîntarea 
lui Marx este fomulată în felul următor : „Planul politicii ruse a rămas 
nschimbat 1 mijloacele de înfăptuire a lui au crcut considerabil de la 1 848 încoace, dar pînă azi a rămas un singur lucru pe care ea n-a fost  
in stare să-l obţină - şi la  acest punct slab s-a referit Petru I cînd, pe 
un ton exclamativ, a spus că, pentru a cuceri lmea, mscoviUlor nu le 
liseşte decît sulletul" .  - Nota red. ** In „Le Soc1alisme•, sfîrşitul acestui paragrf sună precm ur
mează : „Un european de pe continent mi-ar răspunde, poate, că acum, 
după ce au fost eliberaţi iobagii, Rsia face parte din familia naţiunilor 
civilizate, că puterea germană, care, încep.nd nu de mult, se află con
centrată !n mîinile prusienilor, ste în stare să înfrunte toate atacurile 
asiaticilor şi, în sfirşit, că revoluţia scială din Europa occidentală va 
pune capăt pericolului unor conflicte intenaţionale•. Un englez care 
nu citşte dcît cTims„ ar putea însă să-mi răspundă că, în cel mai rău 
caz, dacă Rusia ar pune mina e Constantinool, Anglia ar pune stă
pînire pe Egipt, şi n felul acsa şi-ar sigura drumul spre larga ei piaţi 
indiană".  - Nota red. 

· 
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pentru armata lui, a desfiinţat proprietatea de obşte a ţărani
lor ruşi, ia izolat unii de alţii şi le-a întărit credinţa în tă
tucul ţar. Ea n-a făcut ca ei să se lepede de barbaria lor 
asiatică, fiindcă pentru a crea o civilizaţie este nevoie de 
secole. Orice încercare de a ridica nivelul lor moral este 
socotită ca o crimă şi pedepsită ca atare. E de ajuns să vă 
amintesc de 'epresiunile oficiale la care au fost supuse socie
tăţile de combatere a alcoolismului, care au încercat să-l 
salveze pe moscovit de ceea ce Feuerbach numeşte substanţa 
materială a religiei lui, adică de vodcă. Nu se ştie care vor 
fi în viitor consecin tele eliberării iobagilor, dar este limpede 
de pe acum că ea a făcut să sporească forţele de care poate 
să dispună ţarul. 

Şi acum cîteva cuvinte despre Prusia. Această ţară, care 
în trecut era vasală a Poloniei, n-a devenit o putere de primul 
rang decît sub protecţia Rusiei şi prin împărţirea Poloniei. 
Dacă mîine şi-ar pierde prada ei poloneză, a; fi absorbită de 
Germania, în loc ca ea să înghită această ţară. Pentru a se 
menţine ca o putere aparte în cadrul Germaniei, ea trebuie 
numaidecît să se sprijine pe moscovit. Creşterea, în ultima 
vreme, a puterii ei, departe de a slăbi aceste legături, a făcut 
ca ele să fie indisolubile şi a adîncit antagonismul cu Franţa 
şi Austria. !n acelaşi timp, Rusia este pilonul pe care se 
sprijină domnia neîngrădită a dinastiei de Hohenzollern şi 
a vasalilor ei feudali. Ea este scutul lor împotriva nemulţu
mirii populare. Prusia, prin urmare, nu este un bastion împo
triva Rusiei, ci o unealtă a ei ,  destinată să-i servească la 
invazia în Franţa şi la cucerirea Germaniei. 

Cît despre revoluţia socială, ce altceva înseamnă ea 
decît luptă de clasă ? S-ar putea ca lupta dintre muncitori 
şi capitalişti să fie mai puţin crîncenă şi mai puţin stngeroasă 
decît a fost odinioară lupta dintre seniorii feudali şi c apita
lişti în Anglia şi Franţa. Vrem să sperăm că aşa o să fie. Dar, 
în orice caz, o asemenea criză socială, care poate s. spo
rească energia popoarelor occidentale, implică n acelaşi 
timp, ca orice conflict intern, pericolul unei agresiuni din 
afară. Ea va permite Rusiei să joace din nou rolul pe care 
l-a mai avut ln timpul războiului antiiacobin şi de la Sfînta 
Alianţă încoace, rolul unui salvator, predestinat să apere 
ordinea. Ea va înrola in rîndurile armatei sale toate clasele 
privilegiate din Europa.  Incă în timpul revoluţiei din febru
arie, contele Montalembert nu era singurul care îşi lipea 
urechea de pămînt ca să audă dacă nu cumva se apropie din 
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depărtare tropotul cailor căzăceşti 181• Nu numai retrograzii 
iuncheri prusaci din adunările reprezentative ale Germaniei îl 
proclamau pe ţar „părinte şi protector u .  La toate bursele din 
Europa, cursul acţiunilor creştea la fiecare victorie obţinută 
de ru§i împotriva maghiarilor şi scădea la fiecare înfrîngere. 

Pentru Europa, aşadar, nu există decit o singură alter
nativă : sau ca barbaria asiatică, tn frunte cu moscoviţii, să 
se prăvălească ca o avalanşă asupra Europei, sau ca Europa 
să reconstituie Polonia şi să se apere astfel de Asia prin
tr-un meterez de douăzeci de milioane de eroi, ca 1să cîştige 
timp pentru a-şi desăvîrşi transformarea ei socială. 

Scris de K. ax în jurul 
daei de 2 ianuarie 1867 

Publicat în ziarele „Glos Wolny• 
r. 30 din 10 februarie 1867 şi ,,Le Sialisme• nr. 1 8  
din 15 martie 108 

Sa tipăreşte după textul 
ap.rut în ziarul 11Glos Wolny•. 
confruntat cu textul 
ziarului 11Le Sc1alime" 

Trads dn limba polonă 
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[Dezminţire 182] 

Rog onorabila redacţie a lui „Zeitung for Norddeut
shland" să insereze în coloanele ei dezminţirea de mai jos. 

Cu toată stima, 
Karl Marx 

Către redac/ia lui „Zeitung fiir Norddeutschlandu 

In nr. 5 522 al ziarului dv. s-a strecurat, probabil din 
eroare, o informaţie cu următorul cuprins : 

„Doctorul Marx, care îşi are domiciliul la Londra„., intenţionează, 
după cit se pare, să întreprindă o călătorie pe continent pentru a face 
pwpagandă În legătură cu acest eveniment" („apropiata insurecţie" din 
Polonia). 

După cît se vede, această informaţie nu este altceva 
decît un fals, ticluit, în nu ştiu ce „scop" ,  de către poliţie. 

Londra, 1 8  februarie 1 867 

Pblicat pentru intîia oară 
în revista ,,Die Neue Zeit", 
vol. 2, r. 3 din 101-12 

Karl Marx 

Se tipăreşte după o copie 
a mancrsului lui K. Marx 
făcută de L. Kugemann 

Tradus din limba gemani 
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[Proiect de rezoluţie cu privire 
la atitudinea Asociaţiei Internaţionale 

a Muncitorilor faţă de congresul Ligii păcii 
şi libertăţii 183] 

Se recomandă delegaţilor Consiliului să nu participe în 
mod oficial la congresul Ligii păcii, iar la congresul Aso
ciaţiei muncitorilor să se opună oricărei propuneri în favoa
rea unei participări oficiale la acest congres. 

Prezentat de K. Max 
la 13 augst 1867 

Publiat n „he Bee-Hive Newpper• 
nr. 305 din 17 august 1 867 

Se tipărşte după txtul 
proceselor-verbale 
ale Cosiliului General 

Tnds din limba englezl 
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Recenzie la volumul întîi al „Capitalului u 
pentru „Die Zukunft u 184] 

K. Marx. Capitalul, vol. I. Hamburg, Meissner, 1867, 
184 pagini. 86 * 
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Este un fapt de natură să întristeze pe orice german că 
noi, poporul de gînditori, avem pînă în prezent am de puţine 
merite pe tărîmul economiei politice. Celebrităţile noastre 
în acest domeniu sint în cazul cel mai bun nişte compilatori 
Ca Rau şi Roscher, iar atunci cînd e vorba de ceva original, 
avem de-a face cu protecţionişti ca List (despre care se 
spune de altfel că l-a plagiat pe un francez 185) sau cu socia
lişti ca Rodbertus şi Marx. Se pare că economia noastră 
politică oficială şi-a propus într-adevăr să împingă în braţele 
socialismului pe toţi aceia care se ocupă serios de ştiinţa 
economică. Nu ne-a fost oare dat să vedem că întreaga co
nomie politică oficială a cutezat să nege, combătîndu-1 pe 
Lassalle, legea de mult cunoscută şi recunoscută a determi
nării salariului şi că a fost lăsat în seama unui Lassalle să 
ia apărarea unor oameni ca Ricardo împotriva atacurilor lui 
Schulze-Delitzsch şi ale altora ? Din păcate este adevărat că 
aceşti domni nu au putut să-i facă faţă din punct de vedere 
ştiinţific nici măcar lui Lassalle şi - oricit de meritorii ar 
fi strădaniile lor practice - nici să se scuture de reproşul 
că toată ştiinţa lor se rezumă la debitarea searbădă a armo
niilor lui Bastiat, care escamotează toate contradicţiile şi 
dificultăţile. Ridicarea lui Bastiat la rangul de autoritate şi 
negarea lui Ricardo - iată cum arată în prezent economia 
noastră politică oficială în Germania I Şi într-adevăr, cum 
ar putea să fie altfel ? Din păcate, la noi economia politică, 
departe de a fi un domeniu .care să prezinte interes din punct 
de vedere ştiinţific, este fie un obiect care studiază pentru 
examenul de ştiinţe politice, n vederea obţinerii unei slujbe 

* K. Mrx. Das Kapital. Ester Band. Hmbrg, Messner, 1867. 
784 Seiten, 8°. - Nota red. 
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de stat, fie un mij loc auxiliar, însuşit cît se poate de sumar, 
în scopuri de agitaţie politică. De vină să fie oare fărîmiţarea 
noastră statală, industria noastră, din păcate încă atît de 
puţin dezvoltată, sau dependenta noastră de străinătate, tra
diţională în această ramură a ştiinţei ? 

In aceste condiţii este cit se poate de îmbucurătoare 
apariţia unei cărţi ca cea recenzată, in .care autorul contra
pune cu indignare economiei politice anoste de astăzi au, 
cum o denumeşte el foarte nimerit, „economiei politice vul
gare" pe predecesorii ei clasici, inclusiv pe Ricardo şi Sis
mondi, şi, deşi are o atitudine critică şi faţă de clasici, se 
străduieşte în permanenţă să rămînă pe calea cercetării 
riguros ştiinţifice. Scrierile anterioare ale lui Marx, mai ales 
lucrarea cu privire la bani 166, apărută în 1 859 la Duncker la 
Berlin, s-au distins şi ele atît prin caracterul lor strict ştiin
ţific, cit şi printr-o critică necruţătoare, fără ca întreaga 
noastră economie politică oficială să le poată opune ceva 
pînă în prezent, după cum ştim. Dar, dacă ea nu i-a putut 
veni de hac nici acelei lucrări, în ce situaţie o vor pune cele 
49 de coli depre capital apărute acum ? Am vrea să nu fim 
greşit înţeleşi. Nu spunem că nu se pot aduce nici un fel 
de obiecţii împotriva concluziilor acestei cărţi, că Marx a 
fumizat toate dovezile in sprijinul afirmaţiilor sale ; noi 
spunem doar atît : nu credem că dintre toţi economiştii noştri 
măcar unul va fi în stare să le infirme. Analiza întreprinsă 
în această lucrare este de cea mai înaltă precizie ştiinţifică. 
Ne referim înainte de toate la eşafodajul magistral, dialectic 
al întregii lucrări, la felul cum încă în noţiunea marfă banii 
sînt înfăţişaţi ca existînd în sine, Ia felul cum este de
monstrată transformarea banilor in capital. Mărturisim că prin 
introducerea noii categorii a plusvalorii considerăm că s-a 
marcat un progres ; că nu vedem ce s-ar putea obiecta împo
triva afirmaţiei că nu munca, ci forţa de muncă apare ca 
marfă pe piaţă ; că socotim absolut justă corectarea legii lui 
Ricardo cu privire la rata profitului (şi anume că în lc de 
profit trebuie să se vorbească de plusvaloare) . Trebuie să 
recunoaştem că semnificaţia istorică care străbate întreaga 
carte şi care nu-i îngăduie autorului să considere legile eco
nomice drept adevăruri veşnice, să vadă în ele altceva decît 
formularea condiţiilor de existenţă ale anumitor rînduieli 
sociale trcătoare ne-a plăcut foarte mult ; că, din păcate, 
am căuta în zadar la economiştii noştri oficiali erudiţia şi 
perspicacitatea cu care s1nt înfăţişate diferitele rinduieli 
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sociale care s-au succedat în decursul isoriei şi condiţiile 
lor de existenţă. Cercetări ca acelea despre condiţiile şi 
legile economice ale sclaviei, ale diferitelor forme ale iobă
giei şi dependenţei individului, despre apariţia muncitorilor 
liberi au fost cu totul necunoscute pînă în prezent economiş
tilor noştri de profesie. Am fi de asemenea bucuroşi să 
aflăm părerea acestor domni despre cele arătate în carte cu 
privire la cooperare, la diviziunea muncii şi la manufactură, 
la maşini şi Ja marea industrie în conexiunea şi interacţiunea 
lor istorică şi economică ; în orice caz, ei pot învăţa aici 
multe lucruri noi. Şi ce vor spune ei mai ales n legătură cu 
faptul, care contrazice flagrant toate teoriile curente cu pri
vire la libera concurenţă, dar care este totuşi demonstrat aici 
pe bază de materiale oficiale, că în Anglia ,  patria liberei 
concurenţe, nu există în prezent aproape nici o ramură de 
activitate în care ziua de muncă să nu fie riguros stabilită 
datorită amestecului statului şi care să nu fie supravegheată 
<le inspectorii de fabrici ? Şi că totuşi, pe măsură ce se 
limitează timpul de muncă, nu numai diferitele ramuri indus
triale prosperă, ci şi fiecare muncitor în parte produce în
tr„un timp de muncă mai redus o cantitate mai mare de pro
duse decît înainte într-un timp de muncă mai lung ? 

Din păcate, nu se poate contesta că tonul deosebit de 
aspru, folosit de autor cînd vorbeşte de economiştii oficiali 
germani, este îndreptăţit. Ei ţin cu toţii, într-o măsură sau 
aita, de „economia politică vulgară" ; de dragul unei popu
larităţi efemere ei şi-au prostituat ştiinţa şi au renegat pe 
corifeii ei clasici. Ei vorbesc despre „armonii" şi sînt prizo
nierii celor mai banale contradicţii. Fie ca lecţia aspră pe 
care le-o dă această carte să-i trezească din letargie şi să le 
amintească că economia politică nu este o vacă de muls, 
care ne aprovizionează cu lapte, ci o ştiinţă care cere să fie 
slujită cu seriozitate şi cu sîrguinţă. 

Scris de F. Engels 
la 12 octombrie 167 

Publicat în suplimentul zirului „Die Zukunft" nr. 254 
din 0 octombrie 1 07 

Se tipărşte dpă textul 
manuscrsului 

Traous din lmba gemană 
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[Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" 
pentru „Rheinische Zeitung" 187] 

Karl Marx. Capitalul. Critica economiei politice, 
vol. I. Procesul de producţie a capitalului. 

Hamburg, O. Meissner, 1867 * 

Datorită votului universal, la partidele noastre parla
mentare de pînă acum s-a adăugat unul nou - partidul 
social -democrat. La ultimele alegeri pentru Reichstagul Ger
maniei de nord, el a avut liste proprii de candidaţi în ma
j oritatea oraşelor mari, în toate districtele industriale şi a 
obţ:nut şase sau opt mandate de deputat. In comparaţie u 
alegerile precedente, el s-a dovedit a fi mult mai puternk, 
şi de aceea se poate presupune că, cel puţin deocamdată, se 
află încă în curs de creştere. Ar fi o absurditate să se treacă 
în continuare sub tăcere, cu un aer de superioritate, exis
tenţa, activitatea şi doctrinele acestui partid într-o ţar. în 
care votul universal face ca cuvîntul hotărîtor să-l aibă 
cele mai numeroase şi mai sărace clase. 

Oricît de mare ar fi dezacordul dintre puţinii parlamen
tari social-democraţi şi oricît de confuzi ar fi ei, se poate 
afirma totuşi cu certitudine că toate fracţiunile acestui 
p artid vor saluta cartea de faţă ca pe o biblie teoretică a 
lor, ca pe un arsenal care să-i înarmeze cu cele mai 

'
esen

ţiale argumente. Chiar şi numai pentru acest motiv, cartea 
merită o atenţie deosebită. Dar şi prin conţinutul ei, ea este 
menită să trezească un viu interes. In timp ce argumentarea 
principală a lui Lassalle - şi Lassalle nu a fost decît un 
discipol al lui Marx în materie de economie politică - e 
limita la o simplă repetare a aşa-numitei legi a lui Ricardo 
u privire la salariu, aici avem de-a face cu o operă care 
analizează cu o erudiţie incontestabil rară ansamblul re
laţiilor dintre capital şi muncă în strînsă legătură cu în
treaga ştiinţă economică, o operă care îşi propune drept 

* Karl Marx. Ds Kapital. Kritik der politchen Oekonomie. I. Band. 
Der Produ.tionsprozess des Kapitals. Hmburg, O. Meissner, 1867. -
Nota red. 
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scop final „să dezvăluie legea economică a dezvoltării so
cietăţii moderne " şi care, pe baza unor cercetări indiscutabil 
scrupuloase, făcute cu o evidentă cunoaştere a problemelor, 
ajunge la concluzia că întregul „mod de producţie capitalist" 
trebuie desfiinţat. Pe lingă aceasta însă, am vrea să atragem 
în mod deosebit atenţia şi asupra faptului că, în afară de 
concluziile trase în lucrare, autorul prezintă în cuprinsul ei, 
într-o lumină cu totul nouă, un şir întreg de puncte foarte 
importante ale economiei politice, ajungînd cu acest prilej , 
în probleme pur ştiinţifice, la rezultate foarte diferite de 
cele ale economiei politice curente de pînă acum şi pe care 
economiştii de catedră vor trebui să le supună unei critici 
serioase şi să le combată cu argumente ştiinţifice dacă nu 
vor să vadă prăbuşindu-se doctrina lor de pînă acum. In 
interesul ştiinţei este de dorit ca tocmai în legătură cu aceste 
probleme să înceapă cît  mai curînd polemica în publicaţiile 
de specialitate. 

Marx începe cu expunerea relaţiei dintre marfă şi bani, 
ale cărei puncte esenţiale au fost publicate mai de mult 
într-o lucrare aparte 188• El trece apoi la capital, şi aici ajun
gem de îndată la problema centrală a întregii opere. Ce este 
capitalul ? Bani care se transformă în marfă, pentru ca din 
marfă să se retransforme într-o sumă de bani mai mare decît 
cea iniţială. Cumpărînd bumbac cu 100 de taleri şi vînzîn
du-1 cu 1 1 0 taleri, valorific cei 100 de taleri în calitate de 
capital, de valoare care se autovalorifică. Se pune întrebarea 
de unde provin cei 10 taleri pe care îi cîştig cu acest 
prilej , cum se face că, printr-un simplu schimb repetat, 100 
de taleri se transformă în 1 1 0 taleri, din moment ce econo
mia politică presupune că orice schimb înseamnă schimbul 
unor valori egale ? Marx analizează toate cazurile posibile 
( oscilaţii ale preţurilor mărfurilor etc.) şi dovedeşte că, por
nind de la premisele stabilite de economia politică, este cu 
neputinţă ca cei 100 de taleri iniţiali să dea naştere unei 
plusvalori de 10 taleri. Totuşi, acest proces are loc zilnic, 
dar economiştii încă nu au ştiut să ni-l explice. Explicaţia 
ne-o dă Marx, şi anume : Enigma poate fi dezlegată numai 
dacă găsim pe piaţă o marfă cu totul deosebită, o marfă a 
cărei valoare de întrebuinţare constă în a crea valoare de 
schimb. Există o asemenea marfă - forţa de muncă. Capita
listul cumpără pe piaţă forţă de muncă şi o pune să mun
cească pentru e l  în  scopul de  a vinde produsul e i .  De  aceea 
trebuie să analizăm înainte de toate forţa de muncă. 

17 - Marx-ngels - Opere, voi. 16 
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Care este valoarea forţei de muncă ? Potrivit cunoscu
tei legi, valoarea forţei de muncă este valoarea mijloacelor 
de subzistenţă necesare pentru întreţinerea şi perpetuarea 
muncitorului corespunzător cu nivelul istoriceşte dat într-o 
anumită ţară şi într-o anumită epocă. Să presupunem că 
munci torul primeşte valoarea deplină a forţei sale de muncă. 
Să presupunem, de asemenea, că această valoare se exprimă 
într-o muncă de 6 ore pe zi sau într-o jumătate de zi de 
muncă. Capitalistul pretinde însă că a cumpărat forţa de 
muncă pentru o zi de muncă întreagă şi îl pune pe muncitor 
să muncească 12 ore sau mai mult. Prin urmare, dacă ziua 
de muncă este de 12 ore, el a obţinut produsul a 6 ore de 
muncă fără a-l fi plătit. De aici Marx trage concluzia : în
treaga plusvaloare - oricum ar fi ea repartizată : ca profit 
al capitalistului, ca rentă funciară, ca impozit etc. - este 
muncă neplătită. 

Interesul fabricantului de a stoarce în fiecare zi cit 
mai multă muncă neplătită cu putinţă şi interesul opus al 
muncitorului dau naştere luptei în jurul duratei zilei de 
muncă. Intr-un capitol ilustrativ de vreo 100 de pagini, a 
cărui lectură este deosebit de interesantă, Marx înfăţişează 
desfăşurarea acestei lupte în marea industrie engleză. În 
pofida protestelor fabricanţilor liber-schimbişti, această luptă 
s-a încheiat în primăvara trecută prin obligaţia nu numai 
pentru întreaga industrie de fabrică, dar şi pentru toate în
treprinderile mici şi chiar pentru întreaga industrie casnică 
de a se supune prevederilor legii cu privire la reglementarea 
muncii în fabrici potrivit cărora durata zHei de muncă a 
femeilor şi a copiilor sub 1 8  ani - indirect deci şi aceea a 
bărbaţilor - în cele mai importante ramuri industriale a 
fost stabilită la cel mult 1 0  ore şi jumătate 189• El explică 
totodată de ce industria engleză nu numai că nu a avut de 
suferit din cauza aceasta, ci, dimpotrivă, a profitat : intensi
ficarea muncii fiecăruia în parte a precumpănit reducerea 
timpului de muncă. 

Dar plusvaloarea poate să fie sporită şi în alt mod decît 
prin prelungirea timpului de muncă peste timpul necesar 
pentru producerea mij loacelor de subzistenţă necesare sau 
a valorii lor. O zi de muncă dată, să spunem de 12 ore, 
cuprinde, potrivit presupunerii noastre anterioare, 6 ore de 
muncă necesară şi 6 ore de muncă cheltuită pentru produ
cerea plusvalorii. Dacă timpul de muncă necesar poate fi 
redus într-un fel sau altul la 5 ore, înseamnă că rămîn 7 ore 
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pentru producerea plusvalorii. Aceasta se poate realiza prin 
reducerea timpului de muncă pentru producerea mijloacelor 
de subzistenţă necesare, cu alte cuvinte prin ieftinirea mij 
loacelor de subzistenţă, ceea ce se realizează, la rîndul său, 
numai prin perfecţionări ale producţiei. Şi acest punct este 
amplu ilustrat de Marx, care cercetează şi prezintă cele trei 
pîrghii principale cu ajutorul cărora se înfăptuiesc aceste 
perfecţionări : 1) cooperarea, sau multiplicarea forţelor, care 
rezultă din colaborarea simultană şi sistematică a multora ; 
2) diviziunea muncii, aşa cum a luat naştere în perioada pro
priu-zisă a manufacturii (deci aproximativ înainte de 1770) 
şi, în sfîrşit, 3) maşinile, cu ajutorul cărora s-a dezvoltat de 
atunci marea industrie. Şi această parte prezintă un mare 
interes şi dovedeşte o uimitoare cunoaştere a problemelor 
pînă la cele mai mici amănunte tehnologice„. * 

Nu putem intra în alte amănunte ale analizei cu pri 
vire la plusvaloare şi salariu şi remarcăm doar, pentru a 
evita orice greşită interpretare, că şi economia politică de 
catedră, cum demonstrează Marx cu numeroase citate, ştie 
prea bine că salariul este mai mic decît întregul produs al 
muncii. Să sperăm că lucrarea de faţă va da prilej domnilor 
profesori să explice mai amănunţit acest punct care provoacă 
într-adevăr nedumerire. Trebuie relevat faptul că toate do
vezile concrete citate de Marx sînt luate din izvoarele cele 
mai autorizate, de cele mai multe ori din rapoartele parla
mentare oficiale. Folosim prilejul pentru a subscrie la 
propunerea făcută indirect de autor în prefaţă : ca şi în Germa
nia să se ancheteze temeinic de către comisari guvernamen
tali - care să nu fie însă în nici un caz birocraţi cu păreri 
preconcepute situaţia muncitorilor din diferitele ramuri 
industriale şi să se prezinte rapoartele lor Reichstagului şi 
publicului. 

Volumul întîi se încheie cu studiul acumulării capita 
lului. Cu privire la această problemă s-a scris în repetate 
rînduri pînă acum, totuşi trebuie să recunoaştem că şi aici 
găsim multe elemente noi, iar cele vechi sînt prezentate 
într-o lumină nouă. Lucrul cel mai remarcabil este aici faptul 
că autorul caută să demonstreze că, alături de concen
trarea şi acumularea capitalului şi în pas cu aceasta, are 
loc acumularea unei populaţii muncitoreşti excedentare şi 
că, în cele din urmă, ambele procese fac, pe de o parte, 

* Aici se temină pagina manuscrisului ; pagina următe>aTe, consa
cnt, proabil, 1analizei p1sva1olii şi 1a alariului, lipsşte. - Nota rd. 
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necesara, iar pe de altă parte posibilă o revoluţie socială. 
Oricare ar fi părerea cititorului despre concepţiile so

cialiste ale autorului, credem că i -am demonstrat în cele 
de mai sus că este vorba de o lucrare care se ridică cu mult 
deasupra nivelului obişnuitei literaturi social -democrate cu
rente. Adăugăm că, exceptînd primele 40 de pagini în care 
se pune accentul pe latura dialectică, cartea, în pofida ca
racterului său strict ştiinţific, este foarte accesibilă şi chiar 
captivantă datorită stilului caustic al autorului, care nu me
najează pe nimeni. 

Scris de F. Engels 
la 12 octombrie 1 867 

Publicat pentru prima oara rn 
,,Marx-Engels-Archiv" ,  vot 2, 1927 

Se tiPăreşte după textul 
manuscrisului 

Tadus din lima germană 
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[Recenzie la volumul întîi al „Capitalului " 
pentru „Elberfelder Zeitung" 190] 

Karl Marx despre capital 
(Hamburg, editura „Otto Meissner",  vol. I. 1 867) 
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O lucrare ştiinţifică de 50 de coli elaborată pentru a 
demonstra că întregul capital al bancherilor, comercianţilor, 
fabricanţilor şi marilor noştri proprietari funciari nu este 
nimic altceva decît muncă neplătită acumulată a clasei mun
citoare ! Ne amintim că în 1 849 „Neue Rheinische Zeitung" 
a lansat în numele ţăranilor silezieni revendicarea unui „mi
liard silezian" 191• La o mie de milioane de taleri, se arăta în 
ziar, se ridică suma care a fost sustrasă fără nici Jn temei, 
cu prilejul desfiinţării iobăgiei şi a servituţilor feudale, nu
mai ţăranilor silezieni şi care a intrat în buzunarele marilor 
proprietari funciari, şi se cerea restituirea acestei sume. Dar 
domnii de la defuncta „Neue Rheinische Zeitung" nu se 
deosebesc de demult răposata Sibila cu cărţile ei : u cît li 
se propune mai puţin, cu atît cer mai mult. Ce înseamnă o 
mie de milioane de taleri faţă de colosala revendicare for
mulată acum în numele întregii clase muncitoare - căci aşa 
trebuie, fără îndoială, interpretată !  Dacă întregul capital 
acumulat de clasele avute nu este nimic altceva decît „muncă 
neplătită" ,  atunci de aici ar rezulta de-a dreptul că această 
muncă trebuie plătită retroactiv, cu alte cuvinte că tot capi
talul respectiv trebuie să treacă în proprietatea muncii De
sigur că în cazul acesta s-ar pune mai întîi problem. Line 
ar fi de fapt îndreptăţit să preia capitalul. Dar să lăsăm 
glumele ! Oricît ar analiza cartea de faţă problemele în 
spirit socialist radical, oricît de tranşant şi fără menajamente 
ar lua poziţie împotriva unor oameni consideraţi de obicei 
a fi autorităţi în materie, trebuie totuşi să recunoaştem că 
este o lucrare cît se poate de savantă şi care poate pretinde 
că este riguros ştiinţifică. ln presă s-a arătat în repetate 
rînduri că Marx are intenţia să concentreze rezultatele stu
diilor sale de ani de zile într-o critică a întregii economii 
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politice de rpma acum, pentru a da astfel năzuinţelor socia
liste baza ştiinţifică pe care nu le-au putut-o da pînă în pre
zent nici Fourier, nici Proudhon şi nici Lassalle. Această 
lucrare a fost anunţată cu mult înainte şi 1n repetate rînduri 
în presă. In 1 859 a apărut la Duncker, la Berlin, o „primă 
carte " 192, care, tratînd însă probleme fără un interes practic 
nemijlocit, nu a atras atenţia în mod deosebit. Cărţile urmă
toare nu au apărut, şi se părea că nu-i era sortit noii ştiinţe 
socialiste să supravieţuiască durerilor facerii. Cite glume nu 
s-au făcut pe 5ocoteala acestei noi revelaţii, care a fost atît 
de des vestită lumii şi care totuşi părea că nu se va mai 
produce niciodată ! Ei bine, iată că, în sfîrşit, se află în faţa 
noastră „primul volumu - cum am mai spus de 50 de coli -, 
şi nimeni nu poate 5ă nege că este plin, chiar arhiplin de 
elemente noi, îndrăzneţe, cutezătoare şi că acestea sînt pre
zentate într-o formă cit se poate de ştiinţifică. De data 
aceasta Marx se adresează cu tezele sale ieşite din comun 
nu maselor, ci oamenilor de ştiinţă. Lor le incumbă să apere 
legile teoriilor lor economice, a căror temelie însăşi este con
testată !ici, să facă dovada că, deşi capitalul este muncă 
acumulată, el nu este totuşi muncă acumulată neplătită. 
Lassalle a fost un practician al agitaţiei, şi adversarii lui se 
puteau mulţumi să-l înfrunte în activitatea agitatorică prac
tică, în presa cotidiană, în adunări. Aici însă esite vorba de o 
teorie ştiinţifică, sistematizată, aici nu presa zilnică poate 
să hotărască, ci numai ştiinţa poate să aibă ultimul cuvînt. 
Să sperăm că oameni ca Roscher, Rau, Max Wirth etc.  se 
vor folosi de acest prilej pentru a apăra justeţea economiei 
politice îndeobşte recunoscute pînă în prezent împotriva 
acestui nou atac, care, desigur, nu este de loc de dispreţuit. 
Sămînţa social-democrată a încolţit în multe locuri în rîn
durile tinerei generaţii şi ale populaţiei muncitoare, şi fără 
doar şi poate că ea îşi va soarbe, şi nu în mică măsură, o 
nouă sevă din cartea de faţă. 

Scris de F. Engel s 
la 22 octombrie 1867 

Publicat în „Elberfelder Zeitung• 
nr. 302 din 2 noiembrie 1 867 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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[Recenzie la volumul întîi al „Capitalului u 
pentru „Disseldorfer Zeitung" 193] 

Karl Marx, Capitalul. Critica economiei politice. 
V ol. I. Hamburg, Meissner, 1 867 * 
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Această carte va dezamăgi foarte mult pe unii cititori. 
De ani de zile se vorbeşte în anumite cercuri că ea urmează 
să apară. Sa spus că ea va dezvălui, în sfîrşit, adevărata 
învăţătură secretă a socialismului şi panaceul socialist, iar 
unii, văzînd-o n cele din urmă anunţată, îşi vor fi închipuit, 
poate, că acum vor afla .cum a arăta de fapt împărăţia co
munistă de o mie de ani. Acela care s-a aşteptat la un ase
menea divertisment a greşit profund. Ce-i drept, el va afla 
cum nu trebuie să fie orînduite lucrurile, ceea ce i se explică 
foarte clar şi răspicat pe 784 de pagini , şi cine are ochi 
să vadă va vedea că aici este destul de limpede pnsă pro
blema revoluţiei sociale ca o necesitate, că nu este vorba 
de asociaţii muncitoreşti cu capital de stat ca la defunctul 
Lassalle, ci de desfiinţarea capitalului în genere. 

Marx este şi va rămîne acelaşi revoluţionar dintotdea
una şi ultimul care să-şi ascundă într-o lucrare ştiinţifică 
concpţiile sale în această privinţă. Dar el nu ne dă decît 
indicaţii foarte generale despre ceea ce va fi după revoluţia 
socială. Aflăm că marea industrie „duce la maturizarea con
tradicţiilor şi antagonismelor formei caipitaliste a procesului 
de producţie şi, prin urmare, totodată şi a elementelor for
mării unei societăţi noi şi ale răsturnării vechii societăţi u ,  iar 
m.i departe că desfiinţarea formei capitalLste de producţie 
„restabileşte proprietatea individuală, dar pe baza realizări
lor erei capitaliste : a cooperării muncitorilor liberi, precum 
şi a proprietăţii lor comune asupra .pămîntului şi asupra mij
loacelor de producţie produse însăşi de muncău 194• 

„ Karl ax. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonmie. Erster 
Band. Hambu'g, Meissner, 1867. - Nota red. 
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Trebuie să ne mulţumim cu atît, şi, judecînd după cele 
apărute, este de presupus că şi volumul al doilea şi al treilea 
al acestei opere, care sînt anunţate, ne vor oferi prea puţin 
în legătură cu această problemă interesantă. Pentru moment 
va trebui deci să ne mulţumim cu „Critioa economiei poli
tice",  care constituie, ce-i drept, un cîmp foarte vast. Fireşte, 
nu putem să n� angajăm aici într-o discuţie ştiinţifică asupra 
concluziilor amănunţite trase în această carte voluminoasă, 
şi nici măcar să redăm pe scurt tezele principale pe care 
le cuprinde. Tezele de bază mai mult sau mai puţin cunos
cute ale teoriei socialiste se rezumă toate la aceea că în 
societatea de astăzi munciitorul nu primeşte valoarea inte
grală a produsului muncii sale . Această teză trece ca un fir 
roşu şi prin lucrarea de faţă, numai că este formulată mult 
mai precis decît pînă acum, toate concluziile care decurg 
din ea sînt urmărite mai consecvent şi prezentate în legătură 
mai strînsă cu tezele principale ale economiei politice sau le 
sînt opuse mai net. Prin strădania ei de a fi riguros ştiinţi
fică, această parte a lucrării se distinge, într-un chip foarte 
favorabil pentru ea, de toate operele similare anterioare pe 
care le cunoaştem, şi se vede că autorul priveşte cu seriozi
tate nu numai teoria sa, ci şi ştiinţa in general. 

Ceea ce ne-a atras atenţia în moci deosebit în această 
carte este faptul că autorul nu consideră tezele economiei 
politice drept adevăruri eterne, cum se întîmpla de obicei, 
ci drept rezultate ale unei anumite dezvoltări istorice. în 
timp ce pînă şi ştiinţele naturii se transformă din ce în ce 
mai mult într-o disciplină istorică - a se vedea teoria astro
nomică a lui Laplace, întreaga geologie şi scrierile lui 
Darwin -, economia politică a fost pînă în prezent o ştiinţă 
la fel de abstractă şi de generală ca şi matematica. Oricare 
ar fi soarta celorlalte afirmaţii din cartea de faţă, socotim 
că este un merit nepieritor al lui Marx că a pus capăt acestei 
concepţii obtuze. După apariţia acestei opere nu va mai fi 
posibil, de pildă, să se identifice sub raport economic m unca 
sclavului, munca iobagului şi munca salariatului liber sau 
să se aplice fără nici un discernămînt legi valabile pentru 
marea industrie a zilelor noastre, caracterizată prin libera 
concurenţă, la rînduielile din antichitate sau la breslele me
dievale, sau, dacă aceste legi moderne nu se potrivesc unor 
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rînduieli din trecut, acestea din urmă să fie declarate simple 
rătăciri. Dintre toate popoarele, germanii au simţul istoric 
cel mai dezvoltat, ba sînt aproape singurii care au acest 
simţ, şi de aceea este foarte normal că o dată mai mult i-a 
fost dat unui german să dezvăluie legăturile istorice şi în 
domeniul economiei politice. 

Scris de F. Engels 
între 3 şi 8 noiembrie 1 867 

Publicat în „Diisseldorfer Zeitunq• 
nr. 3 1 6  din 15 noiembrie 1 867 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Fenienii întemniţaţi la Manchester 
şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 195 

La o şedinţă specială a Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Mucitorilor care a avut loc miercuri seara 
la sediul Consiliului din Castle Street East, W., nr. 1 6, a fos t 
adoptat următorul memoriu : 

„Memoriul Consiliului General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor. 

Domniei sale d-lui Gathorne-Hardy, ministrul majestă
tii sale. 

SuSemnaţii, reprezentanţi ai Asociaţiilor muncitorilor 
din toate părţile Europei, declară prin prezenta : 

Că executarea irlandezilor condamnaţi la moarte la 
Manchster va ştirbi mult autoritatea morală a ngliei pe 
continentul european. Executarea celor patru condamnaţi, la 
baza căreia stau mărturii false şi o sentinţă greşită, aşa cum 
s-a confirmat oficial cu prilejul graţierii lui Maguire, nu va 
purt,a pecetea unui act judiciar, ci a unei răzbunări politice. 
Chiar dacă guvernul britanic n-ar avea nici un amestec în 
sentinţa juraţilor din Manchester şi în mărturiile care stau 
la baza ei, el va fi nevoit să .leagă între practicile sîngeroase 
ale bMrinei Europe �i umanitarismul generos al tinerei re
publici de peste ocean 196• 

Comutarea pedepsei, pe care o solicităm, va fi nu numai 
un act de dreptate, ci şi un act de înţelepciune politică. 

Din însărcinarea Consiliului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor : 

John Weston, preşedinte 
R. Shaw, secretar pentru America 
Eugene Dupont, secretar pentru Franţa 
Karl Marx, secretar pentru Germania 
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20 noiembrie 1 867 

Scris de K. Marx 

Hermann Jung, secretar pentru Elveţia 
P. Lafargue, secretar pentru Spania 
Zabiclci, secretar pentru Polonia 
Derkinderen, secretar pentru Olanda 
Besson, secretar pentru Belgia 
G. Eccarius,  secretar general" 

Publicat in ,,Le Courrier fran:ais" 
nr. 1 63 din 24 noiembrie 1 867 

Se tipăreşte după copia 
manuscrisului 

Manuscrisul a fost copiat 
de soţia lui Marx -
Jenny Marx 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Plagiatorii 197 

„Social-Demokrat" 
din 29 noiembrie. 
Adunarea generală 
a Uniunii generale 
a muncitorilor germani 

Dezbateri cu privire 
la ziua de muncă 

Von Hofstetten (proprieta
rul ziarului „Social-Demo
krat") spune : 

1 .  „Forţa de muncă ste astăzi o 
mar!ă. Preţul de cmpărare " (vrea 
să spună : valoarea) „l unui o

b ieot" (vrea să spună : al unei 
marii) „este determinat de timpul 
de mncă necesar Jentm produ
c erea lui. Muncitorul trebuie să 
munceacă un anumit număr de 
ore pentru a reproduce valoarea pe care a primit-o pentru forţa 
sa de muncă : aceasta este partea 
necesară a zilei de muncă, dar 
nicidcum însăşi ziua de muncă. 
Pentru a o stabili pe aceasta, tre
buie" (de ce ?) „să i se adauge o 
parte nedeterminată ; dar, dşi a
ceastă parte ste nedeterminată, ea are totuşi limitele ei necesare• .  

Karl Marx : „Capitalul. 
Critica economiei politice". 
1867. Capitolul „Ziua de 
muncă" 

1 .  „Am pornit de la pre 
misa că forţa de muncă se 
cumpără şi se vinde la va
loarea ei. Valoarea ei, ca şi 
valoarea oricărei alte mărfi, 
este determinată de timpul 
de muncă necesar pentru 
producerea ei. Prin urmare, 
dacă pentru producerea can
tităţii medii zilnice de mij 
loace de subzistenţă ale mun
citorului este nevoie de 6 ore, 
atunci el trebuie să muncească 
în medie 6 ore pe zi pentru a 
produce în fiecare zi forţa sa 
de muncă, adică pentru a re
produce valoarea obţinută 
prin vînzarea ei. In acest caz, 
partea necesară a zilei sale 
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2. „Una" (din limite) , „limita maximă, rezidă în posibilitatea fi
zică• (cum poate o limită să re
zide într-o psibilitate !) ,1e care 
o are în genere omul de a munci 
doar un anumit timp, dat fiind că, 
pentru a-şi duce traiul, el trebuie 
să şi doarmă, să se odihnească, 
să se îmbrace şi să aibă grijă de 
igiena corporală. Limita minimă 
este determinată de cerinţele care 
decurg de fiecare dată din gradul de civiliza/ie al epocii respctive. In funcţie de gradul de civilizaţie 
şi de legislaţia existeută variaz. 
şi durata zilei de muncă şi a su
prmuncii. Potrivit acestora, ziua 
de muncă este de 8, 1 2, 16, ba 
chiar ş i  de 1B ore" .  

de muncă este de  6 ore, fiind, 
aşadar, celelalte împrejurări 
rămînînd neschimbate, o 
manme dată. Dar în felul 
acesta încă nu este dat. mă
rimea zilei de muncQ însăşi. . .  
Una din părţile ei este, ce-i 
drept, determinată de timpul 
de muncă necesar pentru re
producerea continuă a mun
citorului însuşi ; dar mărimea 
ei totală variază după lun
gimea sau durata supra
muncii. . .  Dar, cu toate că 
ziua de muncă nu este o 
mărime constantă, ci una va
riabilă, ea nu poate, pe de 
altă parte, să varieze decît 
în cadrul unor anumite limi
te" (pag. 1 98, 1 99) (254, 
255] 198, 

2. „Limita ei minimă" ( a  
zilei de munc.) „nu este însă 
determinabilă. Fireşte, dacă 
socotim.„ supramunca = ze
ro, obţinem o limită minimă, 
anume acea parte a zilei în 
cursul căreia munci torul tre
buie să muncească în mod 
necesar pentru propria sa în
treţinere. Dar, în condiţiile 
modului de producţie capita
list, munca necesată consti
tuie întotdeauna doar o 
parte a zilei sale de muncă, 
cu alte cuvinte ziua de muncă 
nu poate fi niciodată redusă 
la acest minim. In schimb, 
ziua de muncă posedă o li 
mită maximă. Ea nu poate 
fi prelungită peste o anumită 
limită. Această limită ma-
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ximă este determinată de 
două elemente. In primul 
rînd, de limita fizică a lor
tei de muncă. In cursul zilei 
naturale de 24 de ore, un om 
nu poate cheltui decît o 
anumită cantitate de fortă 
vitală, şi măsura acestei chel
tuiri de forţă constituie o 
măsură a timpului său de 
muncă posibil din punct de 
vedere fizic. Tot astfel un cal 
nu poate lucra zi de zi decît 8 
ore. In cursul unei părţi a 
zilei, forţa trebuie să se odih
nească, să doarmă, iar în 
cursul unei alte părţi, omul 
trebuie să satisfacă alte ne
cesităţi fizice, să se hră
nească, să aibă grijă de 
igiena corporală, să se îm
brace etc. In afară de această 
limită pur fizică, prelungirea 
zilei de muncă întîmpină li
mite morale. Muncitorului îi 
trebuie timp pentru satisfa
cerea nevoilor spiritu ale şi 
sociale, al căror volum şi 
număr sînt determinate de 
gradul general de civiliza
ţie „ .Ambele aceste limite " 
( limita maximă fizică şi mo
rală) „sînt însă de natură 
foarte elastică, permiţînd cea 
mai mare libertate în ceea 
ce priveşte fixarea lor. Gă
sim astfel zile de muncă de 
8, 1 0, 12, 14,  1 6, 1 8  ore" (pag. 
199) [255, 256] .  

D-l von Hofstetten transformă pasajul plagiat de el  în
tr-un nonsens. Astfel, de pildă, la el limita maximă a zilei 
de muncă este determinată de limite pur fizice, iar limita ei 
minimă de limite morale, după ce mai înainte a repetat pa-
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pagaliceşte că partea necesară a zilei de muncă, adică limita 
ei mm1mă absolută este determinată de timpul de muncă 
necesar pentru întreţinerea forţei de muncă ! 

3. „Experienţa Angliei a arătat 3. Despre intensificarea 
că într-o zi de muncă mai scurtă muncii şi obţinerea unei e obţine aceeaşi supmucă, de-
oarece în acest caz munca este „supramunci" la fel de mari 
mlt mai intensivă" .  sau mai mari paralel cu re-

4. „Tendinţa capitaliştilor care 
urmăresc deci să-şi pună ca scp 
o zi de muncă cit mai lungă. (Ce absurditate I A urmări să-ţi pui ca scop I )  „Dar unica marfă e 
care o posedă mudtorul ste 
forţa sa de muncă, şi dacă se 
depşşte un anumit punct al ei" 
(-ce i·nseamnă : a depăşi un punci 
al forţei de muncă ?), „atunci el 
trebuie să spună : am fost folosit piă la istovire ( ! ) ,  m fost s asi11at".  (Bravo I) (Mai intîi e asa
sinat şi aoi e pus s-o spună I). 
,,De aceea" (pentru că trebuie să o spună I) , ,msura mundi trebuie 
fixată în mtersul muncitorului, 
ipentru ca iceastă marfă, forţa de 
muocă, să poată fi mnţinută şi 
folosită cit mai mult timp cu pu
tinţă. Cea ce cere el astfel este 
dretl său inalienabil ".  (De-abia 
s�a p1ins că a fost folosit pînă Ia 
istovire, iar acum cere ca un drept 
inalienabil să fie folosit !) 

ducerea obligatorie, prin lege, 
a zilei de muncă în Anglia 
vezi pag. 401�409 (424� 
431 ]. 

4. „De aceea, capitalis
tul nu-şi exercită decît drep
tul său de cumpărător atunci 
cînd caută să prelungească 
ziua de muncă cît mai mult 
posibil şi să facă, dacă se 
poate, două zile de muncă 
dintr-o singură zi. Pe de altă 
parte, natura specifică a măr
fii vîndute implică o limită a 
consumării ei de către cum
părător, iar muncitorul nu-şi 
apără decît dreptul său de 
vînzător atunci cînd vrea să 
limiteze ziua de muncă la o 
anumită mărime normală de
terminată . . .  Vreau să-mi ad
ministrezu (spune el) „singura 
mea avere, forţa de muncă, 
ca un gospodar... Folosirea 
forţei mele de muncă şi je-
fuirea ei sînt lucruri cu to
tul diferite.. .  lmi plăteşti 
forţa de muncă pe o zi şi 
consumi forţa de muncă pe 
trei zile. Aceasta este în con
tradicţie cu contractul nostru 
şi cu legea schimbului de 
mărfuri. Cer, aşadar, o zi de 
muncă de o durată normală 
etc. " (pag. 202, 201 )  [257, 
258]. 
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5. , Jn Anglia s-a stabilit pe cale 
legisLativă ca această mărime" (a 
zilei de muncă) „să fie de 10 ore 
( ! ) ,  şi acolo există inspectori de 
fabrici care rportează minister.u
lui cm este reipeotată legea. In 
multe ţări există şi legi pentru 
limitarea muncii copiilor : în Aus
tria, în Elveţia, în America şi în 
Belgia ( I )  se pregătesc, asemenea 
l egi ( !) .  Şi în Prusia există ace
leaşi legi, dar aici ele există nu
mai pe hîrtie şi nu au fost apli
cate niciodată. In America, după 
terminarea războiului care a dus 
la eliberarea sclavilor, s-a cerut 
chiar ziua de muncă de opt re. 
Şi, «Congresul Internaţional al 
Muncitorilor» a propus în 1 866 
o zi de mlllcă de 8 ore" .  

5.  „Factory Act din 1850" 
în vigoare acum (nu în 
Anglia ci în anumite ra
muri, specificate de Marx, 
ale industriei Regatului Unit, 
„îngăduie o durată de 10 ore 
pentru ziua medie săptămî
n ală„. Au fost numiţi con
trolori speciali însărcinaţi să 
vegheze la aplicarea legii, 
anume inspectorii de fabrici 
subordonaţi direct ministeru
lui de interne, ale căror ra
poarte sînt publicate semes
trial de către parlament"  
(pag. 207) [263]. 

„„Limitări efective, nu abia 
in curs de pregătire, ale 
zilei de muncă pentru minori 
în unele state din America de 
Nord (pag. 244) [293-294], li
mitarea generală a zilei de 
muncă în Franţa (pag. 251 )  
[299] ,  pentru copii în unele 
cantoane din Elveţia (pag. 25 1 )  
[299] ,  în Austria (pag. 252) 
[299], dar nimic de genul a
cesta în Belgia ( ibid.) Dispozi 
ţiile d-lor von der Heydt, 
Manteuffel etc. ar fi demne de 
laudă dacă ar fi aplicate 
( ibid.) . „In Statele Unite ale 
Americii de Nord, orice miş
care muncitorească indepen
dentă a rămas paralizată atîta 
timp cît sclavia întina o parte 
din republică„. Dar din moar
tea sclaviei a răsărit de în
dată o viaţă nouă, întinerită. 
Primul rod al războiului civil 
a fost agitaţia pentru ziua de 
muncă de 8 ore„. In acelaşi 
timp„.  «Congresul Internatio-
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nai al Muncitorilor» a ho
tărît... : „. «Propunem 8 ore 
de muncă ca limită legală a 
zilei de muncă» "  (pag. 279, 
280) [322, 323]. 

La fel ca şi d-l von Hofstetten, oratorul care urmează 
apoi, d-l Geib din Hamburg, denaturează istoria legislaţiei 
pentru reglementarea muncii în fabrici din Anglia expusă de 
Marx. Ambii domni au grijă să treacă sub tăcere izvorul în
ţelepciunii lor. 

cris de K. Marx 
la 6 dcmbrie 1.867 

Publicat în suplimentul 
ziarului „Die Zukunft" nr. 291 
din 12 deembrie 1867 

18 

Se tipăreşte după textul 
.părut în ziar 

Tadus din lmba germană 
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Karl Marx. Capitalul. Critica economiei politice. 
Vol. I. Hamburg, Meissner, 1867 * 

Orice s-ar crede despre tendinţa acestei cărţi ,  considerăm 
că se poate afirma că ea se numără printre operele care ac 
cinste 1spiritului german. Este semnificativ că autorul, prusian· . 
ce-i drept, este însă un prusian de la Rin, dintre aceia cărora 
le plăcea pînă nu de mult să-şi spună „prusieni fără voie " şi 
în plus un prusian care şi-a petrecut u1timele decenii departe 
de Prusia, în exil . Prusia însăşi a Îil'cetat de mult să fie ţara 
vreunei iniţiative ştiinţifice, şi mai ales în domeniul istoric, 
politic sau social o asemenea iniţiativă ar fi imposibilă 
acolo. De6pre Prusia se poate spune mai degrabă că repre
zintă spiritul rusesc, nu cel german. 

Cit priveşte cartea însăşi, trebuie neapărat să se facă o 
distincţie între două laturi u totul diferite ale ei : [n primul 
rînd, fundamentata expunere pozitivă a temei, iar în al doilea 
rînd tendinţa concluziHor pe care le trage de aici autorul. 
Prima latură constituie în cea mai mare prte o îmbogăţire 
nemijlocită a ştiinţei .  Autorul tratează aici relaţiile econo
mice cu ajutorul unei metode cu :otul noi, materialiste, na
tural-istorice. Astfel este expusă problema banilor şi tot aşa 
se demonstrează amănunţit şi foarte competent cum 6e dez
voltă in mod firesc una din alta diferitele forme succesive 
ale producţiei industriale, în cazul de faţă cooperarea, divi
ziunea muncii şi o dată cu ea manufactura în înţelesul îngust 
al cuvîntului, în sfîrşit maşinile, marea industrie şi legăturile 
şi relaţiile sociale care-i corespund. 

Şi în ceea ce priveşte tendinţa autorului putem să dis
tingem o dublă orientare. în măsura în ·oare el se străduieşte 
să demonstreze că din punct de vedere economic societatea 

* Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster 
Band. Hamburg, Meissner, 167. - Nota red. 
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actuală poartă în sinul ei o altă formă socială, superioară, el 
caută doar să constate şi pe .ărîm social existenţa, ca lege, 
a aceluiaşi proces treptat de transformare revoluţionară care 
a fost demonstrat de Darwin pe tărîmul istoriei naturale. In
tr-adevăr, o asemenea transformare treptată a relaţiilor so
ciale a avut loc şi pină acum - începînd din antichitate, 
de-a  lungul evului mediu şi pînă în zilele noastre -, şi, după 
cite ştim, nici un om de ştiinţă nu a afirmat vreodată în mod 
serios că Adam Smith şi Ricardo au ps ultimul cuvînt în 
ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare a societăţii actuale. 
Dimpotrivă, învăţătura liberală despre progres include şi 
progresul pe tărîm social, iar pretenţia aşa-numiţilor socia
lişti că ar deţine monopolul progresului sodal este unul din 
paradoxurile lor pretenţioase. In comparaţie cu socialiştii 
obi1uiţi, trebuie considerat drept un merit al lui Marx că 
el constată un progres şi acolo unde dezvoltarea extrem de 
unilaterală a rînduielilor actuale este însoţită de urmări de-a 
dreptul respingătoare. Aşa procedează el pretutindeni unde 
înfăţişează contrastele dintre bogăţie şi sărăcie etc., care 
decurg din Sistemul de fabrică în ansamblul lui. Tocmai prin 
această tratare critică a temei autorul a funizat - de bună 
seamă fără să vrea - cele mai puternice argumente împo
triva oricărui Socialism de catedră (Sozialismus vom Fach) . 

Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte tendinţa, 
concluziile subiective ale autorului, modul cum vede şi cum 
înfăţişează rezultatul final al procesului dezvoltării sociale 
actuale. Acestea nu au nimic de-a face cu ceea ce numim 
partea pozitivă a cărţii ; dacă spaţiul ne-ar îngădui, even
tual, s-ar putea chiar arăta că aceste capricii subiective ale 
sale sînt dezminţite de propria sa expunere obiectivd. 

Dacă tot socialismul lui Lassalle consta în a -i ocărî pe 
capitalişti şi a-i linguşi pe iuncherii prusaci anchilozaţi, aici 
găsim exact contrarul. D-l Marx dovedeşte categoric necesi
tatea istorică a modului de producţie capitalist, cum denu
meşte el actuala fază socială, şi în egală măsură inutilitatea 
iuncherilor proprietari funciari, care nu fac altceva lecit să 
consume. Dacă Lassalle îşi făcea iluzii mari cu privire la 
misiunea lui Bismarck de a statornici împărăţia de o mie de 
ani socialistă, d-l Marx îşi dezaprobă destul de răspicat disci
polul ratat. El nu se mulţumeşte să declare făţiş că nu are 
nimic comun cu întregul „socialism regalo1pruac al guver
nului" ,  ci spune chiar, la pagina 762 şi urm., că sistemul care 

1s• 
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domneşte în prezent în Franţa şi în Prusia va duce în scurt 
timp la domnia cnutului rusesc în Europa dacă nu i se va 
pune capăt la timp. 

Remarcăm în încheiere că ne-am putut opri în cele de 
faţă numai la caracteristicile principale ale acestei cărţi 
voluminoase ; la o analiză mai amănunţită ar mai fi de re
levat multe lucruri peste care sîntem nevoiţi să trecem aici . 
Pentru aceasta există însă destule reviste de specialLtate care 
se vor ocupa fără îndoială de această operă, în orice caz 
foarte remarcabilă. 

Scris de F. Engels la 12-13 decmbrie 1867 

Publicat în „Der Beobachter" 
Lr. 303 din 27 decebrie 1867 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 
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Dacă acordăm atenţie cărţii de faţă, aceasta nu Se dato
reşte nicidecum tendinţei specific socialiste pe care autorul 
o afişează încă în prefaţă, ci pentru că, abstracţie făcînd de 
tendinţa ei, ea cuprinde teze ştiinţifice şi material faptic 
demne de toată atenţia. 

Nu ne vom ocupa aici nici de latura ştiinţifică a lucr.rii, 
deoarece nu acesta este scopul urmărit de noi, şi ne limităm, 
în consecinţă, exclusiv la latura ei faptică. 

Credem că nu există o altă lucrare - în limba germană 
sau în vreo limbă străină - în care să se facă o analiză atît 
de clară şi completă a trăsăturilor fundamentale ale istoriei 
moderne a industriei din evul mediu pînă [n zilele noastre 
ca cea cuprinsă în paginile 302-495 (342-515) 1ale cărţii de 
faţă în cele trei capitole consacrate cooperării, manufacturii 
şi marii industrii. Fiecare latură în parte a progresului in
dustrial este relevată aici după merit la locul cuvenit, şi, 
chiar dacă pe ici, pe colo răzbate tendinţa specifică, trebuie 
totuşi să recunoaştem că nicăieri autorul nu ajustează faptele 
la teoria sa, ci, dimpotrivă, se străduieşte să-şi expună teoria 
aşa cum rezultă din fapte. Aceste fapte el le ia întotdeauna 
din izvoarele cele mai bune, izvoare care, pentru perioada 
cea mai recentă, sînt pe cît de autentice, pe atît de necunos
cute astăzi în Germania : rapoartele parlamentare engleze. 
Acei oameni de afaceri germani care privesc activitatea lor 
în cadrul industriei nu numai prin prisma cotidiană a pro
fitului, ci ca pe o verigă importantă a ansamblului marii 
dezvoltări industriale moderne a tuturor ţărilor şi care, de 
aceea, manifestă interes şi pentru chestiunile care nu se 

* Karl Marx. Ds Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster 
Band. Hamburg, Meissner, 1867. - Nota red. 
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referă nemijlocit Ja ramura lor vor găsi aici un bogat izvor 
de învăţăminte şi ne vor fi recunoscători că le-am atras 
atenţia asupra lui. Doar au :recut de mult vremurile cînd 
fiecare ramură economică avea o existenţă de sine stătătoare, 
izolată şi tihnită, acum însă oate depind una de alta şi de 
progresele realizate atît in ţări îndepărtate cit şi în imediata 
apropiere, precum şi de conjunctura schimbătoare a pieţei 
mondiale. Şi dacă, aşa cum se prea poate că se va îutimpla, 
noile convenţii ale Uniunii vamale 201 vor duce în curînd la 
o limitare a protecţionismului vamal de pînă acum, toţi fabri
canţii noştri se vor vedea nevoiţi să 'se famLliarizeze în linii 
generale cu istoria industriei moderne ipentru a şti dinainte 
cum trebuie să ·se comporte in cazul unor asemenea schim
bări. Gradul mai înalt de cultură, care pină în prezent ne-a 
salvat mereu pe noi, germanii, în ipofida fărimiţării politice, 
ar fi şi în cazul de faţă cea mai bună armă pe care am rputea 
s-o folosim împotriva materialismului groso1an al englezilor. 

Ajungem astfel 1la o altă problemă. Dată fiind noua legis
laţie din cadrul Uniunii vamale, poate că 1U e departe mo
mentul cînd înşişi fabricanţii vor cere reglementarea uniformă 
a timpului de muncă în fabridle din statele membre ale 
Uniunii. Ar fi evident inechitabil dacă într-un stat german 
timpul de muncă, n special al copiilor şi al femeilor, ar fi 
lăsat cu totul la cheremul fabricantului, pe cind în alt stat 
ar fi supus unor îngrădiri substanţiale. Cu greu va putea fi 
evHată o înţelegere privind măsuri comune în această pri
vinţă, icu atît mai mult dacă într-adevăr va interveni o redu
cere a taxelor vamale protecţioniste. Dar .ici, în Germania, 
experienţa noastră în această direcţie este cu totul insufi
cientă, ba se poate spune chiar inexistentă, şi de aceea tre
buie să ne mărginim intru totul ia învăţămintele pe care le 
putem trage din legislaţia altor ţări, îndeosebi a Angliei, şi 
din roadele ei. Şi aici autorul a adus un mare serviciu in
dustriei germane, infăţişînd cit se poaite de amănunţit şi pe 
baza unor documente oficiale istoria legisl,aţiei cu privire la 
reglementarea muncii în fabrici. (Vezi pag. 207-281 şi 399-
496 [263-324 şi 422-515],  iar mai departe in diferite locuri) . 
Toată această latură a istoriei industriei engleze este practic 
necunoscută în Germania, �i cititorul va afla cu mirare că, 
după ce nu mai puţin de 1 500 OOO de muncitori au fost puşi 
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sub controlul guvernului printr-o lege adoptată de parlament 
în acest an, �n prezent nu numai aproape întreaga muncă de 
fabrică, dar şi cea mai mare ,parte a muncii la domiciliu, 
prcum şi o pa1te a muncii agricole sînt supm;e în Anglia 
controlului unor funcţionari şi unei limitări directe sau indi
recte în ceea ce priveşte durata. îndemnăm pe fabricanţii 
noştri să nu se sperie de tendinţa cărţii şi să studieze cu 
toată seriozitatea în special această parte a ei ; fără îndoială 
că şi ei vor fi puşi, mai devreme sau mai tirziu, în faţa ace
leiaşi probleme ! 

Scris de F. Engels 
la 1 2-13 decmbrie 1867 

Publict �n „Sta.ats-Anzeiger fiir 
Wiirttmberg" nr. 36 
din 27 decembrie 1867 

Se tipăreşte dpă textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 
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Lăsăm în seama altora să se ocupe de latura teoretică 
şi strict ştiinţifică a acestei opere şi să facă o critică a 
concepţiei noi a autorului cu privire la originea capitalului. 
Ţinem însă să atragem atenţia că el ne oferă totodată un 
uriaş material istoric şi statistic cit se poate de valoros, luat 
aproape fără nici o excepţie din rapoartele oficiale prezen
tate de diferite comisii parlamentului englez. Nu fără temei 
autorul subliniază importanţa acestor comisii de anchetă 
pentru cercetarea rînduielilor sociale interne ale unei ţări. 
Asemenea comisii - fireşte, dacă se nimereşte ·să fie com
puse din oameni potriviţi - sînt pentru popor ceJ mai bun 
mijloc de a se cunoaşte pe sine nsuşi ; şi d-l Marx, probabil, 
nu greşeşte cînd spune că, dacă n Germania s-ar face anchete 
similare, ele ar scoate la iveală lucruri de care ne-am în
grozi noi înşine. Nici un englez nu cunoştea înainte de in
stituirea acestor comisii cum trăiesc clasele mai sărace din 
ţara lui I 

Se înţelege, de altfel, că, fără asemenea anchete, orice 
legislaţie socială, cum i se spune acum în Bavaria, va fi în
tocmită pe baza unei cunoaşteri superficiale a situaţiei, iar 
uneori de�a dreptul orbeşte. Aşa-numitele „statistici u şi „son
daj eu ale unor autorităţi germane nu au nici pe departe 
aceeaşi valoare. Cunoaştem prea bine şabloanele birocratice : 
se trimit formulare, şi instituţia este bucuroasă dacă ele se 
întorc completate într-un fel sau altul, iar informaţiile pe 
baza cărora se completează formularele sînt cerute de cele 
mai multe ori tocmai de la cei interesaţi să camufleze ade-

* Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Ester 
Band. Hmburg, Meissner, 1 67. - Nota red. 
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vărul. Aliel se prezintă anchetele unor comisii engleze, de 
pildă cele cu privire la condiţiile de muncă din diferite ra
muri. Sînt audiaţi nu numai fabricanţii şi maiştrii, d şi mun
citorii, pînă la ultima fetită, şi nu numai aceştia, ci şi medici, 
judecători de pace, preoţi, învăţători şi, în general, toţi aceia 
care pot da vreo informaţie cu privire la obiectul anchetei. 
Toate întrebările şi toate răspunsurile sînt stenografiate, tipă
rite textual şi ·anexate la întregul material pe care se ba
zează raportul comisiei cu concluziile şi propunerile ei. 
Raportul şi materialul respectiv dovedesc deci totodată în 
amănunt dacă şi în ce măsură membrii comisiei şi-au făcut 
datoria, îngreuind considerabil orice parţialitate din partea 
acestora. Amănunte în această privinţă, precum şi nenu
mărate exemple pot fi găsite în însăşi cartea amintită. Aici 
vrem doar să relevăm că în Anglia extinderea libertăţii 
comerţului şi a industriei merge în pas cu introducerea pe 
scară tot mai largă a limitării prin lege a zilei de muncă 
pentru copii şi femei şi  implicit a supravegherii de către 
guvern aproape a tuturor ramurilor industriale. D-l Marx 
face o expunere istorică amănunţită a acestei evoluţii, ară
Und cum, începînd din 1 833, ziua de muncă a fost astfel 
limitată la 12 ore mai întîi în filaturi şi ţesătorii, cum, dup. 
o luptă îndelungată între fabricanţ i  şi muncitori, ziua de 
muncă a fost fixată în cele din urmă la 10112 ore - pentru 
copii la 61/2 ore - şi cum, începînd din 1 850, această lege 
cu privire la reglementarea muncii în fabrici a fost apli
cată într-o ramură industrială după alta : întîi în fabricile 
de imprimat stambă (încă din 1 845) , apoi din 1 860 în boian
gerii şi albitorii, din 1861 în fabricile de dantele şi de 
ciorapi, din 1 863 în olării, în fabricile de tapete etc. şi, în 
sfîrşit, din 1 867 aproape în toate celelalte ramuri industriale 
cit de cît însemnate. Pentru a putea aprecia importanţa 
acestei din urmă legi din 1867, trebuie avut în vedere că 
ea pune sub protecţia şi controlul legii munca a nu mai 
puţin de un milion şi jumătate de femei şi  copii. Am subli
niat jn mod deosebit acest punct pentru că, din păcate, la 
noi, în Germania, lucrurile stau în genere destul de prost 
în această privinţă, şi trebuie să fim recunoscători autorului 
că-l analizează atît de amănunţit, făcîndu-1 pentru prima 
oară accesibil publicului german. Această apreciere o va 
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împărtăşi orice om cu concepţii umanitare, indiferent ce 
părere are despre tezele teoretice ale d-lui Marx. 

Spaţiul nu ne permite să ne oprim şi la alte materiale 
preţioase cu privire la istoria industriei şi a 1agriculturii ; 
s1ntem însă de părere că toţi cei care se interesează de 
economie politică, de industrie, de situaţia muncitorilor, de 
istoria culturii şi de legislaţia socială, indiferent de poziţia 
pe care se situează, trebuie să citească această carte. 

Scris de F. Engels în prima jumătate 
a lunii ianuarie 1668 

Publicat în 
„Neue Badische Landeszeilung" 
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„Capitalul" lui Marx * 

I 

1868. 

De ctnd există pe lume capitalişti şi muncitori, încă n-a 
apărut o carte oare să aibă pentru muncitori o importanţă 
atit de mare ca cea de faţă. Relaţia dintre capital şi muncă, 
pivotul în jurul căruia se învîrteşte întregul nostru sistem 
social actual, este expusă aici pentru prima oară În mod 
ştiinţific şi cu acea profunzime şi ascuţime proprii numai 
unui german. Oricît de valoroase sînt şi vor rămîne scrierile 
lui Owen, Saint-Simon, Fourier,  - abia unui german i-a fost 
dat să atingă acea culme de la care poţi îmbrăţişa cu privirea, 
limpede şi cuprinzător, întregul domeniu al relaţiilor sociale 
contemporane, aşa cum în faţa spectatorului aflat pe piscul 
cel m.aJ înalt se deschide priveliştea munţilor mai puţin înalţi. 

Economia politică de pînă acum ne învaţă că munca este 
izvorul tuturor avuţiilor şi măsura tuturor valorilor, aşa încît 
două obiecte pentru a căror producere s-a cheltuit acelaşi 
timp de muncă au aceeaşi valoare, şi, dat fiind că în general 
numai valori egale pot fi schimbate între ele, aceste obiecte 
pot fi schimbate între ele. Dar, în acelaşi timp, ea ne învaţă 
că există un feJ de muncă acumulată, pe care o denumeşte 
capital ; că, datorită resurselor pe care le conţine, acest ca
pital sporeşte însutit şi înmiit productivitatea muncii vii, pre
tinzînd pentru aceasta o anumită retribuţie, numită profit sau 
cîştig. După cum ştim cu toţii, în realitate lucrurile se petrec 
n aşa fel, încît profiturile muncii moarte, acumulate, devin 

* „Capitalul •. Critic. economiei politice. De jarl arx. Voi. I : 
P.rcsul de prducţie a capitalului, Hamburg, O. Meissner, 1867. 
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din ce în ce mai masive, capitalurile capitaliştilor devin din 
ce în ce mai colosale, �n •timp ce salariul muncii vii devine 
din ce în ce mai mic, iar masa muncitorilor care trăiesc 
exclusiv din salariu devine din ce în ce mai numeroasă şi 
mai săracă. Cum poate fi rezolvată această contradicţie ? 
Cum poate să rămLnă un profit pentru capitalist dacă mun
citorul primeşte în schimbul muncii pe care el o încorporează 
n produsul său întreaga valoare ? Şi, din moment ce se 
schimbă între ele numai valori egale, aşa ar şi trebui să se 
petreacă lucrurile în cazul de faţă. Pe de alti parte, cum pot 
fi schimbate între ele valori egale, cum poate să primească 
muncitorul întreaga valoare a produsului său dacă, aşa cum 
recunosc mulţi economişti, acest produs se împarte între el 
şi capitalist ? Economia politică de pînă acum stă dezorien
tată în faţa acestei contradicţii, scriind sau bolborosind fraze 
confuze care nu spun nimic. Nici criticii socialişti de pînă 
acum ai economiei politice n-au fost în stare să facă altceva 
decît să rnleve această contradicţie ; dar nici unul dintre 
ei .-a rezolvat-o, şi abia acum, în sfîrşit, Marx a analizat 
procesul de formare a acestui profit pînă la originile lui, 
clarificînd în felul acesta totul. 

La analiza capitalului, Marx porneşte de Ja faptul simplu 
şi notoriu că capitaliştii îşi valorifică capitalul prin schimb : 
ei cumpără marfă cu banii lor şi o vînd apoi cu mai mulţi 
bani lecit i-a costat. De pildă, un capitalist cumpără bumbac 
cu 1 OOO de taleri şi îl revinde cu 1 1 00 de taleri, „cîştigînd" 
în felul acesta 1 00 de taleri. Acest surplus de 1 00 de taleri 
peste capitalul iniţial, Marx îl numeşte plusvaloare. De unde 
provine aceasta plusvaloare ? După părerea economiştilor, 
se schimbă între ele numai valori egale, şi din punctul de 
vedere al teoriei abstracte acest lucru este adevărat. Prin 
urmare, cumpărarea bumbacului şi revînzarea lui pot tot 
atît de puţin să producă plusvaloare, pe cit poate să pro
ducă plusvaloare schimbarea unui taler de argint în 30 de 
groşi de argint şi schimbarea clin nou a monedei divizionare 
într-un taler de argint, operaţie de pe urma căreia nimeni 
nu devine nici mai bogat, nici mai sărac. Plusvaloarea poate 
însă tot atît de puţin să rezulte din faptul că vînzătorii şi-ar 
vinde mărfurile peste valoarea lor, sau cumpărătorii le-ar 
cumpăra-o sub valoarea lor, căci fiecare este pe rînd cînd 
cumpărător, c înd vinzător, şi în felul acesta ar pierde într-un 
caz ceea ce ar cîştiga în celălalt. Ea poate tot atît de putin 
să provină din aceea că cumpărătorii şi vînzătorii s-ar înşela 
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reciproc, deoarece acest lucru nu ar crea nici o valoare nouă, 
adică nici o plusvaloare, ci ar repartiza doar în alt mod 
între capitalişti capitalul existent. Deşi capitalistul cumpără 
mărfurile la valoarea lor şi le vinde la valoarea lor, el 
scoate mai multă valoare decit a investit în ele. Cum se în
tîmplă acest lucru ? 

In actualele condiţii sociale, capitalistul găseşte pe piaţa 
de mărfuri o marfă care posedă însuşirea specifică că în
trebuinţarea ei constituie un izvor de valoare nouă, creează 
valoare nouă, şi această marfă este farta de muncă. 

Care este valoarea forţei de muncă ? Valoarea oricărei 
mărfi se măsoară prin munca necesară pentru producerea ei. 
Forţa de muncă există în persoana muncitorului viu, care, 
pentru existenţa sa cit şi pentru întreţinerea familiei sale, 
menite să asigure perpetuarea forţei de muncă şi după moar
tea sa, are nevoie de o anumită cantitate de mijloace de 
subzistenţă. Prin urmare, timpul de muncă necesar pentru 
producerea acestor mijloace de subzistenţă reprezintă va
loarea forţei de muncă. Capitalistul o plăteşte săptămînal şi 
cumpără astfel dreptul de a folosi timp de o săptămînă 
munca muncitorului. Pînă aici domnii economişti vor fi, în 
linii generale, de acord cu noi în ceea ce priveşte valoarea 
forţei de muncă. 

Capitalistul îl pune acum pe muncitorul lui să lucreze. In 
decursul unui anumit interval de timp, muncitorul prestează 
atîta muncă cit reprezintă salariul lui săptămînal. Presupu
nînd că salariul săptămînal al unui muncitor reprezintă trei 
zile de muncă, muncitorul care începe să lucreze luni înlo
cuieşte pînă miercuri seara capitalistului întreaga valoare a 
salariului plătit. Dar încetează el oare după aceea să lu
creze ? Nicidecum. Capitalistul a cumpărat munca lui pe 
timp de o săptămînă şi muncitorul trebuie să lucreze şi în 
ultimele trei zile ale săptămînii. Această supramuncă pres
tată de muncitor peste timpul necesar pentru înlocuirea 
salariului său este izvorul plusvalorii, al profitului, al creş
terii tot mai mari a capitalului. 

Să nu ni se obiecteze că este arbitrară presupunerea că 
muncitorul înlocuieşte în trei zile de muncă salariul pe care 
l-a primit şi că în celelalte trei zile munceşte pentru capi
talist. Dacă pentru înlocuirea salariului său muncitorul are 
nevoie exact de trei zile, sau de două, sau de patru zile, 
este absolut indiferent aici şi chiar şi variază în funcţie de 
împrejurări ; principalul este că, pe lingă munca pe care o 



254 Friedrich Engels 

plăteşte, capitalistul stoarce şi muncă pe care nu o plăteşte, 
şi aceasta nu este o presupunere arbitrară, căci în ziua în 
care capitalistul ar obţine în mod sistematic de la mun
citor numai atîta muncă cit îi plăteşte prin salariu, în ziua 
aceea el şi-ar închide întreprinderea, deoarece întregul lui 
profit s-ar duce astfel de ripă. 

Găsim aici rezolvarea tuturor contradicţiilor despre care 
am vorbit. Originea plusvalorii (din care o parte însemnată 
o constituie profitul capitalistului) este acum cu totul lim
pede şi firească. Valoarea forţei de muncă se plăteşte, dar 
această valoare este mult mai mică decit aceea pe care 
c apitalistul şUe s-o stoarcă din forţa de muncă, iar di
ferenţa, munca neplătită, reprezintă tocmai partea capita
listului sau, mai exact, a clasei capitaliştilor. Căci chiar şi 
profitul pe care, în exemplul de mai sus, negustorul de 
bumbac l-a obţinut de pe urma bumbacului său trebuie să 
constea - dacă preţul bumbacului nu s-a urcat - din 
muncă neplătită. Negustorul trebuie să-şi fi vîndut marfa 
unui fabricant de ţesături de bumbac, care, în afară de cei 
1 00 de taleri, mai poate să scoată din marfa sa şi un profit 
pentru sine, şi care, prin urmare, împarte cu negustorul 
munca neplătită însuşită. Această muncă neplătită este, de 
altfel, aceea care întreţine pe toţi membrii societăţii care 
nu muncesc. Cu ea se plătesc impozitele către stat şi co
mună, în măsura în care ele privesc clasa capitaliştilor, 
rentele funciare ale proprietarilor funciari etc. Pe ea se în
temeiază întreaga orînduire socială actuală. 

Pe de altă parte, ar fi absurd să se presupună că munca 
neplătită a apărut abia în condiţiile relaţiilor actuale, cînd 
producţia presupune, pe de o parte, existenţa capitaliştilor, 
iar pe de altă parte existenţa muncitorilor salariaţi. Dim
potrivă, în toate timpurile, clasa asuprită a trebuit să pres
teze muncă neplătită. în tot cursul îndelungatei perioade 
în care sclavia era forma dominantă a organizării muncii, 
sclavii erau nevoiţi să muncească mult mai mult decit li se 
restituia sub forma miiloacelor de subzistenţă ; în timpul 
dominaţiei iobăgiei şi pînă la dSfiinţarea clăcii se întîmpla 
acelaşi lucru ; aici deosebirea dintre timpul în care ţăranul 
munceşte pentru propria sa existenţă şi supramunca pentru 
moşier apare chiar în mod concret, deoarece aceasta din 
urmă este prestată separa t de cea dintîi. Acum forma este 
schimbată, dar faptul a rămas, şi atîta timp cit „o parte a 
societăţii deţine monopolul asupra mijloacelor de producţie, 
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muncitorul, liber sau neliber, trebuie să adauge la timpul 
de muncă necesar pentru propria sa întreţinere un surplus 
de timp de muncă pentru a produce mijloacele de subzis
tenţă pentru proprietarul mij loacelor de producţie" (pag. 202) 
[258] .  

II 

In articolul precedent am văzut că fiecare muncitor an
gajat de capitalist îndeplineşte o muncă dublă. In cursul 
unei părţi a timpului său de muncă el înlocuieşte salariul pe 
care i l-a avansat capitalistul, şi această parte a muncii Marx 
o numeşte muncă necesară. După aceea însă el trebuie să-şi 
continue munca, şi în acest timp produce pentru capitalist 
plusvaloare, din care o parte însemnată o constituie pro
fitul. Această parte a muncii se numeşte supramuncă. 

Să presupunem că muncitorul lucrează trei zile pe săp
tămînă pentru înlocuirea salariului său şi trei zile pentru 
producerea de plusvaloare pentru capitalist. Cu alte cuvinte, 
înseamnă că, muncind zilnic douăsprezece ore, el lucrează 
şase ore pe zi pentru înlocuirea salariului său şi şase ore 
pentru a produce plusvaloare. Dintr-o săptămînă nu se pot 
scoate decît şase sau cel mult şapte zile de muncă dacă 
adăugăm şi  duminica, dar din fiecare zi în parte se pot 
scoate şase, opt, zece, douăsprezece, cincisprezece şi chiar 
mai multe ore de muncă. In schimbul salariului său pe o zi, 
muncitorul i-a vîndut capitalistului o zi de muncă. Dar ce 
este o zi de muncă ? Opt ore sau optsprezece ore ? 

Capitalistul are interesul ca ziua de muncă să fie cit 
mai lungă. Cu cit "ztia de muncă este mai lungă, cu atît 
se produce mai multă plusvaloare. Muncitorul are sentimen
tul just că fiecare oră de muncă pe care o prestează peste 
orele necesare pentru înlocuirea salariului îi este sustrasă 
pe nedrept ; el simte pe propria sa piele ce înseamnă să 
lucrezi un timp excesiv de lnng. Capitalistul luptă pentru 
profitul său, muncitorul - pentru sănătatea sa, pentru dteva 
ore de repaus pe zi, pentru a avea posibilitatea nu numai 
să muncească, să doarmă şi să mănînce, dar să se manifeste 
ca om şi în alte direcţii. In treacăt fie spus, nu depinde nici
decum de bunăvoinţa fiecărui capitalist în parte dacă vrea 
sau nu să se lase antrenat în această luptă, deoarece con
curenţa sileşte chiar şi pe cel mai filantrop dintre ei să se 
alăture colegilor lui şi să introducă un timp de muncă de 
aceeaşi durată ca şi la aceştia. 
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Lupta pentru reglementarea zilei de muncă durează de 
la prima manifestare a muncitorilor liberi pe arena istoriei 
şi pînă în ziua de azi. În ramuri industriale diferite, ziua de 
muncă are durate diferite, tradiţionale, dar în realitate ele 
sînt rareori respectate. Numai acolo unde ziua de muncă este 
stabilită prin lege şi unde aceasta veghează ca ea să fie 
respectată, numai acolo se poate spune că există într-adevăr 
o zi reglementară de muncă. Dar pînă în prezent aproape 
numai în districtele industriale ale Angliei poate fi vorba 
de aşa ceva.  Aici a fost introdusă ziua de muncă de zece ore 
(5 zile a cite 1 01/2 ore şi 71/2 ore sîmbăta) pentru toate fe
meile şi băieţii între 1 3  şi 1 8  ani, şi, deoarece bărbaţii nu 
pot lucra fără aceştia, beneficiază şi ei de ziua de muncă de 
1 0  ore. Muncitorii de fabrică din Anglia au cucerit această 
lege datorită tenacităţii cu care ani de zile au dus cea mai 
dîrză şi înverşunată luptă împotriva fabricanţilor, au folosit 
libertatea presei, dreptul de asociere şi de întrunire, precum 
şi datorită folosirii abile a disensiunilor din sinul clasei 
dominante înseşi. Ea a devenit pavăza muncitorilor din An
glia ; treptat  ea a fost extinsă asupra tuturor ramurilor 
marii industrii, iar anul trecut a fost extinsă aproape asupra 
întregii industrii, cel puţin asupra tuturor acelora în care 
lucrează femei şi copii. Cartea de faţă conţine un material 
extrem de amănunţit asupra istoricului acestei reglementări 
prin lege a zilei de muncă în Anglia. Viitoarea sesiune a 
„Reichstagului Germaniei de nord" va avea de asemenea 
de dezbătut un regulament pentru întreprinderile industriale 
şi, o dată cu aceasta, reglementarea muncii în fabrici. Nă
dăjduim că nici unul dintre deputaţii aleşi de muncitorii 
germani nu se va prezenta la dezbat�rea acestei legi fără 
să fi studiat în prealabil cartea lui Marx. 1n acest for se pot 
obţine multe. Disensiunile din rîndul claselor dominante din 
Germania sînt mai favorabile muncitorilor decît au fost vre
odată în Anglia, pentru că votul universal sileşte clasele 
dominante să cocheteze cu muncitorii. Patru sau cinci re
prezentanţi ai proletariatului sînt, în aceste împrejurări, o 
forţă dacă ştiu să folosească poziţia lor, dacă ştiu, înainte de 
toate, despre ce este vorba, lucru pe care burghezii nu-l 
ştiu. Şi în acest scop cartea lui Marx le pune de-a gata la 
îndemînă întregul material. 

Trecem peste un şir de alte cercet!"i profunde, care pre-
zintă mai curînd un interes teoretic, ş1 r 1 doar asupra 
ultimului capitol, care tratează despre , -< . ea sau îngră-
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mădirea capitalului. Aici se demonstrează mai întîi că modul 
de producţie capitalist, adică modul de producţie care pre
supune atît existenţa capitaliştilor cît şi existenţa muncito
rilor salariaţi, nu numai că reproduce mereu capitalistului 
capitalul său, dar în acelaşi timp reproduce mereu şi sărăcia 
muncitorilor, asigurînd astfel mereu, pe de o parte, existenţa 
capitaliştilor, care sînt proprietarii tuturor mijloacelor de 
subzistenţă, ai tuturor materiilor prime şi ai tuturor unelte
lor de muncă, iar pe de altă parte existenţa marii mase a 
muncitorilor, care sînt nevoiţi să vîndă acestor capitalişti 
forţa lor de muncă pentru o cantitate de mijloace de sub
zistenţă, care, în cel mai bun caz, ajunge numai pentru a 
menţine capacitatea de muncă a muncitorilor şi pentru a 
creşte o nouă generaţie de proletari capabili de muncă. Dar 
capitalul nu se reproduce pur şi simplu : el sporeşte şi creşte 
necontenit, şi totodată creşte şi puterea sa asupra clasei 
muncitorilor, lipsită de proprietate. Şi după cum el însuşi 
este reprodus pe o scară tot mai largă, tot aşa modul de 
producţie capitalist modern reproduce, pe o scară tot mai 
largă, într-un număr mereu sporit, clasa muncitorilor lipsiţi 
de proprie ta te. „Acumularea capitalului reproduce relaţiile 
capitaliste pe scară lărgită, mai mulţi c apitalişti sau capi
talişti mai mari la un pol, mai mulţi muncitori salariaţi la 
celălalt pol . . .  Acumularea capitalului înseamnă deci înmul
ţirea proletariatului" (pag. 600) [615-61 6] .  Dar întrucît, da
torită perfecţionării maşinilor, a ameliorărilor aduse în 
agricultură etc., pentru producerea aceleiaşi cantităţi de pro
duse este nevoie de tot mai puţini muncitori, această per
feclonare - care duce la crearea unui număr mereu cres
cînd de muncitori excedentari - are loc într-un ritm mai 
rapid chiar decît creşterea capitalului. Ce se întîmplă oare 
cu acest număr mereu crescînd de muncitori ? Ei formează 
o armată industrială de rezervă, care în perioadele cînd 
afacerile merg prost sau mediocru este plătită sub valoarea 
muncii ei şi nu găseşte în mod regulat de lucru sau cade 
în sarcina asistenţei publice, dar de care, după cum se vede 
l impede din exemplul Angliei, clasa capitaliştilor are ne
apărată nevoie în perioade de înviorare deosebită a aface
rilor deoarece serveşte în toate împrejurările pentru a 
fringe puterea de rezistenţă a muncitor.lor care au în mod 
regulat de lucru şi pentru a menţine salariile acestora la  
un nivel scăzut. „Cu cit este mai  mare avuţia socială„., cu 
atit este mai mare suprapopulaţia relativă" (populaţia exce-

19 - Max-ngels - Opere, voi. 16 
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dentară) „sau armata industrială de rezervă. Cu cit este însă 
mai mare această armată de rezervă în raport cu armata 
muncitorească activău ( care are în mod regulat de lucru) , 
„cu atît este mai enormă suprapopulaţia constantău (per
manentă) , „adică păturile muncitoreşti a căror mizerie este 
direct proporţională cu chinurile muncii lor. In fine, cu cit 
este mai mare pătura cea mai obidită a clasei muncitoare 
şi armata industrială de rezervă, cu atît este mai mare pau
perismul oficial. Aceasta este legea absolută, generală, a 
acumulării capitaliste" (pag. 631 )  [646] .  

Acestea sînt citeva din legile fundamentale ale siste 
mului social capitalist contemporan, demonstrate în mod 
strict ştiinţific - şi economiştii oficiali se feresc, bineînţeles, 
să încerce măcar să le combată. Dar cu aceasta am spus 
oare totul ? Nicidecum. Dar tot aşa cum subliniază cu as
cuţime părţile negative ale producţiei capitaliste, Marx 
demonstrează cu claritate că această formă socială era ne
cesară pentru a dezvolta forţele de producţie ale societăţii 
la un nivel care să permită tuturor membrilor societăţii în 
egală măsură o dezvoltare compatibilă cu demnitatea ome
nească. Toate formele sociale anterioare au fost prea sărace 
pentru a putea realiza acest lucru. Abia producţia capitalistă 
creează avuţia şi forţele de producţie necesare pentru aceasta, 
dar ea creează totodată acea clasă socială - masa mun
citorilor asupriţi - care se vede pusă tot mai mult în fdţa 
necesităţii de a pune stăpînire pe aceste avuţii şi forţe de 
producţie spre a le folosi nu în interesul clasei monopo
liştilor, cum sînt folosite acum, ci în interesul întregii so
cietăţi. 
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Procesul de producţie a capitalului 

C A P I T O L U L  I N T I I  

Marfa şi banii �05 

I. Marfa ca atare * 

261 

Avuţia societăţilor în care domneşte producţia capita
listă constă în mărfuri. Marfa este un lucru care are o va
loare de întrebuinţare ; aceasta din urmă există în toate 
formele societăţii, în societatea capi talistă însă, valoarea 
de întrebuinţare este, totodată, şi pur tătorul material al 
valorii de schimb. 

Valoarea de schimb presupune un tertium comparatio
nis ** pe baza căruia este măsurată : muncd, substanţa so
cială comună a valorilor de schimb, şi anume timpul de 
muncă socialmente necesar materializat în ea. 

Aşa cum marfa are un dublu caracter : valoare de 
întrebuinţare şi valoare de schimb, tot astfel şi munca cu
prinsă în ea este dublu determinată : pe de o parte, ca 
ac tivitate productivă determinată, munca ţesătorului, a croi
torului etc., „ca muncă utilă" ,  pe de altă parte, ca simplă 
cheltuire de torţă de muncă omenească, muncă cristalizată, 
abstractă. Cea dintîi produce valoare de întrebuinţare, cea 
din urmă valoare de schimb ; numai ea poate fi comparată 
din punct de vedere cantitativ (deosebirea dintre munca 
skilled ***  şi unskilled **** ,  munca compusă şi munca simplă 
confirmă acest lucru) . 

Aşadar, substanţa valorii de schimb este munca ab
stractă, mărimea valorii de schimb este măsura în timp 

* Vezi K. Mx. „apitalul" ,  voi. I, Editura politică, 1960, ediţia a 
IV•a, ag. 7-120. „„_ itetual : tmen de cmpa1aţie ; aici : măura. - Nota trad. ••* - :alificată. - Nota trad. „„„„ - nalificată. - Nota trad. 
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a muncii abstracte. Rămîne să mai examinăm forma valorii 
de schimb. 

1) x marfă a = y marfă b, valoarea unei mărfi exprimată 
în valoarea de întrebuinţare a unei alte mărfi este valoarea 
ei relativă. Expresia echivalenţei a două mărfuri este forma 
simplă a valorii relative. !n ecuaţia de mai sus, y marfă b 
este echivalentul. In ea, x marfă a capătă forma ei valoare în 
opoziţie cu forma ei naturală, în timp ce y mariă b capătă, 
totodată, chiar în forma ei naturală proprietatea de a putea 
fi schimbată în mod direct. Datorită condiţiilor istorice de
terminate, valoarea de schimb a mărfii se imprimă valorii ei 
de întrebuinţare. De aceea marfa nu-şi poate exprima va
loarea de schimb în propria ei valoare de întrebuinţare, ci 
numai în valoarea de întrebuinţare a unei alte mărfi. Numai 
prin compararea a două produse concrete ale muncii iese 
la iveală însuşirea muncii concrete cuprinse în cele două 
produse ale muncii de a fi muncă omenească abstractă ; 
aceasta înseamnă că o marfă nu poate fi raportată la munca 
concretă cuprinsă în ea însăşi ca la o simplă formă de ma
terializare a muncii abstracte, dar ea poate fi raportată la 
munca concretă cuprinsă într-o  altă speţă de marfă. 

Ecuaţia x marfă a = y marfă b implică în mod necesar că 
x marfă a poate fi exprimată şi în alte mărfuri, aşadar : 

2) x marfă a = y marfă b = z marf. c = v marfă d = u 
marfă e = etc. etc. etc. Aceasta e forma valoare relativă dez
voltată. In cazul acesta, x marfă a nu mai este raportată la 
una, ci la toate mărfurile, ca simple forme de materializare a 
muncii cuprinse în ea însăşi. Dar printr-o simplă inversare 
ea duce la 

3) a doua formă reflectată a valorii relative : 

y marfă b = x marfă a 
v marfă c = x marfă a 

etc. etc. 

u marfă d = x marfă a 
t marfă e = x marfă a 

Aici, mărfurile capătă forma valoare relativă generală, 
în care sînt abstractizate de valoarea lor de întrebuinţare, 
şi se egalează ca materiatur * a muncii abstracte cu x marfă a. 
X marfă a este forma generică a echivalentului pentru toate 
celelalte mărfuri, ea este echivalentul lor general, munca 

* - materializare. - Nota tra. 
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materializată în ea contează pur şi simplu ca realizare a 
muncii abstracte, ca muncă generală. Dar : 

4) fiecare marfă din această serie poate prelua rolul 
de echivalent general, dar nu simultan, ci cite una, deoarece, 
dacă toate mărfurile ar fi echivalente generale, fiecare din 
ele ar exclude-o pe cealaltă. Forma 3 nu este produsă de x 
marfă a, ci, în mod obiectiv, de celelalte mărfuri. Aşadar, 
o marfă determinată trebuie să preia acest rol - ea poate 
varia cu timpul - şi abia prin aceasta marfa devine pe 
deplin marfă. Această marfă specială cu a cărei formă na
turală se identifică forma de echivalent general sînt banii. 

Dificultatea în ceea ce priveşte înţelegerea mărfii constă 
în aceea că, la fel ca şi toate celelalte categorii ale modului 
de producţie capitalist, ea reprezintă un raport între per
soane sub un înveliş material. Producătorii raportează dife
ritele lor munci, unele la altele, ca muncă generală ome
nească, prin aceea că raportează produsele lor, unele la 
altele, ca mărfuri - fără această interpunere a obiectului, 
ei n-ar izbuti să facă aceasta. Aşadar, raportul dintre per 
soane apare ca un raport între obiecte. 

Pentru o societate în care predomină producţia de măr
furi, creştinismul, în special protestantismul, este religia cea 
mai potrivită. 

II. Procesul de schimb al mărfurilor * 

Marfa dovedeşte că este marfă prin schimb. Posesorii a 
două mărfuri trebuie să vrea să schimbe mărfurile lor res
pective, şi astfel să-şi recunoască reciproc calitatea de pro
prietari privaţi. Acest raport juridic, a cărui formă este 
contractul, nu este decît un raport de voinţă în care se oglin
deşte raportul economic. Conţinutul acestui raport este dat 
de însuşi raportul economic (pag. 45) . 

Marfa este valoare de întrebuinţare pentru cel care nu 
o posedă, ea nu e valoare de întrebuinţare pentru posesorul 
ei. De aici, necesitatea schimbului. Insă fiecare posesor de 
mărfuri vrea să obţină prin schimb valori de întrebuinţare 
specifice, care îi sînt necesare lui - din acest punct de 
vedere, schimbul este un proces individual. Pe de altă parte, 
el vrea să-şi realizeze marfa ca valoare, adică în orice altă 
marfă, indiferent dacă marfa lui este valoare de întrebuinţare 

• Vezi K. Marx. „C>�alul",  vol. I, ditua politică, 160, ediţia a IV �a, g. 1?,18. 
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pentru posesorul celeilalte mărfi sau nu. Din acest punct de 
vedere, schimbul este pentru el un proces social general. 
Dar acelaşi proces nu poate fi pentru toţi posesorii de 
mărfuri, în acelaşi timp un proces individual şi un proces 
social general. Pentru fiecare posesor de mărfuri, propria 
lui marfă este echivalentul general, iar toate celelalte mărfuri 
sînt tot atîtea echivalente speciale ale acesteia. Intrucît toţi 
posesorii de mărfuri fac acelaşi lucru, nici una din mărfuri 
nu este echivalent general şi, în consecinţă, nici una din 
mărfuri nu posedă forma valoare relativă generală, în care 
ele ar putea fi considerate egale ca valori şi ar putea fi 
comparate ca mărimi de valoare. Prin urmare, ele nu se ra
portează una la cealaltă ca m.rfuri, ci numai ca produse 
(pag. 47) . 

Mărfurile se pot raporta unele la  altele ca valori, deci 
ca mă'rfuri, numai opunîndu-se unei alte mărfi oarecare ca 
echivalent general. Dar numai acţiunea socială poa te trans
forma o marfă determinată în echivalent general : în bani. 

Contradicţia imanentă a mărfii ca unitate nemij locită a 
valorii de întrebuinţare şi a valorii de schimb, ca produs al 
muncii utile private„ .  şi ca materializare directă şi socială a 
muncii omeneşti abstracte, această contradicţie nu dispare 
pînă ce nu ia forma dedublării mărfii l marfă şi bani 
(pag. 48) . 

!ntrucît toate celelalte mărfuri nu sînt decît echivalente 
speciale ale banilor, iar banii echivalentul lor general, ele 
se raportează ca mărfuri speciale la bani ca la marfă ge
nerală (pag. 5 1 ) .  Procesul de schimb nu-i dă mărfii, pe care 
o transformă în bani, valoarea, ci numai forma lui valoare 
(pag. 53) . - Fetişism : o marfă pare că devine bani nu pen
tru că celelalte mărfuri îşi exprimă prin ea valorile lor, ci 
invers, ele par că-şi exprimă valorile lor prin ea pentru că 
ea este bani. 

III. Banii sau circulaţia mărfurilor * 

A. M ă  s u r  ă a v a  1 o r i  1 o r (A u r  = b a n i  p r e s u p u ş i) 

Banii ca măsură a valorii sînt o formă de manifestare 
necesară a măsurii " alorii imanente a mărfurilor, adică a 
timpului de muncă. Expresia simplă a valorii relative a măr-

* Vezi K. arx. „Capitalul" ,  voi. I ,  Editura politică, 1960, ediţia 
a IV-a, pag. 1 28-176. 
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furilor in bani, x marfă a = y bani este preţul lor (pag. 55) . 
Preţul mărfii, forma ei bănească, este exprimat în bani

ideali ; prin urmare, banii sînt măsură a valorilor numai ca 
bani ideali (pag. 57) . 

Odată realizată transformarea valorii în preţ, se impune 
ca o necesitate tehnică dezvoltarea mai departe a măsurii 
valorilor pentru a ajunge la etalonul preţurilor ; aceasta în
seamnă că se fixează o cantitate de aur care serveşte la mă
surarea dife.ltelor cantităţi de aur. Această măsură e cu totul 
distinctă de măsura valorilor, care depinde ea însăşi de va
loarea aurului ; valoarea aurului este însă indiferentă pentru 
etalonul preţurilor (pag. 59) . 

Preţurile fiind exprimate în denumirile de calcul ale au
rului, banii servesc ca bani de calcul. 

Dacă preţul ca exponent al mărimii valorii mărfii este 
exponentul raportului ei de schimb cu banii, nu urmează, 
invers, că exponentul raportului ei de schimb cu banii tre
buie să fie în mod necesar exponentul mărimii valorii ei. 
Presupunînd că împrejurările permit sau impun ca o marfă 
să fie vîndută peste sau sub valoarea ei, aceste preţuri de 
vînzare, deşi nu corespund valorii ei, sînt totuşi preţuri ale 
mărfii, căci sînt 1 )  forma ei valoare, bani, şi 2) exponenţii 
raportului ei de schimb cu banii. 

Aşadar, posibilitatea unei neconcordanţe cantitative între 
preţ şi mărimea valorii este dată în însăşi forma preţ. Aceasta 
nu constituie o lipsă a acestei forme, ci, dimpotrivă, o face 
să fie forma adecvată a unui mod de producţie în care regula 
nu se poate impune decît sub forma unei legi medii a ire
gularităţii, care acţionează orbeşte. Forma preţ poate as
cunde în ea şi o contradicţie calitativă, astfel incit preţul 
să înceteze cu totul să fie expresia valorii„. Conştiinţa, 
onoarea etc. pot. . .  lua prin preţul lor forma de marfă 
(pag. 60-6 1 ) .  

Măsurarea valorilor î n  bani, forma preţ, implică nece
sitatea înstrăinării, stabilirea ideală a preţurilor - - stabi
lirea reală a preţurilor. De aici, circulaţia. 

B. M i j 1 o c d e c i r c u 1 a ţ i e 

a) Metamorfoza măr/urilor 

Forma simplă : M-B-M, al cărei conţinut mate
rial = M-M. Valoarea de schimb este înstrăinată, iar va
loarea de întrebuinţare însuşită. 
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c) Prima fază : M-B = vînzare, pentru care e nevoie de 
- doi şi care implică deci posibilitatea nereuşitei, respectiv 

a vînzării sub valoare sau sub cheltuielile de producţie în 
caz că valoarea socială a mărfii se schimbă. „Diviziunea 
muncii transformă produsul muncii în marfă şi prin aceasta 
face necesară transformarea lui în bani. Ea face, în acelaşi 
timp, ca reuşi ta acestei transformări să fie accidentală" 
(pag. 67) . Pentru a considera aici fenomenul sub forma lui 
pură, M-B presupune că posesorul lui B ( afară de cazul că 
e producător de aur) a schimbat mai înainte B ai săi pe 
alte M, aşa că pentru cumpărător nu numai că fenomenul e 
invers = B-M, dar mai presupune şi că el a făcut o vînzare 
anterioară etc., astfel că ne aflăm în mijlocul unei serii in-
finite de cumpărări şi vînzări. . 

�) Acelaşi lucru se întîmplă în faza a doua, B-M. Cum
părarea este, în acelaşi timp, pentru cealaltă parte vînzare. 

y) Procesul de ansamblu este, aşadar, un circuit de 
cumpărări şi vînzări. Circulaţia mărfurilor. Aceasta e cu 
totul diferită de schimbul direct de produse ; în primul rînd, 
barierele individuale şi locale ale schimbului direct de pro
duse sînt sfărîmate şi se mij loceşte schimbul de substanţe 
al muncii omeneşti ; pe de altă parte, se vădeşte chiar de 
ait� că întreg procesul este determinat de relaţii sociale care 
au un caracter de relaţii materiale şi sînt independente de per
soanele care acţionează (pag. 72) . Schimbul simplu s-a îm
plinit  în actul de schimb, în care fiecare a schimbat non
valoarea de întrebuinţare contra valorii de întrebuinţare, 
circulaţia continuînd la infinit. 

(pag. 73) Aici, avem de-a face cu o dogmă economică 
falsă : circulaţia mărfurilor ar crea un echilibru necesar 
între cumpărări şi vînzări, fiecare cumpărare fiind şi vln
zare, şi viceversa, ceea ce ar lnsemna că fiecare vînză
tor îşi aduce şi un cumpărător la piaţă. 1 .  Cumpărarea 
şi vînzarea sînt, pe de o parte, un act identic între două 
persoane opuse în mod polar, iar pe de altă parte două 
acte opuse în mod polar ale uneia şi aceleiaşi persoane. 
Identitatea dintre cumpărare şi vînzare implică deci inutili 
tatea mărfii în cazul c înd nu e vîndută şi ,  de asemenea, că 
acest caz se poate produce. 2. M-B ca proces parţial este, 
totodată, un proces independent şi implică faptul că achi 
zitorul lui B poate alege momentul în care va transforma 
aceşti B din nou în M. El poate aştepta. Unitatea interioară 
a proceselor independente M-B şi B-M prezintă, tocmai 
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din cauza independenţei acestor procese, contradicţii exte
rioare, şi, cînd separarea acestor procese dependente atinge 
o anumită limită, unitatea se impune printr-o c r i z ă, a cărei 
posibilitate este dată, aşadar, chiar aici. 

Ca mijlocitori ai circulaţiei mărfurilor, banii devin mij
loc de circulaţie. 

b) Oircula/ia banilor 

Banii mijlocesc intrarea în procesul circulaţiei a fiecărei 
mărfi individuale şi ieşirea din el ; ei înşişi rămîn întotdeauna 
înăuntrul circulaţiei. Deşi circulaţia banilor nu este decît 
expresia circulaţiei mărfurilor, circulaţia mărfurilor apare, 
totuşi, ca rezultat al circulaţiei banilor. Deoarece banii ră
mîn mereu în sfera circulaţiei, se pune întrebarea ce can
titate de bani există în această sferă. 

Masa banilor aflaţi în circulaţie este determinată de 
suma preturilor mărfurilor ( cînd valoarea banilor rămîne 
aceeaşi) , iar aceasta din urmă - de masa mărfurilor care 
se află în circulaţie. Presupunînd că această masă a mărfu 
rilor este dată, masa banilor în circulaţie variază o dată cu 
oscilaţiile preturilor mărfurilor. Deoarece însă aceeaşi uni
tate bănească mijloceşte una după alta un număr de tran
zacţii într-un timp determinat, pentru un interval de timp 
d t suma preţurilor mărfurilor = masa banilor a 

numărul rotaţiilor unei unităţi băneşti 
care funcţionează ca mijloc de circulaţie (pag. 80) . 

In consecinţă, banii de hîrtie pot înlătura banii de aur 
cînd sînt aruncaţi într-o circulaţie saturată. 

Intrucît în circulaţia banilor apare numai procesul de 
circulaţie a mărfurilor, tot astfel în viteza circulaţiei banilor 
apare viteza schimburilor de formă ale mărfurilor şi ba
nilor, iar  în stagnarea circulaţiei banilor - separarea cum
părării de vînzare, stagnarea schimbului social de substanţe, 
circulaţia ca atare nu poate explica, fireşte, de unde provine 
această stagnare ; ea arată numai fenomenul însuşi. Filisti
nul îşi explică fenomenul prin cantitatea insuficientă a mij 
loacelor de circulaţie (pag. 8 1 ) .  

Ergo : 1 .  Dacă preţurile mărfurilor rămîn neschimbate, 
masa banilor în circulaţie creşte dacă creşte masa mărfu
rilor aflate în circulaţie sau dacă se încetineşte circulaţia 
banilor ; şi scade în cazul contrar. 



268 Friedrich Engels 

• 
2. La o urcare generală a preţurilor mlrfurilor, masa 

banilor în circulaţie rămîne neschimbată dacă masa măr
furilor scade sau dacă viteza de circulatie creşte în aceeaşi 
proporţie. 

3. La o scădere generală a preţurilor mărfurilor, si
tuaţia este inversă ca la punctul 2. 

In general există un nivel mediu destul de constant 
care suferă schimbări mai importante aproape exclusiv de 
pe urma crizelor. 

c) Moneda - semnul valoril 

Etalonul preţurilor este stabilit de stat, de asemenea 
denumirea dată unei anumite piese de aur - moneda - şi 
baterea ei. Pe piaţa mondială, uniformele naţionale res
pective sînt lepădate ( aici se face abstracţie de taxa pen
tru baterea monedei) , astfel incit moneda şi lingourile nu 
se deosebesc decît în .ceea ce priveşte forma. - Dar în cir
culaţie moneda se uzează, aurul ca mij loc de circulaţie 
diferă de aurul ca etalon al preţurilor, moneda devine din 
ce în ce mai mult un simbol al conţinutului ei oficial. 

Prin aceasta Se dă în mod latent posibilitatea de a în
locui moneda metalică prin fise sau simboluri. De aici : 
1 .  moneda divizionară de aramă sau de argint, a cărei sta
tornicire în calitate de bani în locul monedei reale de aur 
este împiedicată de limitarea cantităţii în care ea constituie 
un mijloc de plată legal. Conţinutul ei metalic este stabil1t 
prin lege în mod cu totul arbitrar, şi prin aceasta funcţia 
ei monetară devine independentă de valoarea ei. Astfel 
devine posibilă trecerea la semne complet lipsite de va
loare, - 2. la bani de hlrtie, adică la bani de hîrtie de stat 
cu curs forţat (de b ani de credit încă nu ne vom ocupa aici) . 
In măsura în care aceşti bani de hîrtie circulă realmente în 
locul bahilor de aur, ei sînt supuşi legilor circulaţiei ba
nilor. Numai proporţia în care banii de hîrtie înlocuiesc 
aurul poate fi obiectul unei legi speciale, şi anume : emi
terea banilor de hîrtie trebuie să fie limitată la cantitatea în 
care ar trebui să circule în mod real aurul pe care ei îl 
reprezintă. Ce-i drept, gradul de saturaţie al sferei circu
laţiei oscilează, dar peste tot practica stabileşte un minim 
sub care emiterea nu scade niciodată. Acest minim poate fi 
emis. Cînd acesta este depăşit, iar gradul de saturaţie scade 
la minimum, o parte din banii de hîrtie devin imedia t  de 
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prisos. In cazul acesta, întreaga cantitate de bani de hîrtie 
din cadrul lumii mărfurilor nu reprezintă, totuşi, decît can
titatea de aur determinată de legile ei imanente;. deci sin
gura cantitate de aur care poate fi reprezentată de ei. Aşa
dar, dacă masa banilor de hîrtie reprezintă dublul cantităţii 
de aur care poate fi absorbită, fiecare unitate de bani de 
hîrtie se depreciază la  jumătate din valoarea ei nominală. 
La fel ca şi cînd aurul, în funcţia lui de măsură a preţurilor, 
ar fi suferit o modificare în valoarea lui ( pag. 89) . 

C. B a n i  

a) Tezaurizarea 

De îndată ce începe să se dezvolte circulaţia mărfurilor, 
se dezvoltă şi nevoia şi patima de a reţine produsul lui M-B, 
adică pe B. Din simpla verigă de mijlocire a schimbului de 
substanţe, această schimbare de formă devine un scop în 
sine. Banii se pietrifică şi devin tezaur, vînzătorul de marfă 
devine tezaurizator (pag. 9 1 ) .  

Această formă e predominantă în special l a  începuturile 
circulaţiei mărfurilor. Asia. O dată cu dezvoltarea producţiei 
de mărfuri, fiecare producător de mărfuri trebuie să-şi asi
gure nexus rerum, o garanţie recunoscută de societate - B.  
Pretutindeni hoards * iau naştere în  acest fel. Dezvoltarea 
circulaţiei mărfurilor măreşte puterea banului, această formă 
absolut socială a avuţiei, oricînd gata de luptă (pag. 92) . Prin 
natura sa, tendinţa de tezaurizare nu are limite. Calitativ 
sau din punct de vedere al formei, banii sînt fără limită, 
adică sînt reprezentanţi generali ai avuţiei materiale, pen
tru că pot fi transformaţi nemijlocit în orice fel de marfă. 
Insă din punct de vedere cantitativ, orice sumă reală de 
bani este limitată, fiind, aşadar, numai un mij loc de cum
părare cu efect limitat. Această contradicţie împinge mereu 
pe cei care tezaurizează la munca de Sisif a acumulării. 

Pe lingă aceasta, acumularea de aur şi argint in plate ** 
creează o nouă piaţă pentru aceste metale şi, totodată, o 
sursă latentă de bani. 

Tezaurizarea serveşte drept canal de scurgere şi de ali
mentare pentru banii anati în circulaţie în condiţiile asei� 

* - tezaurele. - Nota trad. ** - sub formă de obiecte. - Nota trad. 
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laţiilor permanente ale gradului de saturaţie a sferei de cir
culaţie (pag. 95) . 

b) Mijloc de plati 

O dată cu dezvoltarea circulaţiei mărfurilor apar noi 
relaţii : înstrăinarea mărfii poate fi separată în timp de rea
lizarea preţului ei. Producerea mărfurilor cere o durată de 
timp diferită, ele sînt produse în anotimpuri diferite, unele 
trebuie să fie expediate spre pieţe de desfacere îndepăr
tate etc. De aceea X poate fi vînzător mai înainte ca Y, cum
părătorul, să fie solvabil. - Practica reglează condiţiile de 
plată astfel : X devine creditor, Y debitor, banii devin mij
loc de plată. Relaţia dintre creditor şi debitor devine, aşa
dar, şi mai antagonică (ea poate să apară şi independent de 
circulaţia mărfurilor, de exemplu în antichitate şi în evul 
mediu) (pag. 97) . 

In condiţiile acestei relaţii, banii funcţionează 1 )  ca 
măsură a valorii în determinarea preţului mărfii vîndute, 
2) ca mij loc de cumpărare ideal. La tezaurizare, B au fost 
scoşi din circulaţie ; aici, ca mij loc de plată, B intră în cir
culaţie, în� !  abia după ce M a ieşit din ea. Cumpărătorul
debitor vinde pentru a putea plăti, altfel averea lui e scoasă 
la li ci ta ţie. Astfel în virtutea unor necesităţi sociale, izvo
rîte clin înseşi relaţiile procesului de circulaţie B devine 
un scop în sine l vînzării (pag. 97-98) . 

Lipsa simulta�eităţii cumpărărilor şi vînzărilor, care 
creează funcţia banilor ca mijloc de plată, duce, totodată, 
la o economisire a mij loacelor de circulaţie, la concentra
rea plăţilor într-un anumit loc. Viramentele din Lyon în 
evul mediu erau un fel de clearing house unde se plătea 
numai soldul creanţelor reciproce (pag. 98) . 

în măsura în care plăţile se compensează, banii func
ţionează numai în mod ideal ca bani de calcul sau ca mă
sură a valorilor. In măsura în care trebuie efectuate plăţi 
reale, ei nu se manifestă ca mij loc de circulaţie, ca formă 
trecătoare şi mij locitoare a schimbului de substanţe, ci ca  
încarnare individuală a muncii sociale, ca existenţă inde
pendentă a valorii de schimb, ca  marfă absolută. Această 
contradicţie nemijlocită se manifestă cu o putere deosebită 
în acel moment al crizelor industriale şi comerciale care 
se numeşte criză financiară. Ea se produce numai acolo unde 
lanţul plăţilor succesive şi sistemul artificial de compensare 
reciprocă a acestora sînt pe deplin dezvoltate. Atunci cînd 
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intervin tulburări de ordin mai general ale acestui meca
nism, oricare ar fi originea lor, banii sar în mod brusc şi 
nemijlocit de la forma doar ideală a banilor de calcul la 
cea de bani peşin şi nu mai pot fi înlocuiţi prin mărfuri de 
rînd (pag. 99) . • 

Banii de credit rezultă din funcţia banilor ca mij loc 
de plată, titlurile de creanţă, la rîndul lor, circulă pentru a 
transfera asupra altor persoane creanţele. O dată cu dezvol
tarea sistemului de credit se extinde şi funcţia banilor ca 
mijloc de plată, şi în această calitate ei dobîndesc forme 
de existenţă proprii, stabilindu-se în sfera marilor tranzac
ţii comerciale, în timp ce moneda este împinsă mai ales în 
sfera comerţului cu amănuntul (pag. 1 0 1 ) .  

L a  u n  anumit nivel a l  dezvoltării ş i  la u n  anumit volum 
al producţiei de mărfuri, funcţia banilor ca mijloc de plată 
depăşeşte sfera circulaţiei mărfurilor şi devine marfa uni
versală a contractelor. Rentele, impozitele etc. se transformă 
din livrări în natură în plăţi în bani. Compară Franţa sub 
Ludovic al XIV-lea. (Boisguillebert şi Vauban) ; contrariul 
se observă în Asia, Turcia, Japonia etc. (pag. 102.) 

Atunci cînd banii devin mijloc de plată, sînt necesare 
acumulări de bani pentru termenele de scadenţă. Tezauri
zarea, care, ca formă independentă de îmbogăţire, dispare 
pe măsură ce societatea se dezvoltă, apare din nou ca fond 
de rezervă al mijloacelor de plată (pag. 1 03) . 

c) Bani universli 

In schimbul mondial, banii leapădă formele locale ale 
monedei, moneda divizionară, semnele valorii, şi funcţio
nează ca bani mondiali numai sub forma de lingouri . Numai 
pe piaţa mondială banii funcţionează pe deplin ca marfă, a 
cărei formă naturală este în acelaşi timp forma nemijlocit 
socială de realizare a muncii omeneşti in abstracto. Modul 
lor de existenţă devine adecvat noţiunii lor (pag. 1 03-104 ; 
amănunte la pag. 1 05) . 
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C A P I T O L U L  A L  D O I L E A  

Transformarea banilor în capital 

1. Formula generală a capitalului * 

Circulaţia mărfurilor este punctul de plecare al capi ta
lului. De aceea, producţia de mărfuri, circulaţia mărfurilor 
şi dezvoltarea acesteia, comerţul, sînt peste tot premisele is
torice ale apariţiei capi talului. Istoria modernă a capi talului 
datează de la apariţia, în secolul al XVI-lea, a comerţului 
mondial modern şi a pieţei mondiale (pag. 106) . 

Dacă examinăm numai formele economice generate de 
circulaţia mărfurilor, constatăm că banii sînt produsul ei 
ultim şi, totodată, prima formă de manifestare a capitalului. 
Din punct de vedere istoric, capitalul se opune întotdeauna 
proprietăţii funciare, mai întîi ca avuţie în bani, capital co
mercial şi capital cămătăresc, şi încă şi acum orice capi tal 
nou apare pe scenă sub formă de bani, care prin anumite 
procese urmează să se transforme în capital. 

Banii ca bani şi banii în calitate de capital se deosebesc 
doar prin formele lor de circulaţie diferite. Alături de 
M-B-M găsim şi forma B-M-B, adică cumpărarea cu 
scopul de a vinde. Banii care în mişcarea lor parcurg această 
formă de circulaţie devin capital, sînt deja capital în sine 
( adică prin însăşi destinaţia lor) . 

Rezultatul lui B-M-B este B-B, schimbul indirect de 
bani contra bani. Eu cumpăr bumbac cu 100 I .st. şi îl vînd 
cu -10 1.st., şi astfel am schimbat 100 I.st. contra 1 10 I.st., 
adică bani contra bani. 

Dacă rezultatul acestui proces ar fi c. s-ar scoate ace
eaşi valoare de bani care a fost investită iniţial, adică 100 I.st. 
din 100 I.st., el ar fi absurd. Dar, indiferent dacă negustorul 
a realizat cu cele 100 I.st. ale lui 1 00 I.st., 1 10 I .st. sau 50 I .st., 
banii lui au efectuat în orice caz o mişcare specifică, con-

* Vezi K. Max. „Capitalul " ,  vol. I, Editura politică, 1960, editi. 
a IV-a, pag. 1 77-185. 
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plet diferiţă de aceea a circulaţiei mărfurilor M-B-M. Din 
examinarea deosebirilor de formă ale mişcării M-B-M vor 
rezulta şi deosebirile de conţinut. 

Fiecare din cele două faze ale procesului este la fel ca 
şi în M-B-M. Insă în ansamblul procesului există o mare 
deosebire. In M-B-M, banii sint intermediarul, marfa 
punctul de plecare şi cel final ; aici, M este intermediarul, 
B punctul de plecare şi cel final. In M-B-M, banii sînt 
-cheltuiţi în mod definitiv, în B-M-B ei sînt doar avansaţi, 
pentru a fi din nou dobîndiţi. Ei se întorc la punctul lor de 
plecare - iată, aşadar, o deosebire perceptibilă între cir
culaţia banilor ca bani şi circulaţia lor în calitate de capital. 

In M-B-M, banii se pot întoarce la punctul lor de 
plecare numai printr-o repetare a întregului proces, prin 
vînzarea unor noi mărfuri ; aşadar, reîntoarcerea este inde
pendentă de procesul însuşi. In B-M-B, dimpotrivă, ea 
este de mai înainte determinată de natura procesului, care 
este incomplet dacă nu reuşeşte {pag. 1 1 0) . 

M-B-M are ca scop final  valoarea de întrebuinţare, 
B-M-B valoarea de schimb lnsăşi. 

In MB-M, cele două extreme au aceeaşi determi
nare economică în ceea ce priveşte forma. Ambele sînt 
mărfuri, avînd aceeaşi mărime a valorii. Dar, în acelaşi timp, 
ele sînt din punct de vedere calitativ valori de întrebuinţare 
diferite, iar conţinutul procesului îl constituie schimbul 
social de substanţe. - In B-M-B, la prima vedere, operaţia 
pare tautologică, lipsită de conţinut. A schimba 100 I.st. pe 
1 00 I.st., şi încă pe cale ocolită, pare absurd. O sumă de 
bani se poate deosebi de altă sumă numai prin mărimea 
ei ; prin urmare, B-M-B capătă conţinut numai prin de
osebirea cantitativă a extremelor. Se retrag din circulaţie 
mai mulţi bani decît au fost aruncaţi în ea. Bumbacul cum
părat cu 1 0.0 I .st. este revindut, de pildă, cu 1 00 I.st. + 10 I.st. ; 
aşadar, formula procesului va fi B-M-B', unde B' = B + 6  B. 
Aest 6 B, acest increment {creştere) reprezintă plusvaloare. 
1n timpul circulaţiei, valoarea avansată iniţial nu numai că 
.se menţine, ci îşi adaugă şi o plusvaloare, se valorii ică, şi 
această mişcare transformă banll în capital. 

In M-B-M poate exista, ce-i  drept, o diferenţă de v a
loare între cele două exlreme, dar ea este cu totut întîm
plătoare pentru această formă de circulaţie şi M-B-M nu 
devine absur- cînd extremele au o valoare identică -

20 
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dimpotrivă, aceasta este mai curînd o condiţie 1 desfăşu
rării normale a procesului. 

Repetarea lui M-B-M îşi găseşte limita şi sensul în
tr-un scop final care se află în afara lui, adică în consum, 
în satisfacerea unor necesităţi determinate. Dimpotrivă, în 
B-M-B, începutul şi sfîrşitul sînt aceiaşi bani, şi chiar 
prin acest fapt mişcarea este fără sfîrşit. E drept că B + :.. B 
este o cantitate diferită de B, însă este totuşi o sumă de bani 
limitată ; dacă ar fi cheltuită, ea ar înceta de a mai fi ca
pital ; dacă ar f i  retrasă din circulaţie, ar rămîne imobili 
zată, ca tezaur. O dată ce necesitatea valorificării valorii 
este dată, ea există atît pentru B' cît şi pentru B şi mişca
rea capitalului este fără sfîrşit, deoarece la sfîrşitul procesu
lui scopul ei a fost la fel de puţin atins ca şi la începutul ei 
(pag. 1 1 1-1 13) .  Ca purtător al acestui proces, posesorul de 
bani devine capitalist. 

Dacă în cadrul circulaţiei mărfurilor valoarea de schimb 
poate ajunge cel mult la o formă independentă de valoarea 
de întrebuinţare a mărfurilor, aici ea apare deodată ca o 
substanţă în evoluţie, care se află într-un proces de auto
mişcare şi pentru care marfa şi banii nu sînt decît nişte sim
ple forme, ba mai mult, ea se deosebeşte ca valoare iniţială 
de sine însăşi ca plusvaloare. Ea devine bani în proces de 
automişcare (prozessierendes Geld) şi ca atare capital 
(pag. 1 16) . 

B-M-B' ere, ce-i drept, a fi o formă proprie numai 
capitalului comercial. Insă şi capitalul industrial este format 
din bani, care se transformă în marfă şi care se retransformă 
în mai mulţi bani prin vînzarea acesteia. Acte care ar putea 
să aibă loc între cumpărare şi vînzare, în afara sferei circu
laţiei, nu schimbă întru nimic acest proces. în sfîrşit, în 
capitalul purtător de dobîndă, procesul se prezintă în mod 
nemijlocit ca B-B', ca o valoare care este în acelaşi timp 
mai mare decît ea însăşi (pag. 1 1 7) .  

II. Contradicţiile formulei generale * 

Forma de circulaţie prin care banii  devin capital con
trazice toate legile expuse mai sus cu privire la natura măr
fii, a valorii, a banilor şi a circulaţiei însăşi. Poate această 

* Vezi K. Marx, „Capitalul" ,  vol. I, Editura olitică, 160, diţia a IV-a, .ag. 1 85-195. 
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deosebire pur formală a succesiunii inversate să ducă la  
acest rezultat ? 

Mai mult .  Inversarea aceasta există numai pentru una 
din cele trei persoane care acţionează. In calitate de capi
talist, eu cumpăr marfa de la X şi o revînd lui Y. X şi Y 
nu apar decît în calitate de simpli cumpărători şi vînzători 
de marfă. In ambele cazuri, eu apar în faţa lor numai ca sim
plu posesor de bani sau de marfă ; faţă de unul, ca cumpă
rător sau ca bani, faţă de celălalt, ca vînzător sau ca marfă. 
Dar faţă de nici unul eu nu apar în calitate de capitalist sau 
ca unul care reprezint ceva mai mult decît bani sau marfă. 
Pentru X, afacerea a început printr-o vînzare, pentru Y, ea 
s-a  încheiat printr-o cumpărare, aşadar, la fel ca şi în circu
laţia mărfurilor. De asemenea, dacă dreptul meu la plusva
loare s-ar baza pe succesiunea inversă, X ar putea să-i vîndă 
direct lui Y, şi perspectiva plusvalorii ar cădea. 

Să presupunem că X şi Y cumpără direct marfă unul de 
la celălalt. In ceea ce priveşte valoarea de întrebuinţare, 
aîndoi pot cîştiga. X poate chiar produce mai mult din 
marfa sa decît e în stare să producă Y în acelaşi timp, şi 
viceversa, fapt de pe urma căruia iarăşi cîştigă amîndoi. 
Dar altfel stau lucrurile cu valoarea de schimb. Aici se 
schimbă mărimi de valoare egală, chiar dacă banii intervin 
în calitate de mijloc de circulaţie (pag. 1 19) . 

Privind lucrurile în mod abstract, în circulaţia mărfu
rilor simplă, în afară de înlocuirea unei valori de întrebuin
ţare prin alta, nu se petrece nimic altceva decît o schimbare 
de formă a mărfii .  In măsura în care ea condiţionează numai 
o schimbare de formă a valorii ei de schimb, ea condiţio
nează, atunci cînd fenomenul se  realizează în toată puritatea 
lui, un schimb de echivalente. E drept că mărfurile pot fi 
vîndute la preţuri care se abat de la valoarea lor, dar 
numai atunci cînd legea schimbului de mărfuri este violată. 
În forma sa pură, el este un schimb de echivalente ; aşa
dar, nu este un mijloc de îmbogăţire (pag. 1 20) . 

De aici provine eroarea tuturor celor care au încercat 
să prezinte plusvaloarea ca pe un rezultat al circulaţiei 
mărfurilor. Condillac (pag. 1 2 1 ) ,  Newman (pag. 1 22) . 

Să presupunem însă că schimbul nu are loc sub forma 
sa pură, că se schimbă nonechivalente. Să presupunem că fie
care vînzător îşi vinde marfa cu 1 0°/o peste valoarea ei. Totul 
rămîne neschimbat, ceea ce fiecare cîştigă în calitate de 
vînzător va pierde în calitate de cumpărător. La fel ca şi 

20* 
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cînd valoarea banilor s-ar fi modificat cu 100/o. - ÂcelaşL 
lucru s-ar întîmpla dacă cumpărătorii ar cumpăra totul 
cu 100/o sub valoare (pag. 1 23) (Torrens) . 

Ipoteza că plusvaloarea provine dintr-un adaos al pre
ţurilor presupune că ar exista o clasă care cumpără fără să 
vîndă, care deci consumă fără să producă, o clasă spre care 
banii curg încontinuu în mod gratuit. A vinde acestei clase 
mărfurile peste valoarea lor nu înseamnă decît a recîştiga 
în parte, prin mij loace frauduloase, banii daţi fără să fi 
primit ceva în schimb. (Asia Mică şi Roma) . Dintr-o aseme
nea afacere, vînzătorul va ieşi însă întotdeauna înşelat şi 
nu se va putea îmbogăţi, nu va putea obţine plusvaloare. 

Să admitem că a avut loc o înşelătorie. X îi vinde lui Y 
vin în valoare de 40 I.st. contra griu în valoare de 50 I.st. 
X a cîştigat 10 I.st. Dar X+Y au împreună tot numai 90, 
X are 50 şi Y numai 40. Valoarea a fost transferată, dar nu 
creată. Intreaga clasă capitalistă dintr-o ţară nu se poate 
înşela pe sine însăşi (pag. 1 26) . 

Aşadar, dacă se schimbă echivalente, nu se produce 
plusvaloare ; dacă se schimbă nonechivalente, tot nu se pro
duce plusvaloare. Circulaţia mărfurilor nu creează o va
loare nouă. 

De aceea nu cercetăm aici formele cele mai vechi şi mai 
populare ale capitalului, capitalul comercial şi capitalul că
mătăresc. Dacă vrem să explicăm valorificarea capitalului 
comercial altfel decît prin simplă înşelătorie, este nevoie de 
o serie lungă de termeni intermediari care lipsesc încă aici. 
Intr-o măsură şi mai mare, acest lucru este valabil pentru 
capitalul cămătăresc şi capitalul purtător de dobîndă. In cele 
ce urmează vom constata că ambele nu sînt decît forme de
rivate ; de asemenea, vom vedea de ce au precedat istori
ceşte capitalul modern. 

Aşadar, plusvaloarea nu poate să ia naştere din circu 
laţie. Dar în afara ei ? In afara ei, posesorul de mărfuri este 
simplu producător al mărfii sale, a cărei valoare depinde de 
cantitatea de muncă proprie cuprinsă în ea, cantitate măsu
rată după o lege socială determinată ; această valoare este 
exprimată în bani de calcul, de exemplu într-un preţ de 
10 I.st. Dar această valoare nu este, în acelaşi timp, o va
loare de 1 1  I.st. ; munca lui creează valori, dar nu valori 
care să se valorifice singure. Ea poate adăuga mai multă 
valoare unei valori existente, dar aceasta numai adăugind 
mai multă muncă. Aşadar, producătorul de mărfuri, fără să 



Conspect asupra „Capitalului", voi. I. - Cap. II. 277 

intre în contact cu alţi posesori de mărfuri, nu poate produce 
plusvaloare în afara sferei circulaţiei. 

Capitalul trebuie deci să provină din circulaţia măfu
rilor şi, în acelaşi timp, să nu provină din ea (pag. 128) . 

Prin urmare, transformarea banilor în capital trebuie 
demonstrată pe baza unor legi imanente ale schimbului de 
mărfuri, luîndu-se ca punct de plecare schimbul de echiva
lente. Posesorul nostru de bani, care există doar sub formă 
de crisalidă de capitalist, trebuie să cumpere mărfurile la 
valoarea lor, să le vîndă la valoarea lor şi, totuşi, să obţină 
la sfîrşitul procesului mai multă valoare decit a înglobat în 
el. Transformarea sa în fluture trebuie să aibă loc în sfera 
circulaţiei şi nu trebuie să aibă loc în sfera circulaţiei. Iată 
.condiţiile problemei. Hic Rhodus, hic salta I * ( pag. 1 29) . 

III. Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă **  

Schimbarea valorii banilor care urmează să  se  trans
forme în capital nu poate să se producă chiar în aceşti bani, 
căci prin cumpărare ei nu pot realiza decit preţul mărfii, 
iar pe de altă parte, atîta timp cit rămîn bani, ei nu-şi 
schimbă mărimea valorii, iar prin vînzare, de asemenea, ei 
nu fac altceva decît să transforme marfa din forma ei natu
rală în forma ei bănească, Schimbarea trebuie să se producă, 
aşadar, în marfa din B-M-B ; dar nu în valoarea ei de 
schimb, căci de schimbat se schimbă echivalente ; schim
barea nu poate să se producă, aşadar, decît în valoarea de 
întrebuinţare ca atare a mărfii, adică să rezulte din consu
marea ei ; pentru aceasta este nevoie de o marfă a cărei 
valoare de întrebuinţare să aibă proprietatea de a fi sursă 
de valoare de schimb, şi această marfă există : ea este forţa 
de muncă (pag. 130) . 

Dar pentru ca posesorul de bani să găsească forţa de 
muncă ca o marfă pe piaţă, ea trebuie să fie vîndută de 
propriul ei posesor, prin urmare să fie forţă de munca liberă. 
Deoarece, în calitate de contractanţi, atît cumpărătorul cit 
şi vînzătorul sînt persoane egale din punct de vedere juridic, 
forţa de muncă trebuie să fie vîndută numai temporar, de-

• Aici e Rhds, aici să sari I - cuvinte adresate eroului fabulei 
„Lăudărsul" de Esop, care se fălea u săriturile pe care le-ar fi făcut 
pe insula Rhds. - Nota trad. 

** Vzi K. Marx. „Capitalul", vol. I, Editura politică, 1960, ediţia a IVa, pag. 195-205. 
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oarece la o vînzare en bloc * vînzătorul nu mai rămîne vîn
zător, ci devine el însuşi marfă. Dar, în cazul acesta, în loc 
să poată vinde mărfuri în care să fie materializată munca sa,  
posesorul este, dimpotrivă, nevoit să ofere spre vînzare, ca 
marfă, însăşi for1 lui de muncă (pag. 1 3 1 ) .  

Pentru a transforma banii î n  capital, posesorul de bani 
trebuie să găsească deci pe piaţa de mărfuri pe muncitorul 
liber, liber în dublu sens : pe de o parte, în sensul că dis
pune ca persoană liberă de forţa sa de muncă ca de o marfă 
a sa, pe de altă parte, în sensul că nu are de vînzare alte 
mărfuri că este slobod şi liber, liber de toate acele lucruri 
care sînt necesare pentru realizarea forţei sale de muncă 
(pag. 1 32) . 

In treacăt fie zis, relaţia dintre posesorul de bani şi 
posesorul forţei de muncă nu este o relaţie naturală sau o 
relaţie socială comună tuturor timpurilor, ci o relaţie istorică, 
produsul multor transformări economice. Astfel, şi categoriile 
economice examinate pînă acum poartă toate pecetea lor 
istorică. Pentru a deveni marfă, produsul trebuie să nu mai 
fie produs pentru a servi direct ca mij loc de subzistenţă ; 
masa produselor poate lua forma de marfă numai în cadrul 
unui mod de producţie determinat, modul de producţie capi
talist, deşi producţia şi circulaţia mărfurilor pot exista chiar 
şi acolo unde masa produselor nu devine niciodată marfă. 
Banii dito ** pot exista în toate perioadele în care circu
laţia mărfurilor a ajuns la un anumit nivel ; formele speciale 
ale banilor, de la simplu echivalent la bani mondiali, presu
pune etape diferite ale dezvoltării, totuşi, o circulaţie a măr
furilor chiar foarte slab dezvoltată poate genera toate aceste 
forme. Dimpotrivă, capitalul nu apare decît atunci cînd există 
condiţia de mai sus, şi această singură condiţie cuprinde o 
întreagă istorie universali (pag. 1 78) . 

Forţa de muncă are o valoare de schimb, care se deter
mină ca şi aceea a oricărei alte mărfi : prin timpul de muncă 
necesar pentru producerea, deci şi pentru reproducerea ei. 
Valoarea forţei de muncă este valoarea mijloacelor de sub
zistenţă necesare pentru întreţinerea posesorului ei, şi anum� 
pentru întreţinerea lui în condiţii care să-i asigure o capa
citate de muncă normală. Acestea depind de climă, de con
diţiile naturale etc. ,  ca şi de standard of life ***  istoriceşte dat 

* - în blc ; în czul de fată - pentru todeauna. - Nota trad. 
** - de asmenea. - Nota trad. 

*** - nivelul de trai. - Nota trad. 
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din fiecare ţară. Ele variază, dar pentru o ţară determinată şi 
pentru o epocă determinată ele sînt date. Ele mai cuprind 
mijloacele de subzistenţă necesare pentru înlocuitori, adică 
pentru copii, astfel ca această rasă de posesori de marfă sui 
generis să se perpetueze în veci. Apoi, cînd este vorba de 
muncă calificată, ele cuprind şi cheltuielile de instruire 
(pag. 1 35) . 

Limita minimă a valorii forţei de muncă este valoarea 
mijloacelor de subzistenţă fiziceşte indispensabile. Dacă pre 
ţul forţei de muncă scade pînă la acest minim, el scade sub 
valoarea ei, întrucît aceasta din tună presupune o calitate 
normală a forţei de muncă, şi nu o forţă de muncă degra
dată (pag. 136) . 

Natura muncii implică faptul că forţa de muncă urmează 
să fie consumată abia după încheierea contractului, şi, de
oarece pentru mărfuri de acest fel banii sînt în majoritatea 
cazurilor mijloc de plată, în toate ţările în care domneşte 
modul de producţie capitalist, forţa de muncă e plătită abia 
după ce munca a fost prestată. Prin urmare, muncitorul îl 
creditează pretutindeni pe capitalist (pag. 137-138) . 

Procesul de consumare a forţei de muncă este, în acelaşi 
timp, procesul de producţie a mărfii şi a plusvalorii, şi această 
consumare are loc în afara sferei circulaţiei (pag. 1 40) . 
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C A P I T O L  U L  A L  T R E I L E A  

Producţia plusvalorii absolute 

I. Procesul de muncă şi procesul de valorificare * 

Cumpărătorul forţei de muncă o consumă punindu-1 pe 
vînzătorul ei să muncească. Pentru a produce mărfuri, 
această muncă trebuie mai întîi să producă valori de între
buinţare, şi în această calitate ea este independentă de re
laţiile specifice dintre capitalişti şi muncitori. Descrierea 
procesului de muncă ca atare la pag. 14 1-149 . 

... Procesul de muncă pe bază capitalistă prezintă două 
particularităţi : 1 .  muncitorul lucrează sub controlul capi
talistului, 2. produsul este proprietatea capitalistului, căci 
procesul de muncă nu mai este acum decît un proces între 
două lucruri cumpărate de capitalist : forţa de muncă şi mij 
loacele de roducţie (pag. 150) . 

Capitalistul nu vrea însă să producă valoarea de între
buinţare in sine, ci numai ca purtătoare a valorii de schimb 
şi în mod special a plusvalorii. In aceste condiţii - cînd 
marfa este unitatea valorii de întrebuinţare şi a valorii de 
schimb -, munca devine unitatea procesului de producţie şi 
a procesului de valorificare (pag. 1 5 1 ) .  

Aşadar, s ă  examinăm cantitatea de muncă materializată 
în produs. 

Să luăm, de pildă, fire. Pentru fabricarea lor a fost ne
voie de 10  pfunzi de bumbac, să zicem de 10  şilingi, iar 
pentru mijloacele de muncă, a căror uzură necesară în ope
raţia torsului este denumită aici pe scurt partea fusului, deci 
pentru fus 2 şilingi. Astfel, în produs au intrat 12 şilingi 
pentru înlocuirea mijloacelor de producţie, în trucît produsul 
a devenit o valoare de întrebuinţare reală, în cazul de faţă 
fire, şi întrucît în aceste mijloace de muncă a fost reprezen-

* Vzi- K. Marx. „Capitalul" ,  oi. I, Editura politică, 1960, editia 
a IV-a, pag. 207-227. 
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tat numai timpul de muncă socialmente necesar. Cit se 
adaugă mărfii prin operaţia filatului ? 

Procesul de muncă este privit, aşadar, aici sub un as, 
pect cu totul diferit ; in valoarea produselor, munca plan 
tatorului de bumbac, a constructorului de fuse etc. ş i  a 
filatorului reprezintă părţi comensurabile, egale din punct 
de vedere calitativ ca muncă omenească generală necesară, 
creatoare de valori, deosebindu-se, aşadar, numai din punct 
de vedere cantitativ şi putînd fi de aceea comparabile can
titativ prin timpul de muncă. Se presupune că acesta este 
timp de muncă socialmente necesar, pentru că numai el e 
creator de valoare. 

Presupunînd că valoarea pe o zi a forţei de muncă 
= 3 şilingi, că această valoare reprezintă 6 ore de muncă 
şi că se produce 1 2/s pfunzi de fire pe oră, deci în 6 ore -
10  pfunzi de fire din 10  pfunzi de bumbac (ca mai sus) , în 
6 ore s-a adăugat o valoare de 3 şilingi, iar produsul valo
rează 1 5  şilingi ( 10 şilingi + 2 + 3 şilingi) sau 1 ş�ling şi 
6 pence de fiecare pfund de fire. 

Dar aici nu există nici o plusvaloare. Aceasta nu-l poate 
mulţumi pe capitalist. (Subterfugii de-ale economiei vul
gare„. pag. 1 57) . 

Am presupus că valoarea pe o zi a forţei de muncă era 
de 3 şilingi pentru că în ea se găseşte materializată 1/2 zi 
de muncă sau 6 ore. Dar această 1/2 zi de muncă necesară: 
numai pentru a menţine pe muncitor în viaţă timp de 24 de 
ore nu-l împiedică cîtuşi de puţin să lucreze o zi întreagă. 
Valoarea forţei de muncă şi valoarea pe care o creează sînt 
două mărimi diferite. Proprietatea ei utilă nu era decît o 
condiţie sine qua non *,  dar hotărîtoare a fost valoarea de 
întrebuinţare specifică a forţei de muncă de a fi sursă de mai 
multă valoare de schimb declt posedă ea lnsăşi (pag. 159) . 

Aşadar, muncitorul lucrează 12  ore, toarce 20 de pfunzi 
de bumbac = 20 de şilingi, uzura fuselor - 4 şilingi, iar 
munca costă 3 şilingi, în total - 27 de şilingi. Dar în produs 
sînt materializate : 4 zile de muncă pentru fuse şi bumbac, 
1 zi de muncă a torcătorului = 5 zile a 6 şilingi = 30 de 
şilingi valoarea produsului. Plusvaloarea de 3 şilingi s-a rea
lizat : banii s-au transformat în capital (pag. 1 60) . Toate con, 
diţiile problemei sînt îndeplinite. (Amănunte la pag. 1 60.) 

• - indispe;abilă. - Nota trad. 
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Procesul de valorificare este un proces de muncă ca 
proces de creare a valorii prelungit dincolo de punctul pînă 
la care furnizează un simplu echivalent pentru valoarea plă
tită a forţei de muncă. 

Procesul de creare a valorii se deosebeşte de procesul 
de muncă obişnuit prin aceea că acesta din urmă este con
siderat din punct de vedere calitativ, iar primul din punct 
de vedere cantitativ, şi anume numai în măsura în care 
conţine timp de muncă socialmente necesar (pag. 16 1 ) .  (Amă
nunte la pag. 1 62.) 

Ca unitate a procesului de muncă şi a procesului de 
creare a valorii, procesul de producţie este producţie de 
mărfuri ; ca unitate a procesului de muncă şi a procesului de 
valorificare, el este un proces de productie de mărfuri ca
pitalistă (pag. 1 63) . 

Reducerea muncii complexe la muncă simplă 
(pag. 1 63-1 65) . 

II. Capital constant şi capital variabil * 

Procesul de muncă adaugă obiectului muncii o valoare 
nouă şi transferă, în acelaşi timp, valoarea obiectului muncii 
asupra produsului, o conservă deci prin simplă adăugire de 
valoare nouă. Acest dublu rezultat se obţine astfel : carac
terul calitativ, specific util al muncii transformă o valoare de 
întrebuinţare într-o altă valoare de întrebuinţare şi conservă 
astfel valoarea ; însă caracterul abstract general cantitativ al 
muncii, creator de valoare, adaugă o valoare nouă (pag. 1 66) . 

Să presupunem, de exemplu, că productivitatea operaţiei 
torsului creşte de şase ori. Ca muncă u tilă ( calitativă) , ea 
conservă, în acelaşi timp, de şase ori mai multe mijloace de 
muncă. Dar ea adaugă tot numai aceeaşi valoare nouă ca şi 
pînă acum, ceea ce înseamnă că în fiecare pfund de fire se 
găseşte numai 1/6 din valoarea nouă, adăugată mai înainte. 
Ca muncă creatoare de valoare, ea nu produce mai mult ca 
înainte (pag. 1 67) . Contrarul are loc atunci cînd productivi
tatea muncii torsului rămîne neschimbată, iar valoarea mij 
loacelor de muncă creşte (pag. 1 68) . 

* Vzi K. Max. „CpitaJI•, oi. I, ditura politiii, 10, ditia a IV-a, pag. 227-8. 
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Mijlocul de muncă nu transferă produsului decît acea 
valoare pe care o pierde el însuşi (pag. 169) . Acest lucru se 
petrece în grade diferite. Cărbunele, lubrifiantele etc. sînt 
consumate în întregime. Materiile prime iau o formă nouă. 
Uneltele, maşinile etc. nu transferă decît încet şi în parte 
valoarea lor, iar uzura este calculată pe baza experienţei 
(pag. 1 69-170) . Dar unealta rămîne totuşi permanent în în
tregime în procesul muncii. Aşadar, aceeaşi unealtă intră în 
întregime în procesul muncii şi numai în parte în procesul 
de valorificare, astfel incit deosebirea dintre cele două pro
cese se reflectă aici în factori materiali (pag. 1 7 1 ) .  Invers, ma
teriile prime de pe urma cărora rămîn deşeuri intră în în
tregime în procesul de valorificare şi numai în parte în 
procesul de muncă, deoarece reapare, minus deşeul, în 
produs (pag. 1 7 1 ) .  

î n  nici u n  caz însă, mijlocul de muncă nu poate să 
transfere mai multă valoare de schimb decît a avut el însuşi 
- el serveşte în procesul de muncă numai ca valoare de 
întrebuinţare şi nu poate să transfere, în consecinţă, decît 
valoarea de schimb pe care a avut-o înainte (pag. 1 72) . 

Această conservare a valorii este foarte preţioasă pen
tru capitalist şi  nu-l costă nimic (pag. 173-174) . 

Prin urmare, valoarea conservată nu face dec1t să re
apară, ea exista înainte, şi numai procesul de muncă adaugă 
o valoare nouă. Şi anume, în producţia capitalistă plus
valoare, excedentul valorii produsului peste valoarea ele
mentelor consumate în procesul de creare a produsului ( mij 
loacele de producţie şi forţă de muncă) (pag. 175-176) . 

Aici sînt descrise formele de existenţă pe care le adoptă 
valoarea iniţială a capitalului atunci cînd a lepădat forma 
bani pentru a se transforma în factorii procesului de muncă : 
1 )  prin cumpărarea mijloacelor de muncă şi 2) prin cumpă
rarea forţei de muncă. 

Aşadar, capitalul investit în mijloace de muncă nu-şi 
schimbă mărimea valorii în procesul de producţie ; această 
parte a capitalului o numim capital constant. 

Partea investită în forţă de muncă îşi schimbă valoarea ; 
ea produce 1) propria ei valoare ş i  2) plusvaloare - această 
parte a capitalului o numim capital variabil (pag. 1 76) . 

(Capitalul nu e constant decît în raport cu procesul de 
producţie special dat, în decursul căruia nu se schimbă ; el 
poate consta uneori din mai multe, alteori din mai puţine 
mijloace de muncă, şi valoarea mijloacelor de muncă cum-
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părate poate creşte sau scădea, dar aceasta nu influenţează 
raportul mijloacelor de muncă faţă de procesul de producţie 
(pag. 177) . Tot astfel poate varia şi raportul procentual în 
care un capital determinat se împarte în constant şi variabil, 
dar în fiecare caz dat c rămîne constant şi v variabil) 
{pag. 178) . 

III. Rata plusvalorii * 

C V 
C = 500 I.st. = 4l0 + 9o. La sfîrşitul procesului de 

muncă, ÎH care v s-a transformat în forţă de muncă, se ajunge V p 
la  rezultatul : 4l0 + 90 + 9o = 590. Să presupunem că c se 
compune din materii prime de 312 I.st., din materii auxiliare 
de 44 I.st., uzura maşinilor de 54 I.st. = 410  I.st. Să zicem 
că întreaga valoare a maşinilor este de 1 054 I.st. Dacă aceasta 
ar intra în întregime în calcul, ar rezulta că în ambele părţi 
ale ecuaţiei c reprezintă 1 410 I.st. ; plusvaloarea ar rămîne, 
ca şi pînă acum, de 90 (pag. 179) . 

A vînd în vedere că în produs valoarea lui c nu face 
decît să reapară, valoarea-produs obţinută este diferită de 
valoarea nou creată obţinu tă în acest proces, ea nu este aşa 
dar = c + v + p, ci = v + p. Pentru procesul le valorifi care 
mărimea lui c este indiferentă, cu alte cuvinte c = O  (pag. 1 80) . 
Aceasta se întîmplă şi în practică, atunci cînd se face ab 
stracţie de modul comercial de calcul, de exemplu la calcu
larea venitului unei ţări de pe urma industriei sale se scad 
materiile prime importate (pag. 1 8 1 ) .  Raportul dintre plus
valoare şi capitalul total va fi examinat în cartea a III-a 06• 

Prin urmare, rata plusvalorii = p : v, în cazul de faţă 
90 : 90 = 1 OOO/o. 

Timpul de muncă în care muncitorul reprodue valoarea 
forţei lui de muncă - în condiţii capitaliste sau în alte con
diţii - este munca necesară ; munca efectuată peste acest 
timp, aceea care formează plusvaloarea capitalistului, este 
supramuncă (pag. 1 83-184) . Plusvaloarea este supramuncă 
cristalizată, şi numai forma sub care ea este stoarsă deose
beşte diferitele formaţiuni sociale. 

Exemplificarea erorii care se comite cînd c este în
globat în calcul, vezi pag. 1 85-1 96 (Senior). 

* Vezi K. Max. „Capitalul",  ol. I, ditura politică, 160, ediţia 
a IV-a, pag. 23--254. 
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Suma muncii necesare şi a supramuncii - ziua de muncă. 

N .  Ziua de muncă * 

Timpul de muncă necesar este dat. Supramunca este 
variabilă, dar în cadrul unor anumite limite. Ea nu poate fi 
niciodată = O, căci în cazul acesta producţia capitalistă ar 
înceta. Ea nu poate atinge niciodată 24 de ore din motive 
de ordin fizic, şi, în afară de aceasta, limita maximă mai 
este influenţată întotdeauna şi de cauze morale. Dar aceste 
limite sînt extrem de elastice. - Cerinţa economică este ca 
ziua de muncă să nu fie mai lungă decît permite o uzură 
normală a muncitorului. Dar ce înseamnă normală ? Are loc 
o antinomie, şi numai forţa poate d�cide. De aici, lupta din
tre clasa muncitoare şi clasa capitalistă pentru o zi de muncd 
normală (pag. 1 98-202.) 

Supramunca în epocile sociale anterioare. Atîta timp 
cit valoarea de schimb nu are o importanţă mai mare dec. 
valoarea de întrebuinţare, supramunca este mai moderată, 
de exemplu la antici : numai acolo unde se produ cea în mod 
direct valoare de schimb - aur şi argint -, supramunca era 
excesivă (pag. 203.) Acelaşi lucru în statele sclavagiste din 
America pînă cînd s-a trecut la producţia de bumbac în 
masă pentru export. De asemenea, munca de clacă, de 
exemplu în Principatele dunărene. 

Munca de clacă este cel mai bun termen de comparaţie 
cu exploatarea capitalistă pentru că aici supramunca este 
fixată ca timp de muncă prestat. Reglement organique !or 
din Valahia (pag. 204-206.) 

Aşa cum aceasta este o expresie pozitivă a goanei după 
supramuncă, Factory-Acts ** din Anglia sînt expresia ei ne
gativă. 

Factory-Acts. Legea din 1 850 (pag. 207.) 101/2 ore şi 71/2 
sîmbăta = 60 de ore pe săptămînă. Profi tu l fabricanţilor ob
ţinut prin ocolirea acestei legi (pag. 208-21 1 .) 

Exploatarea în ramurile în care ziua de muncă nu e re
glementată sau reglementată abia mai tîrziu : industria dan
telelor (pag. 212) ,  olăria (pag. 213) ,  chibriturile (pag. 215) ,  
tapetele (pag. 21 5-217) ,  brutăriile (pag. 21 7-222) , salariaţii 
căilor ferate (pag. 223) , cusătoresele (pag. 223-225) , fierarii 

• Vzi op. cit., pag. 34. •• - legile pentru reglementarea muncii în fabrici. - Nota !rad. 
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{pag. 226) , munca de zi şi de noapte în shifts * : a) siderurgie 
şi industria de prelucrare a metalului (pag. 227-236) . 

Aceste fapte dovedesc că muncitorul nu e considerat 
de către capital decît ca forţă de muncă, al cărui timp este 
în întregime numai timp de muncă în măsura în care acest 
lucru este posibil de realizat, că durata vieţii forţei de muncă 
le este indiferentă capitaliştilor (pag. 236-238.) Dar acest 
lucru nu este împotriva intereselor capitaliştilor înşişi ? Cum 
pot fi înlocuiţi muncitorii, care se uzează foarte repede ? 
- Comerţul organizat cu sclavi în Statele Unite a ridicat 
uzura rapidă a sclavilor la rangul de principiu economie, 
acelaşi lucru în Europa cu aducerea munci torilor din dis
trictele agricole etc. (pag. 239.) Poorhouse-supply ** (pag. 240.) 
Capitalistul nu vede decît suprapopulaţia disponibilă şi o 
uzează. Dacă rasa va pieri - apres moi le deluge *** .  Ca
pitalul nu cunoaşte nici un fel de scrupule cînd este vorba 
de sănătatea şi durata vieţii muncitorului, atunci cînd so 
cietatea nu-l sileşte să ţină seama de ele„., şi în condiţiile 
liberei concurenţe, legile imanente ale producţiei capitaliste 
se impun capitalistului individual ca lege coercitivă exte
rioară (pag. 243.) 

Stabilirea unei zile normale de muncă este rezultatul 
unei lupte seculare între capitalist şi muncitor. 

La început legile au fost făcute pentru a prelungi ziua 
de muncă, astăzi pentru a o reduce (pag. 244.) Primul „Sta
tute of Labourers" **** ( adoptat în anul 23 al domniei lui 
Eduard al Iii-lea, 1 349) a fost promulgat sub pretextul că 
ciuma a decimat în asemenea măsură populaţia, incit fiecare 
trebuie să muncească mai mult. De aceea legea fixa nivelul 
maxim al salariului şi limita zilei de muncă. 1n 1496, sub 
Henric al VII-lea, ziua de muncă a muncitorilor agricoli şi a 
tuturor meşteşugarilor (artificers) era în timpul verii - înce
pînd din martie pînă în septembrie - de la 5 a.m. pînă între 
7 şi 8 p.m., cu 1 oră, 1 1/2 oră şi 1/2 oră = 3 ore de pauză. Iarna 
de la 5 a.m. pînă se întuneca. Această lege n-a fost niciodată 
aplicată cu stricteţe. In secolul al XVIII-lea, capitalul încă 
nu reuşise să dispună de întreaga săptămînă de muncă ( cu 
excepţia muncitorilor agricoli) . Vezi polemica de pe timpul 
acela (pag. 248-251 .) Numai o dată cu apariţia marii în-

* - n schimb!fi. - Nota trad. 
** - brate de muncă funizate de aziluri. - Nota trad. 

*** - după mine potopul. - Nota trad. 
**** - , legea cu privire la muncitori", - Nota trad. 
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dustrii acest lucru a fost posibil ; mai mult, marea industrie 
a doborît toate barierele şi a început să exploateze pe mun
citori cu neruşinare. Proletariatul a opus rezistenţă de îndată 
ce s-a  dezmeticit. Cele 5 legi din 1802-1833 au existat doar 
pe hîrtie, deoarece lipseau inspectorii. Abia legea din 1833 a 
stabilit în 4 ramuri ale industriei textile o zi de muncă nor
mală : de la  5,30 a.m. pînă la  8 ,30 p.m., în c are timp young 
persons * de la 13 pînă la 18 ani nu aveau voie să lucreze mai 
mult de 12  ore, cu o pauză de l 1/2 oră. Copiii între 9 şi 13 ani 
numai 8 ore, i ar munca de noapte era interzisă pentru copii 
şi young persons (pag. 253-255.) 

Relaissystem ** şi folosirea lui abuzivă în scopul oco
lirii legii (pag. 256.) In sfîrşit, legea din 1 844, care asimila 
femeile de toate vîrstele cu persoanele tinere, stabilea pentru 
copii 61/2 ore de muncă şi punea frîu sistemului de schimburi. 
In schimb admitea munca copiilor de la 8 ani. - In 1 847, în 
sfîrşit, era adoptat bill-ul care stabilea ziua de muncă de 
10 ore pentru femei şi young persons (pag. 259.) Incercările 
capitaliştilor de a lupta împotriva acestui bill (pag. 260-268.) 
O flaw ***  a legii din 1 847 a avut drept urmare legea de 
compromis din 1850 (pag. 269) , care fixează ziua de muncă 
pentru adolescenţi şi femei la 5 zile de cite 101/2 ore şi 1 zi 
de 7112 ore = 60 de ore pe săptămînă, şi anume între ora 6 
dimineaţa şi 6 seara. In rest legea din 1 847 pentru reglemen
tarea muncii copiilor a rămas în vigoare. - Excepţie face 
industria mătăsii (vezi pag. 270.) - - In 1853 timpul de muncă 
pentru copii este de asemenea limitat între ora 6 dimineaţa 
şi 6 seara (pag. 272.) 

Printworks Akt ****  din 1845 nu impune aproape nici un 
fel de limite. Copiii şi femeile pot lucra 16 ore ! 

Pentru albitorii şi boiangerii a fost emisă o lege în 1860, 
pentru fabricile de dantelă în 1861 ,  pentru industria olăriei 
şi numeroase alte ramuri în 1863 ( în acelaşi an au fost emise 
legi speciale pentru albitorii în aer liber şi brutării) (pag. 274) . 

Aşadar, marea industria creează mai întîi necesitatea de 
a limita timpul de muncă. dar mai pe urmă iese la  iveală că 
aceeaşi muncă excesivă se extinde treptat în toate celelalte 
ramuri (pag. 277) . 

* - dolcnţi. - Nota trad. ** - sstmul muncii în Chimburi. - Nota tmd. *** - Deficienţa. - Nota trad. **** Lgea cu privire la imprimeriile de stambă. - Nota trad. 
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Istoria mai arată că, în special o dată cu introducerea 
muncii femeilor şi a copiilor, muncitorul izolat „liberu este 
lipsit de apărare în faţa capitalistului, este învins, şi aceasta 
duce la desfăşurarea luptei de clasă între muncitori şi ca
pitalişti (pag. 277) . 

In Franţa, abia în 1 848 a fost introdusă legea cu privire 
la ziua de muncă de 12  ore pentru toţi muncitorii şi toate 
ramurile de muncă. ( Vezi însă la pag. 253 nota privitoare la 
legea franceză din 1 841  cu privire la munca copiilor, care 
n-a fost aplicată în realitate decît în 1 853 şi de altfel numai 
in Departement du Nord.) In Belgia, „libertate a muncii " ab
solută I In America, mişcarea pentru ziua de muncă de 8 ore 
(pag. 279) . 

Aşadar, muncitorul iese cu totul altfel din procesul de 
producţie decît a intrat. Contractul de muncă n-a fost pentru 
el un act al unui agent liber al producţiei ; timpul în care 
e liber să-şi vîndă forţa de muncă este acela pe care el 
este silit să şi-o vîndă, şi numai prin împotrivirea lor ln msă 
muncitorii silesc statul să vină cu legi menite să-i împie
dice să se vîndă pe ei înşişi, împreună cu urmaşii lor, capi
talului printr-un contract încheiat de bunăvoie, care-i hă · 
răzeşte sclaviei şi morţii. Locul pomposului catalog al drep
turilor inalienabile ale omului îl ia modesta Magna Charta 
a legii pentru reglementarea muncii în fabrici (pag. 280-281 .) 

V .  Rata şi masa plusvalorii * 

O dată cu rata plusvalorii este dată şi masa ei. Dacă 
valoarea pe o zi a unei forţe de muncă este de 3 şilingi -
şi rata plusvalorii = 1 00/o, atunci masa ei e zi = 3 şilingi 
pentru un muncitor. 

1. Capitalul variabil fiind expresia bănească a valorii 
intregii forţe de muncă utilizate în acelaşi timp de un capi
talist, masa plusvalorii produse de ea = capitalul variabil 
înmulţit cu rata plusvalorii. Ambii factori pot varia, şi de aici 
pot rezulta diferite combinaţii. Masa piusvalorii poate ·ă 
crească, chiar dacă capitalul variabil scade, dacă creşte 
rata, deci dacă ziua de muncă e prelungeşte (pag. 282.) 

2. Această creştere a ratei plusvalorii îşi are limitele 
ei absolute în faptul că ziua de muncă nu poate fi prelungită 

* Vezi K. Max. „CapitalulN ,  vol. I, Editura politică, 160, ediţia a IV-, pag. 324333. - Nota red. 
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niciodată pînă la 24 de ore, aşadar, valoarea totală a produ
sului pe o zi a unui muncitor nu e niciodată = cu va
loarea a 24 de ore de muncă. Pentru a obţine aceeaşi masă 
de plusvaloare, capitalul variabil nu poate fi deci înlocuit, 
în cadrul acestor limite, decît printr-o exploatare sporită a 
muncii. Aceasta este important pentru a explica diferite fe
nomene care rezultă din tendinţa contradictorie a capita
lului : 1 .  de a reduce capitalul variabil şi numărul munci
torilor ocupaţi şi 2. de a produce totuşi o masă cit mai mare 
posibilă de plusvaloare (pag. 283, 284.) 

3. Masele de valoare şi de plusvaloare produse de di
ferite capi taluri, la o valoare dată şi la un grad de exploa
tare egal al forţei de muncă, slnt direct proporţionale cu mă
rimile părţilor variabile ale acestor capitaluri (pag. 285) . In 
aparenţă aceasta este în contradicţie cu toate faptele. 

Intr-o societate dată şi cu o zi de muncă dată, plusva
loarea poate fi sporită numai prin sporirea numărului mun
citorilor, adică prin creşterea populaţiei, iar în cazul unui 
număr de muncitori dat numai prin prelungirea zilei de 
muncă. Acest lucru este însă valabil numai în ceea ce pri
veşte plusvaloarea absolută. 

Iese acum la iveală că nu orice sumă de bani poate fi 
transformată în capital, că există un minimum : preţul de 
cost al unei singure forţe de muncă şi al mijloacelor de 
muncă necesare. Ca să trăiască el însuşi ca muncitor, ar 
trebui să aibă, la o rată a plusvalorii de 50o, 2 muncitori, şi 
încă n-ar putea să facă nici o economie. Chiar dacă are 8 
lucrători, el nu e decît un mic patron. De aceea, în evul 
mediu, transformarea meşteşugarilor în capitalişti era îm
piedicată prin forţă, limitîndu-se numărul de calfe pe care 
un meşter avea dreptul să le ţină. Minimul de avuţie ne
cesar pentru a forma un adevărat capitalist variază după 
diferitele perioade şi diferitele ramuri (pag. 288) . 

Capitalul a ajuns să comande procesul de muncă şi ve
ghează ca muncitorul să lucreze intens şi cu sîrguinţă. El 
sileşte pe muncitori să depună mai multă muncă decît e 
necesar pentru întreţinerea lor. În ceea ce priveşte stoarce
rea plusvalorii, el întrece toate sistemele de producţie an
terioare bazate pe munca forţată directă. 

Capitalul a preluat munca în condiţiile tehnice date şi, 
la început, nu le-a schimbat. Privind procesul de producţie 
ca proces de muncă, rezultă că pentru muncitor mijloacele 
de producţie nu reprezintă un capital, ci doar un simplu 

21 - Max-ngels - Opere, vol. 16 
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mijloc al propne1 sale activităţi utile. Altfel se prezintă 
lucrurile atunci cînd privim procesul de producţie ca proces 
de valorificare. Mijloacele de producţie se transformă în 
mijloace pentru absorbire de muncă străină. Acum nu mun
citorul este acela care foloseşte mijloacele de producţie, ci 
mijloacele de producţie îl folosesc pe muncitor (pag. 289) . 
ln loc să fie consumate de el.. ., îl consumă ele ca ferment al 
propriului lor proces de viaţă, iar procesul de viaţă al capi
talului constă numai în mişcarea sa ca valoare care se auto
valorif ică„. Simpla transformare a banilor în mijloace de 
producţie le transformă pe acestea din urmă în ti tluri juri
dice şi titluri coercitive asupra muncii altora şi a supa
muncii. 



C A P I T O L U L  A L  P A T R U L E A  

Producţia plusvalorii relative 

I. Noţiunea de plusvaloare relativă * 

291 

Ziua de muncă fiind dată, supramunca nu poate fi sporită 
decît prin reducerea muncii necesare, dar acest lucru nu se 
poate realiza - abstracţie făcînd de scăderea salariilor sub 
valoarea forţei de muncă - decît prin reducerea valorii 
muncii, aşadar prin reducerea preţului mijloacelor de trai 
necesare (pag. 291-293) . La rîndul său, acest lucru nu poate 
fi realizat decît prin mărirea forţei productive a muncii, prin
tr-o revoluţie 1n modul de producţie 1nsuşi. 

Plusvaloarea produsă prin prelungirea zilei de muncă 
este plusvaloare absolută, aceea produsă prin reducerea 
timpului de muncă necesar este plusvaloare relativă (pag. 295) . 

Pentru a reduce valoarea forţei de muncă, creşterea 
forţei productive a muncii trebuie să cuprindă acele ramuri 
industriale ale căror produse determină valoarea forţei de 
muncă - adică ramuri care produc obişnuitele mijloace de 
subzistenţă şi cele care le pot înlocui, precum şi materiile 
prime pentru ele etc. Se demonstrează cum concurenţa duce 
la situaţia în care creşterea forţei productive îşi găseşte 
expresia în preţurile scăzute ale mărfurilor (pag. 296-299) . 

Valoarea mărfii este ln raport invers cu forţa produc
tivă a muncii şi la fel şi valoarea forţei de muncă, deoarece 
aceasta este determinată de preţul mărfurilor. Dimpotrivă, 
plusvaloarea relativă se află în raport direct  cu forţa pro
ductivă a muncii (pag. 299) . 

Pe capitalist nu-l interesează valoarea absolută a mărfii, 
ci numai plusvaloarea cuprinsă în ea. Realizarea plusvalorii 
implică înlocuirea valorii avansate. Avînd în vedere însă că, 
aşa cum reiese din pag. 299, acelaşi proces care măreşte 
forţa productivă scade valoarea mărfii şi sporeşte plusva-

* Vezi K. Max. „Capitalul • ,  voi. I, Edi tu1 politică, 1 960, ediţia 
a IV-a, pag. 333-341 .  - Nota red. 

21* 
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loarea cuprinsă în ea, se explică de ce capitalistul, pe care-l 
interesează numai producerea de valoare de schimb, tinde 
să reducă mereu valoarea de schimb a mărfii. Vezi Quesnay 
(pag. 100) . „ .. 

De aceea, în producţia capitalistă, economisirea de 
muncă prin dezvoltarea forţei productive nu urmăreşte nici
decum reducerea zilei de muncă. Aceasta poate fi chiar 
prelungită. Iată de ce la economişti de soiul unui MacCulloch, 
Ure, Senior şi tutti quanti * putem citi pe o pagină că mun
citorul trebuie să-i fie recunoscător capitalului pentru dez
vol tarea forţelor de producţie, i ar pe următoarea că trebuie 
să-şi dovedească această recunoştinţă muncind pe viitor 
15 ore în loc de 1 0. Această dezvoltare a forţelor de produc
ţie n -are alt scop decît să reducă munca necesară şi să pre
lungească munca pentru capitalist (pag. 301 ) .  

II. Cooperarea ** 

După cum am văzut (pag. 288) , pentru ca producţia s. 
fie capitalistă, este necesar un capital individual destul de 
mare pentru a folosi în mod simultan un număr mai mare 
de muncitori ; paţronul devine pe deplin capitalist numai 
atunci cînd el însuşi este eliberat de muncă. Activitatea 
unui număr mare de muncitori în acelaşi timp pe acelaşi 
cîmp de muncă, pentru a produce aceeaşi speţă de marfă, 
sub comanda aceluiaşi capitalist, formează din punct de 
vedere istoric şi logic punctul de plecare l producţiei capi
taliste (pag. 302) . 

La început, deosebirea este, aşadar, numai cantitativă 
faţă de ceea ce era înainte, cînd un patron folosea mai 
puţini muncitori. Dar chiar de aceasta este legată o schim
bare. Insuşi numărul mare de muncitori constituie o garanţie 
că patronul va obţine în realitate muncă mijlocie, ceea ce 
nu e cazul la micul patron, care, cu toate acestea, trebuie 
să plătească valoarea mij locie a forţei de muncă. în con
diţiile micii producţii, inegalităţile se compensează pentru 
societatea în ansamblu, nu însă pentru fiecare patron în 
parte. In general, legea valorificării se realizează deci în 
întregime pentru producător numai atunci cînd el produce 

* - de o semă cu ei. - Nota trad. -* Vezi K. Marx. „,Capitalul " ,  vol. I, Editura politică, 1960, ediţia 
a IV-a, pag, 32-35. - Nota red. 
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• 
în calitate de capitalist, foloseşte în mod simultan un număr 
mare de muncitori, adică cînd pune în mişcare, din capul 
locului, muncă socială mijlocie (pag. 303, 304) . 

Dar mai departe : economisirea mijloacelor de produc· 
ţie datorită chiar şi acestui singur fapt că producţia se 
desfăşoară pe scară largă şi că se micşorează partea capi· 
talului constant transferată asupra produsului, economisire 
care rezultă numai din consumarea lor în comun în pro· 
cesul de muncă efectuat de un mare număr de muncitori. 
Astfel, mijloacele de muncă dobîndesc un caracter social 
înainte ca însuşi procesul de muncă să dobîndească acest 
caracter (pînă aci simpla alăturare a unor procese de ace
laşi fel) (pag. 305) . 

Aici economisirea mijloacelor de producţie nu trebuie 
considerată decît în măsura în care ieftineşte mărfurile, 
reducînd prin aceasta valoarea forţei de muncă. In ce mă
sură economisirea mijloacelor de producţie schimbă raportul 
dintre plusvaloare şi capitalul total avansat ( c + v) va fi exa
minat abia în cartea a III -a 208• Această ruptură este cu totul 
în spiritul producţiei capi ta liste ; în trucît în producţia capi
talistă condiţiile de muncă se contrapun muncitorului ca 
ceva independent de el,  economisirea lor apare şi ea ca o 
operaţie separată, care nu-l priveşte şi care e deci distinctă 
de metodele care măresc productivitatea forţei de muncă 
consumate de capital. 

Forma de muncă în care un număr mare de muncitori 
lucrează în mod planificat împreună, unul alături de celălalt, 
în cadrul aceluiaşi proces de producţie sau în procese de 
producţie conexe se numeşte cooperare (pag. 306) . (Concours 
de forces. Destutt de Tracy) . 

Suma forţei mecanice a muncitorilor izolaţi se deose
beşte în mod esenţial de potenţialul de forţă mecanică care 
se dezvoltă atunci cînd un număr mare de braţe colaborează 
în acelaşi timp la aceeaşi operaţie nedivizată ( ridicarea unei 
greutăţi etc.) . Cooperarea creează din capul locului o forţă 
productivă care, prin ea însăşi, este o forţă de masă. 

Apoi simplul contact social provoacă la majoritatea 
muncitorilor productivi o emulaţie care măreşte randamen
tul individual al fiecăruia, astfel încît 1 2  muncitori dau 
într-o  zi de muncă în comun de 1 44 de ore un produs mai 
mare decît 12 muncitori în 12 ore de muncă separate sau un 
muncitor în 1 2  zile de muncă succesive (pag. 307) . 
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Deşi un nimăr mare de muncitori fac simultan acelaşi 
lucru sau ceva analog, munca individuală a fiecăruia poate 
totuşi reprezenta o fază diferită a procesului de muncă (lanţ 
de oameni care dau ceva din mină în mină) ; şi aici coope
rarea economiseşte muncă. Acelaşi rezultat se obţine cînd 
construirea unei case începe simultan, din diferite părţi. 
Muncitorul combinat sau muncitorul colectiv are ochi şi 
braţe în faţă şi la spate şi este într-o oarecare măsură omni
prezent (pag. 308) . 

In procesele de muncă complexe, cooperarea permite re 
partizarea diferitelor procese, efectuarea lor simultană, iar 
prin aceasta o scurtare a timpului de munc. necesar pentru 
confecţionarea produsului total (pag. 308) . 

In numeroase sfere de producţie există momente critice 
cînd sînt necesari mulţi muncitori, de exemplu strîngerea 
recoltei, pescuitul scrumbiilor etc. Aid poate ajuta numai 
cooperarea (pag. 309) . 

Cooperarea lărgeşte, pe de o parte, cîmpul producţiei şi 
devine de aceea o necesitate pentru muncile care se efec
tuează pe un cîmp de muncă întins ( drenaje, construcţii de 
şosele etc., construcţii de diguri) , iar pe de altă parte îl re
strînge, concentrînd muncitorii într-un singur loc şi reducînd 
prin aceasta cheltuielile (pag. 310) .  

In toate aceste forme, cooperarea este foria produc
tivă specifică a zilei de muncă combinate, forţa productivă 
socială a muncii. Aceasta rezultă din însăsi cooperarea.  n 
colaborarea sistematică cu alţii, muncitorul depăşeşte limi
tele sale individuale şi îşi dezvoltă posibilităţile de specie. 

Muncitorii salariaţi pot însă colabora numai în cazul 
cînd sînt folosiţi simultan, cînd sînt plătiţi şi înzestraţi cu 
mijloace de muncă de către acelaşi capitalist. Proporţiile 
cooperării depind aşadar de mărimea capitalului pe care îl 
posedă un capitalist. Condiţia existenţei unui capital de mă
rime determinată, care să-l transforme pe proprietar în capi
talist, devine acum o condiţie materială pentru transformarea 
nenumăratelor munci individuale fărîmiţate şi independente 
într-un proces de muncă social, combinat. 

La fel comanda capitalului asupra muncii,  care pînă 
acum era doar o urmare formală a raportului dintre capi
talişti şi muncitori, devine acum condiţia necesară pentru 
procesul de muncă însuşi, capitalistul reprezentînd tocmai 
elementul de legătură în procesul de muncă. In cooperare, 
conducerea procesului de muncă devine funcţia capitalului 
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şi, ca atare, dobîndeşte trăsături caracteristice specifice 
(pag. 312) . . 

In conformitate cu scopul producţiei capitaliste (o cît 
mai mare autovalorificare a capitalului) , această conducere 
are totodată drept funcţie o cît mai mare exploatare a unui 
proces de muncă social şi este de aceea determinată de an
tagonismul inevitabil dintre exploatator şi exploataţi. Apoi 
controlul folosirii juste a mij loacelor de muncă. In sfîrşit, 
legătura dintre funcţiile muncitorilor izolaţi se află 1n afara 
lor, în capital, astfel încît propria lor unitate le apare ca 
autoritate a capitalistului, ca o voinţă străină. Prin urmare, 
conducerea capitalistă are un dublu caracter ( 1 )  proces de 
muncă social pentru fabricarea unui produs, 2) proces de 
valorificare a unui capital) , iar în ceea ce priveşte forma ei, 
ea este despotică. Acest despotism îşi dezvoltă acum for
mele lui specifice : capitalistul, care abia s-a eliberat el 
însuşi de muncă, cedează acum supravegherea unei b ande 
organizate de ofiţeri şi subofiţeri, care sînt ei înşişi munci
tori salariaţi ai capitalului. Economiştii consideră că, în con
diţiile sclavagismului, aceste cheltuieli de supraveghere fac 
parte din faux frais *, în producţia capitalistă ei identifică 
funcţia de conducere, în măsura în care ea e determinată de 
exploatare, cu aceeaşi funcţie, în măsura în care ea rezultă 
din însăşi natura procesului de muncă socială (pag. 313, 314) .  

Comanda supremă în industrie devine un atribut al ca
pitalului aşa cum în timpul feudalismului comanda supremă 
în război şi justiţie era un atribut al proprietăţii funciare 
(pag. 314) .  

Capitalistul cumpără 100 de forte de muncă individuale 
şi dispune în schimb de o forţă de muncă combinată de 100 de 
muncitori. El nu plăteşte însă forţa de muncă combinată a 
100 de muncitori. O dată cu intrarea lor în procesul de 
muncă combinat, muncitorii au şi încetat de a-şi aparţine lor 
înşişi, ei sînt încorporaţi capitalului. Astfel, forţa productivă 
socială a muncii apare ca forţă productivă imanentă a ca
pitalului (pag. 315) .  

Exemple de cooperare l a  egiptenii din antichitate etc. 
(pag. 316) .  

Cooperarea primitivă l a  începutul civilizaţiei la popoarele 
de vînători, nomazi sau în comunităţile hinduse se înteme
iază 1) pe proprietatea comună asupra condiţiilor de pro
ducţie, 2) pe legătura strînsă naturală care există între in-

* - cheltuieli nproductive. - Nota trad. 
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divid şi trib sau comunitatea primitivă. - Cooperarea spo
radică în antichitate, în evul mediu şi în coloniile moderne 
se întemeiază pe dominaţia directă şi pe violenţă, de cele 
mai multe ori pe sclavie. - Cooperarea capitalistă, dim
potrivă, presupune existenţa muncitorului salariat liber. Din 
punct de vedere istoric, ea apare în opoziţie directă cu gos
podăria ţărănească şi cu producţia meşteşugărească inde
pendentă ( de breaslă sau nu) , ca o formă istorică distinctă 
proprie procesului de producţie capitalist. Ea este prima 
modificare pe care o suferă procesul de muncă prin sub
ordonarea lui faţă de capital. Aici apare deci de la bun început 
1 )  că modul de producţie capitalist este o necesitate istorică 
pentru transformarea procesului de muncă într-un proces 
social, dar şi 2) că această formă socială a procesului de 
muncă este o metodă a capitalului pentru a-l exploata cu 
mai mult profit printr-o sporire a forţei sale productive 
(pag. 317) . 

In forma ei simplă, pe care am analizat-o pînă acum, 
cooperarea coincide cu producţia pe scară mare, ea nu con
stituie însă o formă fixă caracteristică unei epoci speciale 
a producţiei capitaliste şi ea mai subzistă şi astăzi acolo 
unde capitalul operează pe scară m&re, iar diviziunea muncii 
sau maşinismul nu joacă încă un rol important. Astfel, deşi 
cooperarea este forma de bază a întregii producţii capi
taliste, forma ei  simplă ca atare, sau ca o formă deosebită 
apare alături de formele ei mai dezvoltate (pag. 318) .  

III. Diviziunea muncii şi manufactura * 

Manufactura, forma clasică a cooperării întemeiate pe 
diviziunea muncii, predomină cam în perioada 1550-1 770. 
Ea apare 

1) fie pe baza reunirii mai multor meserii, dintre care 
fiecare efectuează o operaţie parţială ( de exemplu, manuf ac
tura de trăsuri) , respectivul meşteşugar individual pierzînd 
foarte curînd· capacitatea de a-şi exercita meseria în între
gime şi devenind cu atît mai iscusit în meşteşugul lui parţial ; 
procesul este, aşadar, transformat într-o divizare a operaţiei 
de ansamblu în diferitele ei părţi componente (pag. 3 18, 319) .  

"' Vezi K .  Marx. „Capitalul",  voi. I, Editura politică, 1960, ediţia 
a IV-a, pag. 355-386. - Nota red. 
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2) fie pe baza reunirii mai multor meseriaşi care fac 
aceeaşi muncă sau o muncă similară în aceeaşi fabrică, şi 
încetul cu încetul diferitele operaţii, în loc de a fi efectuate 
succesiv de acelaşi lucrător, sînt separate şi efectuate în· 
acelaşi timp de lucrători diferiţi ( ace etc.) . ln loc de a fi 
opera unui mesetiaş, produsul este acum opera unui grup 
de meseriaşi, dintre care fiecare nu efectuează decît o ope
raţie parţială (pag. 3 19, 320) . 

In ambele cazuri, rezultatul este : un mecanism de pro
ducţie ale cărui organe sînt oameni. Producţia îşi păstrează 
caracterul meşteşugăresc ; fiecare proces parţial prin care 
trece produsul este executat manual, astfel încît orice dez 
membrare cu adevărat ştiinţifică a procesului de producţie 
este exclusă. Tocmai din cauza naturii meşteşugăreşti a 
muncii, fiecare lucrător este total încătuşat de o funcţie 
parţială (pag. 321 ) .  

Astfel se economiseşte muncă î n  comparaţie cu mese
riaşul, şi această economisire creşte prin transmiterea ge: 
neraţiilor urmă to are a deprinderilor dobîndi te. In acest sens, 
diviziunea manufacturieră a muncii corespunde tendinţei 
societăţilor anterioare de a imprima meseriilor un caracter 
ereditar - tagme, bresle (pag. 322) . 

Subdiviziunea uneltelor ca urmare a adaptării lor la di
feritele munci parţiale - 500 de feluri de ciocane la Birmin
gham (pag. 323, 324) . 

Din punctul de veliere al mecanismului ei de ansamblu, 
manufactura prezintă două aspecte : fie că ea este simplă 
asamblare mecanică a unor produse parţiale independente 
(ceasornicul) , fie un şir de procese interdependente efectuate 
în acelaşi atelier ( acul) . 

In manufactură, fiecare grup de muncitori furnizează 
celuilalt materiile prime necesare. De aici condiţia funda
mentală ca  fiecare grup să  producă într-un timp dat o can
ti tate dată, aşadar de aici rezultă o continuitate, o regula
ritate, o uniformitate şi o intensitate a muncii cu totul 
diferită decît în cooperare. Prin urmare, aici faptul că munca 
este muncă socialmente necesară devine o lege tehnologică 
a procesului de producţie (pag. 329) . 

Inegalitatea timpului necesar pentru diferitele operaţii 
face ca diferitele grupe de muncitori să se deosebească 
în ceea ce priveşte forţa şi numărul ( într-o manufactură de 
caractere tipografice, la 1 şlefuitor revin 4 turnători şi 
2 defalcatori) . Manufactura creează, aşadar, un raport ma-
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tematic fix pentru volumul cantitativ al diferitelor organe 
ale muncitorului colectiv, i ar producţid nu poate fi extinsă 
decît introducîndu-se un nou multiplu al întregului grup. Pe 
lingă aceasta, autonomizarea anumitor funcţii - suprave
gherea, transportul produselor dintr-un local într- altul etc. 
- devine rentabilă abia atunci cînd producţia a atins un 
anumit nivel (pag. 329, 330) . 

De asemenea poate surveni unirea mai multor manufac
turi într-o manufactură de ansamblu ; dar aceasta continuă 
să fie lipsită de adevărata unitate tehnologică, care nu ia 
naştere decît o dată cu introducerea maşinii (pag. 331 ) .  

I n  manufactură încep s ă  apară de timpuriu maşini, ele 
apar însă numai în mod sporadic şi au un rol secundar, de 
pildă moara de griu, piua de minereu etc. Maşina principală 
a manufacturii este muncitorul colectiv combinat, a cărui per
fecţiune întrece cu mult pe cea a vechiului muncitor indivi
dual, care lucra meşteşugăreşte şi ale cărui imperfecţiuni, 
dezvoltate adeseori în mod necesar la muncitorul parţial, 
apar ca o perfecţiune (pag. 333) . Manufactura dezvoltă de
osebiri între aceşti muncitori parţiali, calificaţi şi necalifi 
caţi, creează chiar o adevărată ierarhie a muncitorilor 
{pag. 334) . 

Diviziunea muncii : 1 )  generală ( agricultura, industria, 
navigaţia etc.) , 2) particulară (ramuri şi subramuri) , 3) deta
liată ( în ateliere) . Diviziunea socială a muncii se dezvoltă 
pornind de la puncte de plecare diferite. 1) In cadrul familiei 
şi al tribului, diviziunea naturală, după sex şi vîrstă şi care 
se lărgeşte datorită subordonării prin violenţă a triburilor 
învecinate (pag. 335) . 2) Comunităţi diferite, în funcţie de 
situaţia lor, clima, gradul de civilizaţie, produc diverse pro
duse care sînt schimbate acolo unde aceste comunităţi intră 
în contact ( pag. 49) *. Schimbul cu alte comunităţi devine, 
datorită dezvoltării diviziunii naturale a muncii, unul dintre 
mijloacele principale de distrugere a legăturilor naturale din 
sinul propriei comunităţi ( pag. 336) . 

Diviziunea manufacturieră a muncii presupune deci, pe 
de o parte, un anumit grad de dezvoltare a diviziunii sociale 
a muncii, iar pe de altă parte o dezvoltă mai departe -
diviziunea teritorială a muncii (pag. 337, 338) . 

Totuşi, între diviziunea socială a muncii şi cea manu
facturieră există întotdeauna o deosebire, şi anume : în ca-

* Vezi K. Marx. „Capitalul" ,  vol. I, Editura politică, 1 960, ediţia a IV-a, ag. 1 23. - Nota red. 
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drul primei se produc în mod necesar mărfuri, în timp ce în 
cadrul celeilalte muncitorul parţial nu produce mărfuri. De 
aceea, în cadrul celei din urmă există organizare şi concen
trare, în cadrul celeilalte - fărîmiţare şi dezorganizare, 
proprii concurenţei (pag. 339-341 ) .  

Despre vechea organizare a comunităţilor hinduse 
(pag. 341 ,  42) . Breslele (pag. 343, 344) . In timp ce în toate 
aceste cazuri diviziunea muncii există în societate, diviziu
nea manufacturieră a muncii este o creaţe specifică a mo
dului de producţie capitalist. 

1n manufactură, ca şi în cooperare, organismul de muncă 
în funcţiune este o formă de existenţă a capitalului. De 
aceea, forţa productivă care rezultă din combinarea munci
lor apare deci ca forţă productivă a capitalului. Dar, în timp 
ce cooperarea nu modifică în general modul de muncă al 
indivizilor, manufactura îl revoluţionează ; ea îl schilodeşte 
pe muncitor. Incapabil de a produce un lucru de sine stătă
tor, el este numai un accesoriu al atelierului capitalistului. 
Potenţialul intelectual al procesului de muncă dispare la cei 
mulţi, pentru a apare într-o măsură mai mare la un număr mic 
de indivizi. Faptul că potenţialul intelectual al procesului de 
muncă se contrapune muncitorului ca o proprietate străină 
şi ca o forţă care-l stăpineşte este un produs al diviziunii 
manufacturiere a muncii. Acest proces de scindare care 
începe încă în cooperare şi se dezvoltă în manufactură se 
desăvîrşeşte în marea industrie, care separă ştiinţa, ca po
tenţă de producţie independentă, de muncă, obligînd-o să se 
pună in slujba capitalului (pag. 346) . 

Citate 29 (pag. 347) . 
Manufactura reprezintă, pe de o parte, o anumită orga

nizare a muncii sociale, iar pe de altă parte doar o metodă 
deosebită de producere a plusvalorii relative (pag. 350) . In 
aceasta şi constă însemnătatea ei istorică. 

Piedici în dezvoltarea manufacturii, chiar şi n timpul 
perioadei ei clasice : limitarea numărului muncitorilor ne
calificaţi prin precumpănirea celor calificaţi ; limitarea folo
sirii muncii femeilor şi a copiilor ca urmare a rezistenţei 
opuse de bărbaţi ; invocarea laws of apprenticeship * pînă 
nu de mult, chiar cînd aceasta era inutilă ; insubordonarea 
continuă a muncitorilor, deoarece muncitorul colectiv nu po
sedă încă un schelet independent de muncitorii individuali ; 
- emigrarea muncitorilor (pag. 353, 354) . 

* - legilor privitoare la ucenici. - Nota trad. 
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Manufactura singură nu era însă în stare să revoluţio
neze întreaga producţie socială sau chiar numai s-o domine. 
Baza ei tehnică îngustă a intrat în conflict cu necesităţile de 
producţie create chiar de ea. A devenit necesară maşina, pe 
care manufactura învăţase s-o confecţioneze . (pag. 355) . 

IV . Maşinile şi marea industrie * 

a) Maşinile ca atare 

în timp ce în manufactură revoluţionarea modului de a 
produce porneşte de la forţa de muncă, aici punctul de ple
care este mijlocul de muncă. 

Orice maşină dezvoltată se compune din 1) motor, 
2) mecanism de transmisie, 3) maşina-unealtă (pag. 357) . 

Revoluţia industrială din secolul al XVIII-lea are ca 
punct de plecare maşina-unealtă. Ea se caracterizează prin 
aceea că unealta - sub o formă mai mult sau mai puţin 
schimbată - trece de la om la maşină, care o pune în miş
care prin acţiunea ei. Este lipsit de importanţă pentru mo
ment dacă omul sau forţele naturii constituie forţa motrice. 
Deosebirea specifică este aceea că omul foloseşte numai 
propriile lui organe, în timp ce maşina poate folosi, în anu
mite limite, atî tea lnelte cîte sînt necesare ( roata de tors -
1 fus, Jenny **  - 1 2-18 fuse) . 

Atîta timp cit l a  roata de tors revoluţia a atins fusul 
şi nu pedala, adică nu forţa - omul mai era, peste tot, în 
acelaşi timp forţă motrice şi supraveghetor. Dimpotrivă, 
revoluţia în maşinile-unelte a determinat m ai întîi necesita
tea perfecţionării maşinilor cu abur, iar apoi a şi înfăptuit-o 
(pag. 359-360. Şi mai departe la  pag. 361-362) . 

în marea industrie sînt folosite două feluri de maşini : 
sau 1 )  cooperarea mai multor maşini de acelaşi gen (power
loom * ** , envelope-machine ****, care execută munca unui 
şir întreg de muncitori parţiali prin combinarea mai multor 
maşini-unelte) ; - aici există dej a unitatea tehnologică 
datorită mecanismului de transmisie şi motorului, sau 2) sis
temul de maşini, combinarea diferitelor maşini parţiale (fila-

* Vezi ). Marx. „Capitalul" ,  vol. I, Editura politică, 1960, ediţia 
a IV-a, pag. 386-515. - Nota red. 

** - maşină de tors. - Nota trad. 
* * *  - războiul de ţesut mecanic. - Nota trad. 

**** - maşină pentru cmfecţionat plicuri. - Nota trad. 
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tură) . Acesta din urmă îşi găseşte baza naturală în diviziu
nea ma·nufacturieră a muncii. Aici însă există o deosebire 
esenţială. In manufactură, fiecare proces parţial trebuia 
adaptat muncitorului, aici lucrul acesta nu mai e necesar, 
procesul de muncă putînd fi descompus în mod obiectiv în 
părţile sale componente, şi problema executării fiecărui pro
ces parţial cu ajutorul maşinilor este rezolvată de ştiinţă sau 
cu ajutorul experienţei practice bazate pe ea. - Aici, ra
portul cantitativ dintre diferitele grupe de muncitori se 
repetă ca raport între diferitele grupe de maşini 
(pag. 363-366) . 

In ambele cazuri, fabrica constituie un mare automat (de 
altfel, abia recent perfecţionat ! ) ,  şi aceasta este forma ei 
adecvată (pag. 367) , iar forma ei cea mai desăvîrşită este 
automat11l care construieşte maşini, care a desfiinţat baza 
meşteşugărească şi manufacturieră a marii industrii, creînd 
abia prin aceasta forma desăvîrşită a maşinismului 
(pag. 369-372) . 

Legătura dintre revoluţionarea diferitelor ramuri, inclusiv 
mij loacele de comunicaţie (pag. 370) . 

In manufactură, combinarea muncitorilor are un carac 
ter subiectiv, aici există un organism de producţie meonic 
obiectiv, pe care muncitorul îl găseşte gata pregătit şi care 
nu poate funcţiona decît în condiţiile muncii colective ; co
operarea în procesul de muncă este acum o necesitate teh
nică (pag. 372) . 

Forţa productivă care rezultă din cooperare şi din divi
ziunea muncii nu costă nimic capitalul ; forţele naturii, 
aburul, apa de asemenea nu-l costă nimic. La fel forţele 
descoperite de ştiinţă. Dar acestea nu pot fi folosite decît cu 
ajutorul unui aparat corespunzător, a cărui construcţie este 
foarte costisitoare ; maşinile-unelte costă de asemenea mult 
mai mult decît vechile unelte. Aceste maşini au însă o durată 
mult mai mare şi o sferă de producţie mult mai largă decît 
unealta. De aceea ele cedează o parte de valoare relativ 
mult mai mică decît o unealtă, şi serviciul gratuit pe care-l 
face maşina ( şi care nu reapare în valoarea produsului) este 
mult mai mare decît acela pe care îl face unealta 
(pag. 374, 375-376) . 

Ieftinirea produsului ca rezultat al concentr!rii produc
ţiei e mult  mai mare în marea industrie decît în manufactur. 
(pag. 375) . 
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Preţurile produselor fini te dovedesc cit de mult a ief ti
nit maşina producţia· şi că partea de valoare transferată de 
mijlocul de muncă creşte în mod relativ, dar scade în mod 
absolut. Criteriul productivităţii maşinii este gradul în 
care înlocuieşte forţa de muncă omenească. (Exemple la 
pag. 377-379.) 

Presupunînd că un plug cu abur înlocuieşte 150 de lu
crători cu un salariu anual de 3 OOO I.st., - acest salariu nu 
reprezintă lntreaga muncă prestată de ei, ci numai munca 
11ecesară ; - dar ei mai prestează în plus şi supramuncă. 
Dimpotrivă. dacă plugul cu abur costă 3 OOO 1. st., aceasta 
este expresia în bani a întregii munci cuprinse în el ; prin 
urmare, dacă maşina costă chiar atît cit costă forţa de muncă 
înlocuită de ea, munca omenească materializată în ea este 
întotdeauna mult mai mică decît aceea pe care o înlocuieşte 
ea (pag. 380) . 

Ca mijloc pentru ieftinirea producţiei, ma.5ina trebuie să 
coste mai puţină muncă declt înlocuieşte. Dar pentru capital 
valoarea ei trebuie să fie mai mică deci t aceea a forţei de 
muncă pe care o înlocuieşte. Din acest motiv, anumite ma
şini care sînt rentabile în America nu sînt rentabile în An
glia • (  de exemplu maşinile pentru sfărîmat piatră) . De aceea, 
ca urmare a anumitor îngrădiri introduse prin lege, pot fi 
folosite la un moment dat maşini care înainte nu erau renta
bile pentru capital (pag. 380-381 ) .  

b) Insuşirea forJel de muncă cu ajutorul maşinilor 

Deoarece maşina conţine ea însăşi forţa care o pune în 
mişcare, valoarea forţei musculare scade. - Munca femeilor 
şi a copiilor, creşterea rapidă a numărului muncitorilor sa
lariaţi prin încadrarea membrilor de familie care pînă atunci 
nu erau salariaţi. Prin aceasta valoarea forţei de muncă a 
bărbatului se repartizează asupra forţei de muncă a întregii 
familii, aşadar ea se depreciază. Pentru ca o familie să tră
iască, 4 persoane trebuie să furnizeze acum capitalului nu 
numai muncă, ci şi supramuncă, în timp ce înainte acest 
lucru îl făcea o singură persoană. Astfel, o dată cu materia
lul exploatării creşte şi gradul de exploatare (pag. 383) . 

Inainte, ·vînzarea şi cumpărarea forţei de muncă era un 
raport între persoane libere, acum se cumpără minori sau 
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semiminori, muncitorul îşi vinde nevasta şi copilul, devine 
negustor de sclavi. (Exemple la pag. 384-385) . 

Degradare fizică. Mortalitatea copiilor de muncitori 
(pag. 386) ; acelaşi lucru în agricultură atunci cînd are un 
caracter industrial (gangsystem) * (pag. 387) . 

Schilodire morală (pag. 389) . Clauze privitoare la educa
ţie cuprinse în legea cu privire la munca în fabrici şi opoziţia 
fabricanţilor în această privinţă (pag. 390) . 

1n sfîrşit, atragerea femeilor şi a copiilor la muncă în 
fabrică frînge rezistenţa muncitorului bărbat faţă de despo
tismul capitalului (pag. 391 ) .  

Dacă maşina reduce timpul d e  muncă necesar pentru 
producerea unui obiect, ea devine în mîinile capitalului mij 
locul cel mai puternic de prelungire a zilei de muncă cu 
mult peste limitele ei normale. Ea creează, pe de o parte, 
condiţii noi, care permit capitalului să realizeze acest lucru, 
pe de altă parte - noi mo tive pentru aceasta. 

Maşina e capabilă să fie în mod perpetuu în mişcare şi 
ea este limitată numai de slăbiciunea şi limitele forţei de 
muncă omeneşti care o asistă. O maşină care, lucrînd 20 de 
ore, se uzează în 71/2 ani absoarbe pentru capitalist tot atî ta 
supramuncă cît o altă maşină care, lucrînd 10  ore pe zi, se 
uzează în 1 5  ani ; numai că în primul caz acest lucru se 
întîmplă în jumătate de timp (pag. 393) . 

1n afară de aceasta, riscul uzurii morale a maşinii -
by superseding ** este mai mic (pag. 394) . 

Apoi este absorbită o mai mare cantitate de muncă 
fără ca investiţiile pentru clădiri şi maşini să fie mărite ; 
aşadar, nu numai că plusvaloarea creşte o dată cu prelun
girea zilei de muncă, ci scad rela tiv şi cheltuielile necesare 
pentru a o obţine. Acest lucru este cu atît mai important 
cu cît predomină partea de capital fix, cum e cazul în marea 
industrie (pag. 395) . 

In prima perioadă de apariţie a maşinilor, atunci cînd 
ele au un caracter de monopol, profiturile sînt enorme, şi de 
aici setea de a prelungi cît mai mult, în mod nelimitat, ziua 
de muncă. O dată cu introducerea generală a maşinilor, acest 
profit de monopol dispare şi începe să acţioneze legea după 
care plusvaloarea nu rezultă din munca înlocuită de maşină, 
ci din munca folosită de ea, deci din capitalul variabil. Dar 
în condiţiile producţiei mecanizate, capitalul variabil este în 

* - sistmul artlurilor. - Nota trad. •• - prin înlocuire. - Nota !rad. 
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mod necesar redus din cauza investiţiilor mari. Folosirea 
capitalistă a maşinilor cuprinde, aşadar, o contradicţie ima
nentă : la o masă de capital dat, ea măreşte unul din facto
rii plusvalorii, rata ei, prin aceea că micşorează pe celălalt, 
numărul muncitorilor. De îndată ce valoarea mărfii produse 
cu ajutorul maşinii devine valoare socială regulatoare a 
acestor mărfuri, această contradicţie iese la iveală şi îm 
pinge din nou la prelungirea zilei de muncă (pag. 397) . 

Totodată, prin punerea în disponibilitate a muncitorilor 
pe care-i  înlocuieşte, ca şi prin atragerea în producţie a fe
meilor şi copiilor, maşina dă naştere unei populaţii munci
toreşti excedentare, care este nevoită să se supună legilor 
dictate de capital. De aceea, ea răstoarnă orice limite morale 
şi fizice ale zilei de muncă. De aici şi paradoxul că mijlocul 
cel mai sigur de reducere a timpului de muncă devine un 
mijloc infailibil pentru transformarea întregii vieţi a munci
torului şi a familiei sale în timp de muncă de care dispune 
capitalul pentru a se valorifica (pag. 398) . 

Am văzut mai sus cum intervine aici reacţia societăţii, 
prin fixarea unei zile normale de muncă şi cum pe această 
bază se dezvoltă intensificarea muncii (pag. 399) . 

La început, o dată cu accelerarea vitezei maşinii, creşte 
intensitatea muncii în acelaşi timp cu prelungirea zilei de 
muncă. Dar curînd se atinge punctul cînd intensificarea mun
cii şi prelungirea zilei de muncă se exclud reciproc. Altfel 
stau lucrurile cînd ziua de muncă este limitată. Acum inten
sitatea poate creşte ; în 10 ore se poate presta atîta muncă 
cit altădată în 12 ore sau mai mult, şi din acest moment 
ziua de muncă mai intensivă este considerată ca o zi de 
muncă potenţată, iar munca nu se mai măsoară numai în 
raport cu durata ei, ci şi cu intensitatea ei (pag. 400) . Astfel ,  
în 5 ore de muncă necesară şi 5 ore de supramuncă se poate 
obţine aceeaşi plusvaloare ca în 6 ore de muncă necesară şi  
6 ore de supramuncă cu o intensitate mai mică (pag.  400) . 

Cum se intensifică munca ? In manufacturi, de exemplu 
olărie etc. (nota 1 59) , s-a dovedit că simpla reducere a zilei 
de muncă e suficientă pentru ca productivitatea să crească 
într-o măsură uriaşă. ln condiţiile muncii mecanizate, acest 
lucru părea mult mai îndoielnic, dar a fost dovedit de 
R. Gardner (pag. 401-402) . 

De îndată ce reducerea zilei de muncă este introdusă 
prin lege, maşina devine mijlocul de a stoarce muncă mai 
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intensivă din muncitori fie prin greater speed ' ,  fie prin less 
hands in relation to machine **.  Exemple (pag. 403-407) . O 
dată cu aceasta, fabrica se îmbogăţeşte şi se extinde. Dovezi 
(pag. 407-409) . · 

c) Fabrica în ansamblu în structura ei clasică 

In fabrică, maşina asigură folosirea raţională a uneltei, 
prin urmare deosebirile c alitative ale muncii, dezvoltate în 
manufactură, sînt aici înlăturate, munca devine din ce în 
ce mai nivelată, deosebirile dintre muncitori limitîndu-se 
doar la vîrstă şi sex. Diviziunea muncii se rezumă aici la 
repartizarea muncitorilor la diferite maşini specifice. Aici, 
numai diviziunea între muncitorii principali, care lucrează 
efectiv la maşină, şi feeders ***  ( acest lucru este valabil nu
mai pentru selfactor, într-o mai mică măsură pentru maşina 
de filat acţionată cu abur şi încă şi mai puţin pentru războiul 
de ţesut mecanic perfecţionat) ; aici mai trebuie adăugat pe 
supraveghetori, pe tehnicieni şi fochişti, pe mecanici, tîmplari 
etc., care nu intră în categoria muncitorilor (pag. 4 1 1-412) .  

Necesitatea adaptării muncitorului la mişcarea continuă 
a unui automat necesită instruirea din tinereţe, dar în nici un 
caz nu cere ca un muncitor să fie legat pe viaţă de o funcţie 
parţială, aşa cum se întîmplă în manufactură. Se pot produce 
schimbări de persoane la aceeaşi maşină ( sistemul muncii 
în schimburi) ; muncitorii pot fi transferaţi de la o maşină 
la alta, întrucît pot învăţa cu uşurinţă mînuirea lor. Munca 
-ajutoarelor este sau foarte simplă, sau cade din ce în ce mai 
mult în sarcina maşinii. Cu toate acestea, diviziunea manu
facturieră a muncii se mai menţine la început, în virtutea 
tradiţiei, şi devine ea însăşi un mij loc de exploatare şi mai 
mare a forţei de muncă de către capital. Muncitorul devine 
pe toată viaţa o parte dintr-o maşină parţială (pag. 413 ) .  

Orice producţie capitalistă, fiind nu numai un proces de 
muncă, ci şi un proces de valorificare a capitalului, are 
această caracteristică că nu muncitorul este acela care folo
seşte condiţiile de muncă, ci, invers, condiţiile de muncă slnt 
acelea care îl folosesc pe muncitor ; dar numai datorită ma-

* - sorirea vitezei. - Nota trad. 
** - micşorarea numărului muncltorilor în raport cu nmărul ma

şinilor. - Nota trad. 
*** - ajutoare. - Nota trad. 

22 



306 Friedrich Engels 

şinilor această inversare dobîndeşte realitate tehnologică 
palpabilă. Prin transformarea sa într-un automat, mij locul de 
muncă i se contrapune muncitorului, în cursul procesului de 
muncă însuşi, 1n calitate de capital, în calitate de muncă 
moartă, care domină şi stoarce forţa de muncă vie. Acelaşi 
lucru este valabil pentru potenţa intelectuală a procesului de 
producţie, cu ajutorul căreia capitalul domină munca„. Iscu
sinţa parţială a muncitorului individual, despersonalizat dis
pare ca un accesoriu infim în faţa ştiinţei, a formidabilelor forţe 
naturale şi în faţa muncii sociale de masă, care sînt întru
chipate în sistemul maşinilor (pag. 414, 4 1 5) .  

Disciplină de cazarmă în fabrică, cod a l  fabricii (pag. 416) .  
Condiţiile fizice de muncă în fabrică (pag. 4 17, 4 1 8) .  

c' sau d) Lupta muncitorilor împotriva sistemului de fabrică 
şi împotriva maşinii 

Această luptă, care începe o dată cu statornicirea rela
ţiilor capitaliste, apare aici mai întîi ca revoltă împotriva 
maşinii, ca bază materială a modului de producţie capitalist. 
Bandmihle * (pag. 419) .  Luddiţi 210 (pag. 420) . Abia mai tîrziu 
muncitorii încep să facă deosebire între mijloacele materiale 
de producţie şi forma socială de folosire a lor. 

In perioada manufacturii, diviziunea perfecţionată a mun
cii este mai mult un mijloc pentru înlocuirea virtuală a mun
citorului (pag. 421 ) .  Digresiune în legătură cu agricultura, 
înlăturarea muncitorilor de pe pămînturile lor ( pag. 422) . In 
producţia mecanizată, muncitorul este în mod efectiv înlă
turat, maşina îl concurează în mod direct. Hand loom wea
vers ** (pag. 423) . Acelaşi lucru în ceea ce priveşte India 
(pag. 424).  Această acţiune este permanentă, căci maşina 
pune stăpînire mereu pe noi sfere de producţie. Caracterul 
de independenţă şi de înstrăinare faţă de muncitor pe care o 
imprimă producţia capitalistă mijlocului de muncă se trans
formă, o dată cu apariţia maşinilor, în opusul său. De aceea, 
de-abia acum pentru prima oară revolta muncitorului se în
dreaptă împotriva instrumentului de muncă (pag. 424) . 

Amănunte în legătură cu înlăturarea muncitorului de 
către maşină (pag. 425, 426) . Inlăturînd pe muncitori maşina 
devine un mijloc de înfrîngere a rezistenţei muncitorilor 
faţă de capital (pag. 427, 428) . 

* - maşina de ţesut panglici. - Nota trad. 
** - ţesători manuali. - Nota trad. 
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Economia politică liberală susţine că maşina, care în
lătură pe muncitori, eliberează în acelaşi timp un capital 
care-i poate din nou folosi. Dimpotrivă : orice intro
ducere a maşinilor imobilizează capitalul, micşorează partea 
lui variabilă, sporeşte partea lui constantă şi nu poate deci 
decît să limiteze capacitatea capitalului de a folosi muncitori. 
In realitate - acest lucru îl recunosc şi apologeţii menţio
naţi -, în felul acesta se eliberează nu capital de acest fel, 
ci mijloacele de subzistenţă ale muncitorilor înlăturaţi ; 
muncitorul este eliberat de mijloacele de subzistenţă, ceea 
ce în limbajul apologeţilor înseamnă că maşina eliberează 
mijloace de subzistentă pentru muncitor (pag. 429, 430) . 

Mai amănunţit despre aceasta (foarte bine pentru Fort
nightly *) (pag. 431-432) . Antagonismele inseparabile de 
folosirea capitalistă a maşinilor nu există pentru apologet, 
pentru că ele nu rezultă din însăşi maşina, ci din folosirea 
ei capitalistă (pag. 432) . 

Datorită maşinilor, producţia se extinde direct şi indi
rect şi  astfel devine posibilă sporirea numărului muncitori
lor : mineri, sclavi în statele în care se cultivă bumbac etc. 
Pe de altă parte, ca urmare a creării f abricilor de lînă, 
înlăturarea ţăranilor scoţieni şi irlandezi de către oi 
(pag. 433-434) . 

Maşinismul sporeşte diviziunea socială a muncii într-o 
măsură mult mai mare decît a făcut-o manufactura (pag. 435) . 

c" sau e) Maşina şi plusvaloarea 

Primul rezultat al introducerii maşinilor este sporirea 
plusvalorii şi, totodată, a masei produselor, în care ea este 
încorporată şi din care o parte este consumată de clasa 
capitalistă şi de acoliţii ei - aşadar, sporirea numărului de 
capitalişti ; noi nevoi de lux şi în acelaşi timp noi mij loace 
pentru a le satisface. Producţia articolelor de lux creşte, de 
asemenea mijloacele de comunicaţie ( care absorb însă puţine 
forţe de muncă în ţările dezvoltate) ( dovezi la pag. 436) ; 
în sfîrşit, creşte clasa servitorilor, a sclavilor casnici mo
derni, material furnizat de 1nlocuirea muncitorilor de către 
maşină (pag. 437) . Statistică. 

Contradicţii economice (pag. 437) . 

* Vezi volumul de faţă, pag. 31-333. - Nota red. 
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Posibilitatea creşterii absolute a activităţii într-o ramură 
industrială ca urmare a introducerii maşinilor şi modurile 
în care se desfăşoară acest proces (pag. 439440) . 

Elasticitate enormă, posibilitatea unei extinderi bruşte, 
prin salturi, a marii industrii aflate la un grad înalt de dez
voltare (pag. 441 ) .  Repercusiuni asupra ţărilor producătoare 
de materii prime. Emigrare ca urmare a înlăturării muncito
rilor. Diviziunea internaţională a muncii între ţări industriale 
şi ţări agrare. Periodicitatea crizelor şi prosperităţii 
(pag. 442) . Azvîrlirea muncitorului dintr-un loc într-altul în 
procesul acestei extinderi (pag. 444) . 

Date istorice în legătură cu această dezvoltare 
(pag. 445-449) . 

De asemenea, despre înlăturarea cooperării şi manufac
turii (şi a treptelor intermediare, pag. 450-451 )  de către 
maşină. Schimbările în ramurile de industrie în care activi
tatea nu are un caracter de fabrică, dar care se desfăşoară 
în spiritul marii industrii - munca la domiciliu, ca secţie ex
ternă a fabricii (pag. 452) . In condiţiile muncii la domiciliu 
şi în manufactura modernă, exploatare şi mai neruşinată 
lecit în fabrica propriu-zisă (pag. 453) . Exemple : tipografiile 
de la Londra (pag. 453) . Legătoriile. Sortarea zdrenţelor 
(pag. 454) . Arderea cărămizilor (pag. 455) . Manufactura modernă 
în general ( pag. 456) . Munca la domiciliu : împletitul dan
telelor (pag. 457-459) . fmpletituri din paie (pag. 460) . Trans
formarea în fabrică cînd exploatarea atinge limita extremă : 
revoluţionarea industriei de confecţii prin introducerea maşi
nii de cusut (pag. 462-466) . Accelerarea acestei transfor
mări prin extinderea asupra acestor ramuri a acţiunii legilor 
obligatorii cu privire la reglementarea muncii în fabrici, care 
lichidează rutina de pînă atunci bazată pe exploatarea ne
limitată ( pag. 466) . Exemple : olăria (pag. 467) . Industria 
chibriturilor (pag. 468) . Pe lingă aceasta, efectul legilor pen
tru reglementarea muncii în fabrici asupra muncii neregu
late, ca o consecinţă a fluctuaţiei muncitorilor, ca şi a ano
timpurilor şi a modei (pag. 470) . Munca excesivă alături 
de munca neregulată, ca urmare a anotimpurilor, în munca 
la domiciliu şi în manufactură (pag. 47 1 ) .  

Prevederi sanitare ale legilor cu privire la  reglemen
tarea muncii în fabrici (pag. 473) . Prevederi cu privire l a  
instruire (pag. 476) . 

Concedierea muncitorilor numai pentru că au atins o 
anumită vîrstă, adică pentru că au devenit adulţi şi nu mai co-
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respund muncii respective, nu mai pot trăi de pe urma unor 
salarii cu care sînt plătiţi copiii şi n-au învăţat între timp 
să facă o altă muncă (pag. 477) . 

Desfiinţarea aşa-numitelor mysteries * şi a închistării 
tradiţionale care domneşte în manufactură şi meşteşuguri 
de către marea industrie, care transformă procesul de pro
ducţie într-o folosire conştientă a forţelor naturii. De aceea, 
numai marea industrie, spre deosebire de toate celelalte 
forme anterioare, este revoluţionară (pag. 479) . Dar ca formă 
capitalistă, ea lasă să subziste pentru muncitor diviziunea 
osificată a muncii şi, deoarece revoluţionează zilnic baza 
acesteia, ea are repercusiuni nefaste asupra muncitorului. 
Pe de altă parte, tocmai aici, în această schimbare necesară 
a activităţii aceluiaşi muncitor, rezidă necesitatea unei dez 
voltări cît mai multilaterale a lui şi posibilitatea revoluţiei 
sociale (pag. 480-481 ) .  

Necesitatea d e  a extinde legislaţia cu privire la  regle
mentarea muncii în fabrici şi asupra tuturor celorlalte ra
muri de producţie în care n-a fost introdus sistemul de 
fabrică (pag. 482 şi urm.) . Legea din 1 867 (pag. 485) . Mine 
( notă, pag. 486 şi urm.) . 

Acţiunea de concentrare pe care o exercită legile cu 
privire la reglementarea muncii în fabrici, generalizarea sis
temului de fabrică şi, prin aceasta, a formei clasice a pro
ducţiei capitaliste, ascuţirea contradicţiilor ei inerente, ma
turizarea elementelor care vor răsturna vechea societate şi 
a celor care o vor crea pe cea nouă (pag. 488-493) . 

Agricultura. Aici înlăturarea muncitorilor de către ma
şină are un caracter şi mai acut. înlocuirea ţăranului cu 
muncitorul salariat. Distrugerea manufacturii casnice de la 
sate. Ascuţirea contradicţiilor dintre oraş şi sat. Fărîmiţarea 
şi slăbirea muncitorilor agricoli, în timp ce muncitorii de la  
oraş sînt concentraţi ; de  aceea salariul muncitorilor agricoli 
este cel mai scăzut. Totodată, exploatarea prădalnică a pă
mîntului : în cununarea modului de producţie capitalist, sub
minarea izvorului oricărei avuţii : a pămîntului şi  a munci
torului (pag. 493-496) . 

V. Noi cercetări cu privire la producţia plusvalorii ** 

* - Datinile misterioase ale meseriaşilor, care s-au păstrat pînă 
în secolul al XVIII-iea. - Nota red. 

** - Aici manuscrisul se întrerupe. - Nota red. 
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[Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" 
pentru „The Fortnightly Review" 211] 

Karl Marx despre capi tal * 

In cercetările sale cu privire la circulaţia banilor, d-I  
Thomas Tooke arată că banii care funcţioneaz. în calitate 
de capital se întorc la punctul lor de plecare, ceea ce nu 
se înttmplă în cazul banilor care funcţionează doar ca mij loc 
de c irculaţie 212. Această deosebire (pe care o constatase încă 
cu mult înainte sir James Steuart) îi serveşte d-lui Tooke 
doar ca o verigă a argumentării sale împotriva adepţilor 
teoriei currency şi a afirmaţiilor lor cu privire la influenţa 
emisiunii de bani de hîrtie asupra preţurilor mărfurilor 3• 
Autorul nostru, dimpotrivă, face din această deosebire punc
tul de plecare al studiului său asupra n aturii capitalului 
însuşi, şi îndeosebi al următoarei probleme : cum se trans
formă banii, această formă independentă de existenţă a va
lorii, în capital ? 

Toţi oamenii de afaceri, spune Turgot, au o trăsătură 
comună : ei cumpără pentru a vinde ; achiziţiile lor sînt un 
avans care se întoarce apoi tot la ei 2i.. 

A cumpăra pentru a vinde - într-adevăr, aceasta este 
tranzacţia în care banii funcţionează în calitate de capital şi 
care determină întoarcerea lor la  punctul de plecare, spre 
deosebire de procesul vînzării în scopul cumpărării, în care 
banii sînt meniţi să funcţioneze numai ca mijloc de circu
laţie. Rezultă, aşadar, că ordinea diferită în care se succed 
actele vînzării şi cumpărării imprimă banilor două forme 
diferite de circulaţie. Pentru a ilustra aceste două procese, 
autorul nostru dă următoarea formulă : 

A vinde pentru a cumpăra : o marfă M se schimbă 
contra bani B care se schimbă din nou contra unei alte 
mărfi M, sau : M-B-M. 

* Ds Kapital. Von Karl Marx. Ersler Band. Hamburg, Messner, 
167. 
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A cumpăra pentru a vinde : se schimbă bani contra unei 
mărfi, iar aceasta se schimbă din nou contra bani : B-M-B. 

Formula M-B-M reprezintă circulaţia simplă de măr
furi, în ;ate banii funcţionează ca mijloc de circulaţie, ca 
bani. Această formulă este analizată în primul capitol al 
cărţii de faţă 215, care cuprinde o teorie nouă şi foarte simplă 
a valorii şi a banilor, teorie extrem de interesantă din punct 
de vedere ştiinţific, asupra căreia nu ne oprim însă aici, 
deoarece în ansamblu ea are o importanţă secundară pentru 
ceea ce noi considerăm a fi esenţa concepţiilor d-lui Marx 
despre capi tal. 

Formula B-M-B, pe de altă parte, reprezintă acea 
formă a circulaţiei în care banii se transformă în capital. 

Procesul cumpărării în scopul vînzării : B-M-B poate 
fi redus evident la B-B ; el constă dintr-un schimb indirect 
de bani contra bani. Presupunînd că am cumpărat bumbac 
cu 1 OOO 1. st. şi  că î l  vînd cu 1 100 1. st., înseamnă că, în 
ultimă instanţă, am schimbat 1 OOO 1. st. contra 1 100 1. st., 
bani contra bani. 

Dacă acest proces ar duce întotdeauna la  întoarcerea 
aceleiaşi sume de bani pe care am avansat-o, aceasta ar fi, 
desigur, o absurditate. Dar, indiferent dacă comerciantul 
care a avansat 1 OOO 1. st. realizează 1 100 1. st., 1 OOO 1. st. 
sau chiar numai 900 1. st., banii lui au efectuat o mişcare cu 
totul diferită de aceea exprimată prin formula M-B-M, o 
formulă care înseamnă a vinde pentru a cumpăra, a vinde 
ceva netrebuitor pentru a putea cumpăra ceva trebuitor. Să 
comparăm aceste două formule. 

Fiecare proces constă din două faze sau acte, şi aceste 
două acte sînt identice în ambele formule, dar între cele 
două procese este o mare deosebire. In cazul M-B-M, banii 
sînt doar mijlocitorul ; marfa, valoarea de întrebuinţare, este 
punctul de plecare şi punctul terminus. In cazul B-M-B, 
marfa este veriga intermediară, în timp ce banii formează în
ceputul şi sfîrşitul. In cazul M-B-M, banii sînt cheltuiţi de
finitiv ; în cazul B-M-B, banii sînt doar avansaţi, cu in
tenţia de a fi redobîndiţi. Ei revin la punctul lor de plecare, 
şi aici dăm de prima deosebire palpabilă dintre circulaţia 
banilor în calitate de bani şi circulaţia banilor în calitate de 
capital. 

In procesul vînzării în scopul cumpărării, M-B-M, 
banii se pot întoarce la  punctul lor de plecare numai prin re
petarea întregului proces, prin vînzarea unei noi cantităţi de 
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mărfuri. Intoarcerea este deci independentă de procesul însuşi. 
In cazul B-M-B, dimpotrivă, această întoarcere este o ne
cesitate şi a fost urmărită de la bun început ; dacă ea  nu 
are loc, înseamnă că undeva s-a produs o întrerupr�, şi pro
cesul rămîne neterminat. 

Procesul vînzării în scopul cumpărării urmăreşte achi· 
ziţionarea de valoare de întrebuinţare ; procesul cumpărării 
în scopul vînzării urmăreşte achiziţionarea de valoare de 
schimb. 

In formula M-B-M, cele două extreme sînt, sub as
pect economic, identice. Ambele sînt mărfuri ; în afară de 
aceasta, mărimea valorii lor este aceeaşi, căci întreaga teorie 
a valorii presupune că în mod normal se schimbă numai 
echivalente. Totodată, aceste două extreme M-M sînt va
lori de întrebuinţare calitativ diferite, şi tocmai de aceea ele 
se şi schimbă. ln procesul B-M-B, întreaga operaţie pare 
la prima vedere lipsită de sens. A schimba 1 00 1. st. contra 
100 1 .  st., şi încă pe o cale ocolită, pare a fi o absurditate. O 
sumă de bani se poate deosebi de o altă sumă de bani numai 
prin mărimea ei. De aceea, B-M-B poate avea un sens nu
mai dacă extremele se deosebesc cantitativ. Din circulaţie 
trebuie să iasă mai mulţi bani decît au intrat în ea. Bumbacul 
cumpărat cu 1 OOO I. st. este vîndut cu 1 1 00 I.  st. = 1 OOO 1. st. 
+ 1 00 I.  st. ; formula care reprezintă acest proces se trans
formă, aşadar, în B-M-B',  în care B' = B +  6B, B plus 
un increment. Acest 6B, acest increment, d-l Marx îl de
numeşte plusvaloare *. Valoarea iniţial avansată nu numai 
că se conservă, dar îşi adaugă şi un increment, ea se valo
rifică, şi acest proces transformă banii în capital. 

E drept că şi în formula circulaţiei M-B-M extremele 
se pot deosebi din punct de vedere al valorii, dar această 
împrejurare nu are aici nici o importanţă, formula nu devine 
absurdă dacă ambele extreme sînt echivalente. Dimpotrivă, 
aceasta este o condiţie a caracterului lor normal. 

Repetarea procesului M-B-M este limitată de împre
jurări care se află cu totul în afara procesului schimbului : 
de nevoile consumului. In cazul B-M-B. dimpotrivă, în
ceputul şi sfîrşitul sînt calitativ identice, şi tocmai în virtu
tea acestui fapt mişcarea este sau poate fi nesfîrşită. Nu în-. 
cape îndoială că B + 6B este o cantitate diferită de B ; 
totuşi, şi aceasta nu este decît o sumă de bani limitată. Daci 

' Pretutindeni unde se olosşte aici cuvîntul „valoare" fără altă 
precizare este întotdeauna vorba de valoare de schimb. 
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ar fi cheltuită, ea ar înceta să mai fie capital ; dacă ar fi 
retrasă din circulaţie, ea ar fi tezaurizată şi ar rămîne neschim· 
bată. Din moment ce există nevoia valorificării valorii, 
această nevoie e valabilă pentru B' în aceeaşi măsură ca şi 
pentru B ; mişcarea capitalului devine permanentă şi nesfîrşită  
pentru că la capătul fiecărui proces ţelul mişcării a fost tot 
atît de puţin atins ca şi înainte. Realizarea acestui proces 
nesfîrşit îl transformă pe posesorul de bani în capitalist. 

S-ar părea că formula B-M-B este aplicabilă numai 
capitalului comercial. Dar şi capitalul industrial constă din 
bani care sînt schimbaţi contra mărfuri şi apoi din nou contra 
unei sume mai mari de bani. Nu încape îndoială că, în acest 
caz, intervin între cumpărare şi vînzare o serie de operaţii 
situate în afara sferei propriu-zise a circulaţiei ; dar ele nu 
schimbă cu nimic natura procesului. Pe de altă parte, acelaşi 
proces ni se înfăţişează în cazul capitalului purtător de clo
bîndă în forma sa cea mai prescurtată. Aici formula se re
duce la B-B',  la o valoare mai mare, ca să spunem aşa, de
cît ea însăşi. 

Dar de unde provine acest increment al lui B, această 
plusvaloare ? Cercetările noastre anterioare cu privire la 
natura mărfii, a valorii, a banilor şi a circulaţiei însăşi nu 
numai că nu dau răspuns la această întrebare, ci par chiar 
să excludă orice formă de circulaţie care ar avea ca rezultat 
ceva în genul plusvalorii. Toată deosebirea dintre circulaţia 
mărfurilor (M-B-M) şi circulaţia banilor în calitate de ca
pital (B-M-B) pare că constă doar într-o răsturnare a 
ordinii în care are loc procesul. Dar cum poate să ducă 
această răsturnare la un rezultat atît de ciudat ? 

Mai mult decît a tît. Această răsturnare a ordinii există 
numai pentru unul din cei trei participanţi la proces. In ca
litate de capitalist, cumpăr marfă de la X şi o vînd lui Y. 
X şi Y sînt simpli cumpărători şi vînzători de mărfuri. Eu 
însumi funcţionez atunci cînd cumpăr marfa de la X numai 
ca posesor de bani, iar atunci cînd i-o vînd lui Y numai ca 
proprietar de marfă ; dar în nici una din aceste tranzacţii 
eu nu apar în calitate de capitalist, de reprezentant a ceva 
care este mai mult decît bani sau marfă. Pentru X tran
zacţia a început cu o vînzare, iar pentru Y cu o cumpărare. 
Dacă din punctul meu de vedere se produce o răsturnare a 
formulei M-B-M, din punctul lor de vedere ea  nu se 
produce. In afară de aceasta, nimic nu-l poate împiedica pe 
X să-şi vîndă marfa lui Y fără mij locirea mea, şi în cazul 
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acesta nu ar mai exista nici o perspectivă de a realiza vreo 
plusvaloare. 

Să presupunem că X şi Y cumpără direct, unul de la 
altul, ceea ce le trebuie. Cit priveşte valoarea de întrebuin
ţare, amîndoi pot fi în cîştig. X poate să producă o cantitate 
mai mare din marfa sa specială decît poate să producă în 
acelaşi interval de timp Y, şi viceversa, amîndoi fiind în 
cîştig. Alta este însă situaţia în ceea ce priveşte valoarea 
de schimb. In cazul acesta se schimbă valori de mărime 
egală, indiferent dacă banii servesc ca intermediar sau nu. 

Din punct de vedere abstract, adică lăsînd la o parte 
toate împrejurările care nu derivă din legile imanente ale 
circulaţiei de mărfuri simple, în această circulaţie simplă 
are loc, în afară de înlocuirea unei valori de întrebuinţare 
cu o alta, numai o schimbare a formei mărfii. In mîinile 
proprietarului mărfii rămîne aceeaşi valoare de schimb, ace
eaşi cantitate de muncă socială materializată, fie chiar sub 
forma acestei mărfi sau sub forma banilor contra cărora este 
vîndută marfa, fie sub forma unei alte mărfi cumpărate cu 
aceşti bani. Această schimbare a formei implică tot atît de 
puţin o modificare a mărimii valorii ca şi preschimbarea 
unei bancnote de cinci lire sterline în cinci monede de cîte 
o liră sterlină. In măsura în care este vorba numai de o schim
bare a formei valorii de schimb, trebuie să fie schimbate 
echivalente, cel puţin dacă procesul se desfăşoară în forma 
sa pură şi în condiţii normale. Se pot vinde mărfuri la  pre
ţuri mai mari sau mai mici decît valoarea lor, dar numai 
dacă este încălcată legea schimbului de mărfuri. De aceea, 
în forma sa pură şi normală, schimbul de mărfuri nu este un 
mijloc de creare a plusvalorii. De aici provine greşeala tu
turor economiştilor care încearcă să deducă plusvaloarea 
din schimbul de mărfuri, ca de pildă Condillac. 

Să presupunem însă că procesul nu are loc în condiţii 
normale şi că se schimbă nonechivalente. Să presupunem, 
de pildă, că fiecare vînzător îşi vinde marfa cu 100/o peste 
valoarea ei. Ceteris paribus *, înseamnă că fiecare din ei 
pierde în calitate de cumpărător ceea ce a cîştigat în cali 
tate de vînzător. Ar fi exact acelaşi lucru ca şi cum valoarea 
banilor ar fi scăzut cu 1 00/o. La acelaşi rezultat s-ar ajunge 
în cazul contrar, adică dacă toţi cumpărătorii şi-ar cumpăra 
mărfurile cu 100/o sub valoarea lor. Nu ne apropiem nici 
cu o iotă de rezolvarea problemei presupunînd că fiecare 

* - Celelalte condiţii rmînînd neschmbate. - Nota trad. 
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proprietar de mărfuri îşi vinde în calitate de producător 
mărfurile peste valoarea lor şi le cumpără în calitate de 
consumator peste valoarea lor. 

Reprezentanţii consecvenţi ai iluziei că plusvaloarea re
zultă -dintr-un adaos nominal la preturile mărfurilor pleacă 
întotdeauna de la premisa că există o clasă care cumpără 
fără să vîndă vreodată şi consumă fără să producă. In stadiul 
actual al studiului nostru, existenta unei asemenea clase încă 
nu poate fi explicată. Dar să admitem că o asemenea clasă 
există. De unde capătă ea banii pentru a cumpăra mereu ? 
Pesemne de la producătorii de mărfuri, fie în virtutea unui 
drept, fie prin violenţă, fără schimb. A vinde unei asemenea 
clase mărfuri peste valoarea lor nu înseamnă nimic altceva 
decît a recăpăta parţial bani cedaţi fără nici o compensaţie. 
In felul acesta, oraşele din Asia Mică, atunci cînd aveau de 
plătit tribut romanilor, primeau înapoi o parte din bani prin 
faptul că-i înşelau pe romani la tranzacţiile comerciale ; 
şi, totuşi, pînă la urmă păgubite rămîneau aceste oraşe. 
Aceasta nu este, prin urmare, o metodă de a crea plusvaloare. 

Să presupunem cazul înşelăciunii. X îi vinde lui Y vin 
in valoare de 40 l. st. contra grîne în valoare de 50 l. st. 
X a cîştigat 10 I. st., iar Y a pierdut 10 l. st., dar împreună 
ei au tot 90 l. st. ca şi înainte. A avut loc un transfer de 
valoare, dar nu s-a creat valoare. Intreaga clasă a capi
taliştilor dintr-o ţară nu-şi poate mări avuţia totală prin 
aceea că diferiţii capitalişti se înşală reciproc. 

Prin urmare, dacă se schimbă echivalente, nu ia naştere 
plusvaloare, iar dacă se schimbă nonechivalente, de aseme
nea nu se creează plusvaloare. Circulaţia mărfurilor nu cre
ează valoare nouă. Acesta este motivul pentru care aici sînt 
cu totul trecute cu vederea cele mai vechi şi mai cunoscute 
forme ale capitalului : capitalul comercial şi capitalul pur
tător de dobîndă. Pentru a nu explica plusvaloarea însuşită 
cu ajutorul acestor două forme de capital ca rezultat al unei 
simple înşelătorii, este nevoie de o serie de verigi interme
diare care lipsesc deocamdată în acest stadiu al studiului 
nostru. Ulterior vom vedea că ambele sînt doar forme deri
vate şi vom arăta de ce ele au apărut istoriceşte cu mult 
înainte de capitalul modern. 

Plusvaloarea nu poate, aşadar, să provină din circula
ţia mărfurilor. Dar poate ea oare să provină din afara ei ? 
In afara circulaţiei, posesorul de mărfuri este doar producă
torul mărfii sale, a cărei valoare este determinată de cantita-
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tea propriei sale munci înglobate în ea, măsurată după o 
lege socială determinată. Această valoare este exprimată în 
bani de calcul, să spunem într-un preţ de 10  1. st., dar acest 
preţ de 10 1 .  st. nu este în acelaşi timp un preţ de 1 1  1 .  st. ; 
această muncă înglobată în marfă creează valoare, da' nu o 
valoare care se valorifică ; ea poate să adauge o valoare 
nouă unei valori existente, dar numai adăugîndu-i muncă 
nouă. Dar cum poate, în cazul acesta, proprietarul mărfii, în 
afara sferei circulaţiei şi fără să vină în contact cu alţi pro
prietari de mărfuri, cum poate el să producă plusvaloare sau, 
cu alte cuvinte, cum poate el să transforme marfă sau bani 
în capital ? 

„Capitalul nu poate deci să provină din circulaţie ; tot 
atît de puţin se poate însă ca el să nu provină din circulaţie. 
El trebuie în acelaşi timp să provină din ea şi totodată să 
nu provină din ea„.  Transformarea banilor în capital trebuie 
demonstrată pe baza legilor imanente ale schimbului de 
mărfuri, luîndu-se ca punct de plecare schimbul de echiva
lente. Posesorul nostru de bani, care există doar sub formă 
de crisalidă de capitalist, trebuie să cumpere mărfurile la 
valoarea lor, să le vîndă la valoarea lor şi totuşi să obţină 
la sfîrşitul procesului mai multă valoare decît a înglobat în 
el. Transformarea sa în fluture, într-un adevărat capitalist, 
trebuie să aibă loc în sfera circulaţiei şi nu trebuie să aibă 
loc în sfera circula�iei. Iată condiţiile problemei. Hic Rho
dus, hic salta I "  * [pag. 195 **] .  

Şi acum să trecem la rezolvare : 
„Schimbarea valorii banilor care urmează să se trans

forme în capital nu poate să aibă loc chiar în aceşti bani, 
deoarece ca mijloc de cumpărare şi ca mijloc de plată ei nu 
fac decît să realizeze preţul mărfii pe care o cumpără sau o 
plătesc, iar atunci cînd îşi păstrează forma lor proprie, ei 
încremenesc ca o mărime imuabilă de valoare. Schimbarea 
poate tot atît de puţin să rezulte din al doilea act al circu
laţiei, din revînzarea mărfii, pentru că acest act nu face de
cît să retransforme marfa din forma naturală în forma bani. 
Schimbarea trebuie să se producă, aşadar, în marfa care este 
cumpărată în primul act B-M, dar nu în valoarea ei, căci 

* Aici e Rhodos, aici să sari I (Cuvinte adresate eroului fabulei 
„Lăudărosul • de sop, care se fălea cu săriturile pe care le-ar i făcut 
pe insula Rhodos) . - Nota trad. 

** In paranteze pătrate sint indicate paginile din K. Marx. „Capi
talul" ,  vol. I, ed. a IV-a, Editura politică. - Nota trad. 
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de schimbat se schimbă echivalente, mărfurile plătindu-se 
la valoarea lor. Schimbarea nu poate să se producă, aşadar, 
decît în valoarea de întrebuinţare ca atare a mărfii, adică 
să rezulte din consumarea ei. Pentru a scoate valoare din 
consumarea unei mărfi, posesorul nostru de bani ar trebui să 
fie atît de norocos, incit să descopere înăuntrul sferei circu
laţiei, pe piaţă, o marfă a cărei valoare de întrebuinţare să 
aibă ea însăşi însuşirea specifică de a fi o sursă de valoare, 
a cărei consumare efectivă să constituie, prin urmare, mate
rializare de muncă, deci creare de valoare. Şi posesorul de 
bani găseşte pe piaţă o asemenea marfă specifică - capaci 
tatea de muncă sau forţa de muncă. 

Sub forţă de muncă sau capacitate de muncă înţelegem 
totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale care există în 
organismul, în personalitatea vie a omului şi pe care el le 
pune în funcţiune atunci cînd produce valori de întrebuinţare 
de un fel oarecare. 

Dar, pentru ca posesorul de bani să găsească forţa de 
muncă sub formă de marfă pe piaţă, trebuie să fie îndeplinite 
diferite condiţii. Schimbul de mărfuri ca atare nu implică 
alte relaţii de dependenţă decît cele rezultate din propria sa 
natură. Pornind de la această premisă, forţa de muncă poate 
să apară pe piaţă ca marfă numai dacă şi pentru că este 
oferită spre vînzare sau este vîndută ca marfă de propriul 
ei posesor, de persoana căreia îi aparţine. Pentru ca pose 
sorul ei s-o poată vinde ca marfă, trebuie ca el să poată 
dispune de ea ; trebuie deci ca el să fie proprietarul liber 
al capacităţii sale de muncă, al persoanei sale. El şi pose
sorul de bani se întîlnesc pe piaţă şi intră în relaţie unul cu 
altul ca posesori de mărfuri cu drepturi egale, deosebiţi doar 
prin aceea că unul este cumpărător, celălalt vînzător. Pen
tru continuitatea acestei relaţii este nevoie ca proprietarul 
forţei de muncă să o vîndă de fiecare dată numai pentru un 
timp determinat, căci dacă o vinde în întregime, o dată pen
tru totdeauna, el se vinde pe sine însuşi, transformîndu-se 
din om liber în sclav, din posesor de marfă în marfă„. A 
doua condiţie esenţială pentru ca posesorul de bani să gă
sească pe piaţă forţa de muncă sub formă de marfă este 
aceea ca posesorul ei, în loc să poată vinde mărfuri în care 
să fie materializată munca sa, să fie nevoit, dimpotrivă, să 
ofere spre vînzare ca marfă însăşi forţa sa de muncă, exis
tentă numai în organismul său viu. 
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Pentru ca cineva să vîndă mărfuri, altele decît forţa sa 
de muncă, el trebuie să a ibă, bineînţeles, mijloace de pro
ducţie, de exemplu materii prime, unelte de muncă etc. El 
nu poate 1să facă cizme fără piele. În afară de aceasta , el are 
nevoie de mijloace de subzistenţă. Nimeni nu poate trăi dn 
produse ale viitorului, deci nici din valori de întrebuinţare a 
căror producţie nu a fost încă terminată, şi, ca în prima zi a 
apariţiei sale pe pămînt, omul trebuie să consume în fiecare 
zi îainte de a produce şi în timp ce .produce. Dacă produ
sele sînt produse ca mărfuri, ele trebuie vîndute dupd ce 
au fost produse, şi pot satisface necesităţile producătorului 
abia după vînzare. Timpului de producţie i se adaugă timpul 
necesar pntru vînzare. 

Pentru transformarea banilor în capital, posesorul de 
bani trebuie să găsească deci pe piaţa de mărfuri pe munci
torul liber, liber în dublu sens, pe de o parte în sensul că 
dispune a persoană liberă de forţa sa de muncă, ca de o 
marfă a sa, pe de altă parte n sensul că nu are de vînzare 
alte mărfuri, că este slobod şi Jiber, liber de toate acele 
lucruri care sint lecesare pentru realizarea forţei sale de 
muncă. 

Pe posesorul de bani, care găseşte piaţa muncii gata 
formată ca o subdiviziune specială a pieţei mărfurilor, nu-l 
interesează problema de ce îl întîlneşte pe acest muncitor 
liber în sfera circulaţiei. Şi deocamdată ea nu ne intere
sea·ză nici pe noi. Reţinem doar din punot de vedere teoretic 
faptul, aşa cum posesorul de bani l reţine din punct de ve
dere pradic. Un lucru însă este dar. Natura nu produce, pe 
de o parte, posesori de bani sau de mărfuri şi, pe de altă 
parte, simpli posesori ai propriei lor forţe de muncă. Această 
relaţie nu este o relaţie naturală şi nici o relaţie socială 
proprie tuturor perioadelor din istorie. Ea tnsăşi este, in mod 
evident, rezultatul unei dezvoltări istorice anterioare, pro
dusul multor transformări economice, al dipariţiei unui şir 
întreg de formaţiuni mai vechi ale producţiei sociale. 

Şi 'categoriile economice pe care le-am examinat mai 
înainte poartă urmele istoriei lor. Existenţa produsului ca 
marfă presupune anumite condiţii istorice. Ca să devină 
marfă, produsul nu trebuie să fie produs pentru a-i servi 
producătorului însuşi a mijloc direct de subzistenţă. Dacă 
am fi mers mai departe n cercetarea noastră, intrebîndu-ne 
n ce împrejurări :oate produsele, sau fie şi numai cea mai 
mare parte din ele, iau forma de marfă, am fi constatat că 
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acest lucru se întî!Plă doar pe baza unui mod de producţie 
cu totul specific, modul de producţie capitalist. O asemenea 
cercetare ar depăşi însă adrul analizei mărfii. Producţia de 
mărfuri şi circulaţia mărfurilor pot avea loc chiar şi atunci 
cînd majoritatea covîrşitoare a produselor este destinată ne
mijlocit atiisfacerii trebuinţelor proprii şi nu se transformă 
în marfă, prin urmare cînd procesul social de producţie este 
încă departe de a fi dominat în toată întinderea şi adîndmea 
lui de valoarea de schimb„. Sau, dacă privim banii, vedem că 
existenţa lor presupune un anumit grad de dezvoltare a 
6chimbului de mărfuri. Diferitele forme ale banilor, de simplu 
echivalent al mărfurilor, mijloc de circulaţie, mijloc de plată 
tezaur şi bani universali, indică, după importanţa diferită 
şi după preponderenţa relativă a uneia sau a alteia dintre 
funcţii, trepte foarte diferite ale procesului social de pro
ducţie. Totuşi ştim din experienţă că o circulaţie a mărfuri
lor relativ Slab dezvoltată este Suficientă pentru ca toate 
aceste forme să ia naştere. Altfel stau lucrurile cu capitalul. 
Condiţiile istorice pentru existenţa lui nu se limitează numai 
la circulaţia mărfurilor şi la circulaţia banilor. Capitalul ia 
naştere numai acolo unde posesorul mijloacelor de producţie 
şi al mijloacelor de Subzistenţă găseşte pe piaţă pe munci
torul liber, ca vînzător al forţei sale de muncă, şi această 
condiţie istorică cuprinde o întreagă istorie universală. De 
aceea capitalul anunţă chiar de la apariţia sa o epocă nouă 
a procesului social de producţieu [pag. 1 95-1 97]. 

Urmează acum ,să examinăm această marfă deosebită -
forţa de muncă. Ca şi toate celelalte mărfuri, ea are valoare 
de schimb ; ca şi valoarea tuturor celorlalte mărfuri, această 
valoare este determinată prin timpul de muncă necesar pen
tru producerea, deci şi pentru reproducerea ei. Valoarea 
forţei de muncă este egală cu valoarea mijloacelor de sub
zistenţă necesare pentru întreţinerea capacităţii normale de 
muncă a posesorului ei. Aceste mijloace de subzistenţă va
riază in funcţie de climă şi de alte condiţii naturale, precum 
şi de nivelul de trei istoriceşte determinat în fiecare ţară. 
Ele se schimbă, dar sînt date pentru o anumită ţară şi pentru 
o anumită epocă. In rplus, ele cuprind şi mijloacele de sub
zistenţă pentru înlocuitorii muncitorilor uzaţi, adică pentru 
copiii lor, pentru ca acest gen deosebit de posesor de marfă 
să se poată eterniza. Ele cuprind în afară de aceasta, în cazul 
muncii calificate, cheltuielile de instruire. 
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Limita minimă a valorii forţei de muncă este valoarea 
mijloacelor de subzistenţă fiziceşte indispensabile. Dacă preţul 
forţei de muncă scade pînă la acest minim, ânseamnă că scade 
sub valoarea ei, deoarece aceasta din urmă presupune o 
forţă de muncă de calitate normală, şi nu redusă. 

Din µatura muncii rezultă că forţa de muncă este consu� 
mată abia după ce a fost vîndută ; şi în toate ţările în care 
modul de producţie este capitalist, munca este plătită după 
ce a fost prestată. Prin urmare, pretutindeni muncitorul îl 
creditează pe capitalist. In legătură cu urmările practice ale 
acestui credit acordat de muncitor, d-l Marx citează unele 
exemple interesante din documentele parlamentare ; citito
rul le poate găsi în carte. 

Prin consumarea forţei de muncă, cumpărătorul ei pro
duce concomitent mărfuri şi plusvaloare ; pentru a examina 
acest proces, trebuie să părăsim sfera circulaţiei şi să trecem 
in sfera producţiei. 

Aici constatăm imediat că procesul muncii are un dublu 
caracter. Pe de o parte, el este procesul simplu de producere 
a valorii de întrebuinţare : ca atare, el poate şi trebuie să fie 
comun tuturor formelor istorice de existenţă a societăţii ; pe 
de altă parte, acest proces se desfăşoară, cum s-a mai arătat, 
în condiţiile specifice ale producţiei capitaliste. Pe acestea 
trebuie să le examinăm acum. 

Procesul de muncă care se desfăşoară pe o bază capita
listă are două particularităţi. In primul rînd, muncitorul lu
crează sub controlul capitalistului, care veghează .să nu se 
irosească nimic şi să nu se cheltuiască pentru producerea 
fiecărui produs în parte mai mult timp de muncă decît cel 
socialmente necesar. In al doilea rind, iprodusul este proprie
tatea capitalistului, deoarece la procesul de muncă participă 
două lucruri care ii aparţin : forţa de muncă şi mij loacele 
de muncă. 

Valoarea de întrebuinţare îl interesează pe capitalist nu
mai n măsura în care ea întruchipează valoare de schimb şi, 
înainte de toate, plusvaloare. Scopul .său este de a produce 
o marfă a cărei valoare să fie mai mare decît suma valorii 
investite în producerea ei. Cum se realizează acest lucru ? 

Să luăm o marfă oarecare, de p ildă fire de bumbac, şi 
să analizăm cantitatea de muncă materializată în ele. Să 
presupunem că pentru a produce 1 O pfunzi de fire este ne
voie de 1 0  pfunzi de bumbac în valoare de 10 şilingi (deşeu
rile nu le luăm în considerare) . Mai este nevoie de anumite 
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mijloace de muncă : o aşină cu abur, darace şi alte maşini, 
cărbuni, lubrifianţi etc. Pentru Simplificare denumim toate 
acestea „fusuri " şi preSipunem că uzura, cărbunii etc. nece
sari pentru a fila 10 pfunzi le fire reprezintă 2 şilingi. Avem 
deci 10 şlingi pentru bumbac şi 2 şilingi pentru fu
suri = 12 şilingi. Dacă 12 şilingi reprezintă produsul a 24 de 
ore de muncă, sau a două zile de muncă, înseamnă că 
bumbacul şi fusurile materializează in fire munca a două 
zile de muncă. Dar cît 'Se adaugă prin filat ? 

Să presupunem că valoarea forţei de muncă este de 3 
şilingi per diem * şi că aceşti 3 şilingi reprezintă o muncă 
de 6 ore. Să presupunem, de asemenea, că un munci tor are 
nevoie de 6 ore pentru a fila 1 0  pfunzi de fire. 1n cazul acesta, 
prin muncă s -au adăugat produsului 3 şilingi ; valoarea ce 
lor 10  pfunzi de fire este de 1 5  şilingi, adică 1 şiling şi 6 
pence pfundul. 

Acest proces este foarte simplu, dar el nu generează 
plusvaloare. Şi nici nu poate să genereze, deoarece în pro 
ducţia capitalistă lucrurile nu se petrec atît de simplu. 

„Să privim lucrurile mai îndeaproape. Valoarea pe o zi 
a forţei de muncă era de 3 şilingi, pentru că în ea este ma
terializată o jumătate de zi de muncă. Faptul că pentru men
ţinerea in viaţă a muncitorului pe timp de 24 de ore este 
nevoie de o jumătate de zi de muncă nu -l împiedică de loc 
pe muncitor să munceacă o zi întreagă. Valoarea forţei de 
muncă şi valoarea creată de ea în procesul muncii sînt deci 
două mărimi diferite. Această diferenţă de valoare o avea în 
vedere capitalistul atunci cînd a cumpărat forţa de muncă. 
Insuşirea ei utilă de a face fire sau cizme nu era decît con
ditio sine qua non **,  deoarece pentru a crea valoare munca 
trebuie cheltuită într-o formă utilă. Ceea ce era însă hotă
rîtor era valoarea de întrebuinţare specifică a acestei mărfi 
de a fi o sursă de valoare, şi anume de mai multă valoare 
decît are ea însăşi. Acesta este serviciul specific pe care 
capitalistul îl aşteaptă de la ea. Şi el procedează cu acest 
prilej în concordanţă cu legile eterne ale schimbului de măr
furi. într-adevăr, ca şi vînzătorul oricărei alte mărfi, vînză
torul forţei de muncă realizează valoarea ei de schimb şi 
înstrăinează valoarea ei de întrebuinţare. El n-o poate obţine 
pe cea dintîi fără s-o cedeze pe cea de-a doua. Valoarea de 
întrebuinţare a forţei de muncă, munca însăşi, aparţine tot 

* - pe zi. - Nota trad. 
** - o condiţie necesră. - Nota trad. 
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atît de puţin vînzătorului ei pe cit îi aparţine negustorului 
de ulei valoarea de întrebuinţare a uleiului pe care l -a  vîn · 
dut. Posesorul banilor a plătit valoarea per '•diem * a forţei 
de muncă ; lui îi aparţine deci folosirea ei în decursul zilei, 
munca pe timp de o zi. Faptul că întreţinerea pe o zi a 
forţei de muncă nu costă decît o jumătate de zi de muncă, 
cu toate că forţa de muncă poate să activeze, să muncească 
o zi întreagă, că deci valoarea pe care o creează folosirea 
ei în decursul unei zile este de două ori mai mare decît 
propria ei valoare pe timp de o zi, este o împrejurare de· 
osebit de norocoasă pentru cumpărător, d ar nu este nici
decum o nedreptate faţă de vînzător " [222-223]. 

Muncitorul lucrează deci 1 2  ore, filează 20 de pfunzi de 
fire, care reprezintă pentru 20 de şilingi bumbac şi pentru 
4 şilingi fusuri etc., iar munca  sa costă 3 şilingi, în total 27 de 
şilingi. Dacă 1 0  pfunzi de bumbac au absorbit 6 ore de muncă, 
20 de pfunzi de bumbac au absorbit 1 2  ore de muncă, egal cu 
6 şilingi. „In cei 20 de pfunzi de fire sînt acum materializate 
5 zile de muncă, 4 zile în masa de bumbac şi de fusuri con
sumate şi 1 zi pe care a absorbit-o bumbacul în cursul pro
cesului de filat. Expresia în bani a 5 zile de muncă este însă 
30 de şilingi. Acesta este deci preţul celor 20 de pfunzi 
de fire. Un pfund de fire costă, ca şi înainte, 1 şiling şi 6 pence. 
Dar suma valorii mărfurilor aruncate în procesul de filat a 
fost de 27 de şilingi. Valoarea produsului a crescut cu 1/o peste 
valoarea avansată pentru producerea lui. Astfel 27 de şilingi 
s-au transformat în 30 de şilingi. Ei au produs o plusvaloare 
de 3 şilingi. Scamatoria a reuşit, în fine. Banii s-au trans
format în capital. 

Toate condiţiile problemei au fost rezolvate, iar legile 
schimbului de mărfuri nu au fost încălcate în nici un fel. 
S -a  schimbat un echivalent contra altui echivalent. Capita
listul, în calitate de cumpărător, a plătit fiecare marfă la 
valoarea ei : bumbacul, fusurile şi forţa de muncă. Apoi a 
făcut ceea ce face oricare alt cumpărător de mărfuri. A con
sumat valoarea lor de întrebuinţare. Procesul de consumare 
a forţei de muncă, care este, totodată, procesul de producţie 
a mărfii, a avut drept rezultat un produs de 20 de pfunzi de 
fire în valoarea de 30 de şilingi. Acum capitalistul se întoarce 
la piaţă şi vinde marfă, după ce a cumpărat marfă. El vinde 
pfundul de fire cu 1 şiling şi 6 pence, nici un ban peste sau 
sub valoarea lui. Şi, totuşi, scoate din circulaţie cu 3 Şilingi 

* - e imp de o zi. - Nota trd. 
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mai mult decît a aruncat iniţial în ea. Tot acest proces, tram;
formarea banilor săi în capital, se petrece în sfera circulaţiei 
şi nu se petrece în ea. Prin intermediul circulaţiei, deoarece 
procesul este condiţionat de cumpărarea forţei de muncă pe 
piaţa de mărfuri. Nu în sfera circulaţiei, deoarece aceasta 
pregăteşte numai procesul de valorificare, care are loc în 
sfera producţiei. Şi astfel "tout est pbur le mieux dans le meil
leur des mondes possibles» *" [223]. 

De la expunerea modului în care se produce plusvaloarea, 
d-l Marx trece la analiza ei. Din cele de mai sus reiese că 
numai o parte din capitalul investit într-o întreprindere pro
ductivă participă nemijlocit la producerea de plusvaloare, 
şi anume capitalul avansat pentru cumpărarea forţei de 
muncă. Numai această parte produce valoare nouă ; capitalul 
investit în maşini, materii prime, cărbuni etc. reapare, ce-i 
drept, pro tanto ** în valoarea produsului, se păstrează şi se 
reproduce, dar nu poate da naştere unei plusvalori. Aceasta 
îl determină pe d-l Marx să propună o nouă împărţire a ca
pitalului : în capital constant, care numai se reproduce -
partea investită în maşini, materii prime şi toate celelalte 
elemente necesare pentru procesul de muncă ; şi în capital 
variabil, care nu numai că se reproduce, dar este, în ace
laşi timp, izvor nemijlocit de plusvaloare - partea investită 
în cumpărarea forţei de muncă, în salarii. De aici reiese 
limpede că capitalul constant, aricit de important ar fi el 
pentru producerea plusvalorii, nu contribuie nemijlocit la 
producerea ei ; în plus, mărimea capitalului constant investit 
într-o ramură de producţie nu are nici cea mai mică in
fluenţă asupra mărimii plusvalorii produse în ramura res
pectivă ***.  De aceea, capitalul constant nici nu trebuie luat 
în considerare la determinarea ratei plusvalorii. Aceasta 
poate fi stabilită numai prin compararea mărimii plusvalorii 
cu mărimea capitalului care contribuie nemijlocit la crearea 
plusvalorii, adică cu mărimea capitalului variabil. D-l Marx 
determină, de aceea, rata plusvalorii ca fiind un raport între 
plusvaloare şi capitalul variabil : dacă preţul pe o zi al muncii 
este de 3 şilingi şi plusvaloarea creată într-o zi este şi ea 
de 3 şilingi, atunci rata plusvalorii este de 1000/o. La ce 

* - totul este cit se poate de bine în cea mai bună dintre lumile 
osibile. - Nota trad. 

** - în aceeaşi proporţie. - Nota trad. 
*** Trebuie să remarcăm aici că plusvaloarea nu este în nici un 

caz idntică cu prolltul. 
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situaţii bizare se poate ajunge atunci cînd capitalul con
stant este considerat, aşa cum se întîmplă de obicei, un 
factor activ în producerea plusvalorii se poate vedea din 
exemplul ·d·lui N. W. Senior, „dnd acest profesor de la 
Oxford, renumit pentru cunoştinţele sale economice şi pentru 
stilul său frumos, a fost chemat în 1836 la Manchester pentru 
a învăţa acolo el însuşi economia politică ( de la proprietarii 
filaturilor de bumbac) , în loc să·i înveţe pe alţii, cum făcea 
la Oxford u [249] . 

Timpul de muncă în cursul căruia muncitorul reproduce 
valoarea forţei sale de muncă este denumit de d·l Marx 
„muncă necesară" ; tot ce depăşeşte timpul de muncă ne
cesar, adică timpul în cursul căruia se produce plusvaloarea, 
el îl denumeşte timp de „supramuncă" .  Munca necesară îm
preună cu supramunca formează „ziua de muncă" . 

In cadrul unei zile de muncă, timpul de muncă necesar 
este dat ; dar timpu� consacrat supramuncii nu este stabilit 
prin nici o lege economică ; înăuntrul anumitor limite, el 
poate să fie mai lung sau mai scurt. El nu poate să fie nici
odată egal cu zero, deoarece a1unci ar dispărea pentru capi
talist orice stimulent de a folosi munca. Totodată, din motive 
fiziologice, durata totală a zilei de muncă nu poate să atingă 
niciodată 24 de ore. Dar ntre o zi de muncă, să spunem, de 
6 ore şi una de 24 de ore există multe gradaţii. Legile schim
bului de mărfuri cer ca durata zilei de muncă să nu depă
şească durata compatibilă •cu uzura normală a muncitoru
lui . Dar ce înseamnă uzură normală ? Cîte ore de muncă 
pe zi comportă ea ? In această privinţă există o deosebire 
netă intre părerea capitalistului şi cea a muncitorului, şi, 
intrucît nu există o autoritate superioară în materie, pro
blema este rezolvată prin forţă. Istoria stabilirii duratei zilei 
de muncă este istoria luptei pentru limitele ei dintre capi
talistul colectiv şi muncitorul colectiv, dintre clasa capita
liştilor şi clasa muncitorilor. 

„Capitalul, aşa cum s-a mai arătat, nu a inventat supra
munca. Pretutindeni unde o parte a societăţii deţine mono
polul asupra mijloacelor de producţie, muncitorul, liber sau 
neliber, trebuie să adauge la timpul de muncă necesar 
p entru propria sa întreţinere un Surplus de timp de muncă, 
pentru a produce mijloacele de subzistenţă pentru proprie
tarul mijloacelor de producţie, indiferent dacă acest proprie-
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tar este xcM; x.rxa6; * atenian, teocrat etrusc, civis ro
manus **, baron normand, proprietar de sclavi american, 
boie- valah, landlord modern sau capitalistu [258-259] . 

Este însă evident că, în orice formaţiune socială în care 
vafoarea de întrebuinţare a produsului .re o importanţă mai 
mare decît valoarea lui de schimb, supramunca este limitată 
de un cerc mai restrîns sau mai larg de nevoi sociale şi că 
în aceste condiţii nu există neapărat tendinţa de a obţine 
supr.munca de dragul supramuncii. Astfel constatăm că, în 
antchitatea clasică, supramunca în forma ei cea mai crasă, 
munca p1nă la istovirea de moarte a muncitorului, a existat 
aproape exclusiv în minele de aur şi de argint, în care 
valoarea de schimb era produsă în forma ei independentă, 
de bani. 

„Dar, de îndată ce popoarele a căror producţie se desfă
şoară încă în formele inferioare ale muncii de sclav, de 
clacă etc. sînt atrase 1n orbita pieţei mondiale dominate de 
modul de producţie capitalist, care face să primeze interesul 
pentru vînzarea în străinătate a produselor, 1la grozăviile 
b arbare ale sclavajului, iobăgiei etc. se adaugă grozăvia 
civilizâtă a muncii excesive. Din această cauză, munca ne
grilor din statele sudice ale Uniunii Americane a păstrat un 
caracter patriarhal moderat atîta vreme cît scopul produc
ţiei era mai cu seamă satisfacerea directă a nevoilor proprii. 
Dar, în măsura în care exportul de bumbac a căpătat o 
importanţă vitală pentru aceste state, munca excesivă a 
negrilor şi uneori consumarea vieţii lor în şapte ani de 
muncă a devenit factorul unui sistem interesat şi calculat . . .  
Tot astfel stau lucrurile cu munca de clacă, de pildă, în Prin
cipatele dunăreneu [259]. 

Aici comparaţia cu producţia capitalistă devine deosebit 
de interesantă, deoarece în munca de clacă supramunca îm
bracă o formă de sine stătătoare, palpabilă în mod material. 

„Să presupunem că ziua de muncă cuprinde 6 ore de 
muncă necesară şi 6 ore de supramuncă. In modul acesta, 
muncitorul [iber îi furnizează capitalistului 36 de ore de 
supramuncă pe săptămînă. Este ca şi cum ar lucra 3 zile pe 
săptămînă pentru sine şi 3 zile pe săptămnă gratuit pentru 
capitalist. Lucrul acesta însă nu este vizibil. Supramunca 
şi munca necesară se contopesc una cu cealaltă .  Ş putea 
să exprim acelaşi raport şi într-alt fel, de pildă că munci-

* - aristocrat. - Nota trad. 
** - cetăţean roman. - Nota trad. 
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torul lucrează in fiecare minut 30 de secunde pentru sine şi 
30 de secunde pentru capitalist etc. Altfel stau lucrurile cu 
munca de clacă. Munca necesară pe care, de pildă, ţărnnul 
valah o îndeplineşte pentru întreţinerea 1sa proprie este se
parată în spaţiu de supramunca pe care o prestează pentru 
boier. Prima, el o prestează pe propriul său ogor, pe cea 
de-a doua pe moşia boierească. Ambele părţi ale timpului 
de muncă există deci 1n mod independent una lingă 1alta. In 
forma muncii de clacă, supramunca este precis delimitată de 
munca necesară u [260]. 

Trebuie să renunţăm la citarea altor exemple interesante 
din istoria socială contemporană a Principatelor dunărene, 
cu ajutorul cărora d-l Marx dovedeşte că boierii, sprijiniţi 
de intervenţia rusă, Se pricep tot atît de bine să stoarcă 
supramunca ca şi orice întreprinzător capitalist. Dar ceea ce 
Reglement organique * ,  prin care generalul rus Kiseleff a 
dat boierilor o putere aproape nelimitată asupra muncii ţăra
nilor, exprimă pozitiv, legile engleze cu vrivire la reglemen
tarea mundi în fabrici exprimă negativ. 

„Aceste legi Jrînează tendinţa capitalului de a stoarce 
peste măsură forţa de muncă printr-o limitare forţată a zilei 
de muncă din partea statului, şi anume din partea unui stat 
in care domină capitaliştii şi landlorzii. Abstracţie făcînd de 
mişcarea muncitorească, pe zi ce trece tot mai ameninţătoare, 
limi·tarea muncii în fabrici era dictată de aceeaşi necesitate 
care a făcut să ise reverse guano-ul pe ogoarele Angliei. 
Aceeaşi rapacitate oarbă, care într-un caz a secătuit pămîntul, 
a subminat în celălalt caz pînă la rădăcină forţa vitală a 
naţiunii. Epidemiile periodice au vorbit aici un limbaj tot 
atît de elocvent ca şi diminuarea staturii soldaţilor în Ger
mania şi în Franţa u [262] . 

Pentru a demonstra tendinţa capielului de a prelungi 
ziua de muncă pete orice limită raţională, d-l Marx citează 
pe larg din rapoartele inspectorilor de fabrici, ale comisiei 
pentru cercetarea condiţiilor de muncă ale copiilor, din ra
poartele cu privire la sănătatea publică şi din alte documente 
parlamentare şi işi rezumă astfel concluziile : 

„«Ce este o zi de muncă» ? CU de mare este timpul tn 
cursul căruia capitalul are dreptul să consume forţa de muncă 
a cărei val?are ipe o zi o plăteşte ? Pînă la ce limită poate 
fi prelungită ziua de muncă peste timpul de muncă necesar 
pentru reproducerea a însăşi forţei de muncă ? La aceste 

„ - Regulamntul organic. - Nota trad. 
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întrebări, dup' eum s-a văzut, capitalul răspunde : ziua de 
muncă numără în fiecare zi 24 de ore pline, scăzîndu-se cele 
dteva ore de repaus fără de care forţei de muncă îi este 
absolut imposibil să-şi reînceapă activitatea.  Este, in primul 
rlnd, de la sine înţeles că muncitorul nu este toată viaţa 
nimic altceva decît forţă de muncă, .că, prin urmare, tot 
timpul 1său disponibil este n mod natural şi de - drept timp 
de muncă, aparţine, aşadar, autovalorificării capitalului„ .  Dar 
în goana sa oarbă şi nesăţioasă după rsupramuncă, capitalul 
depăşeşte nu numai limiteJe maxime morale, dar şi pe cele 
pur fizice ale zilei de muncă„. Capitalul nu se sinchiseşte de 
durata vieţii forţei de muncă„. Producţia capitalistă produce 
epuizarea şi nimicirea 1i1JPurie a însăşi forţei de muncă. Ea 
prelungeşte timpul de producţie al muncitorului înăuntrul 
unui termen dat, scurtîndu-i durata vieţW {287-288] . 

Dar nu contravine oare lucrul acesta înseşi intereselor 
capitalului ? Nu trebuie oare capitalul să suporte cu timpul 
costul acestei uzuri excesive ? Poate .că teoretic se intînplă 
aşa. In practică, comerţul cu sclavi organizat a ridicat în 
statele din Sud uzura forţei de muncă a sclavilor în •şapte 
ani la rangul de principiu economic îndeobşte recunoscut ; 
în practică, capitalistul englez se bazează pe afluxul de mun
citori din districtele rurale. 

„In general, experienţa îi iarată capitalistului că există o 
suprapopulaţie constantă, adică o suprapopulaţie în raport 
cu nevoile momentane de valoirificare ale capitalului, deşi 
rîndurile ei sînt formate din generaţii de oameni prăpăditi, 
din geneiaţii care trăiesc puţin şi se succed repede, culese, 
ca să zicem aşa, înainte de a se fi copt. Dar, pe de altă parte, 
observatorul judicios ştie din experienţă cit de repede şi de 
adînc producţia capitalistă, care istoriceşte vorbind nu da
tează decît de ieri, a subminat însăşi rădăcina forţei vitale 
a poporului ; că degenerarea populaţiei industriale este în
cetinită numai prin absorbirea continuă a unor elemente 
proaspete de Ja ţară şi .că înşişi muncitorii de la sate au 
şi inceput să piară, în pofida aerului curat în care trăic şi 
n pofida principiului selecţiei naturale, a cărui acţiune este 
atît de puternică în rîndurile lor şi în virtutea căreia doar 
indivizii cei mai puternici rămin în viaţă. Capitalul, care are 
atîtea «motive întemeiate» să tăgăduiască suferinţele gene
raţiei de muncitori de care este înconjurat, se lasă tot atît 
de puţin influenţat în activitatea sa practică de perspectiva 
unei viitoare degenerări a omenirii şi, în cele din urmă, de 
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o inevitabilă depopulare pe cit se lasă influenţat de o even
tuală prăbuşire a pămîntului în soare. Ori de cite ori este 
vorba de o escrocherie cu acţiuni, fiecaire ştie că furtuna se 
va dezlănţui cîndva, dar fiecare speră că ea va cădea pe 
capul vecinului, după ce ploaia de aur se va fi revărsat 
asupra lui şi el şi-o va fi pus-o în siguranţă. Apres moi le 
deluge I " este lozinca fiecărui capitalist şi a fiecărei naţiuni 
de cpitalişti. De aceea capitalul nu cunoaşte nici n fel de 
scrupule cînd este vorba de sănătatea şi durata vieţii mun
citorului atunci cind Societatea nu-l Sileşte să ţină seama 
de ele. In general însă, lucrul acesta nici nu depinde de 
buna sau reaua-voinţă a capitalistului individual. i condi
ţiile liberei concurenţe, legile imanente ale producţiei capi
taliste se impun capitalistului individual a lege coercitivă 
exteritară u [291-293]. 

Stabilirea zilei de muncă normale este rezultatul unei 
lupte seculare între întreprinzător şi muncitor. Şi este inte
resant să observi lupta celor două :tendinţe opuse. a nceput, 
legile au drept scop să-i silească pe muncitori să lucreze mai 
mult ;· de la prima lege cu privire la muncitori, promulgată 
tn anul al 23-lea al domniei lui Eduard al Iii-lea ( 1 349) , şi 
pînă în secolul al XVIII-lea, clasele stăpînitoare nu au reuşit 
niciodată să stoarcă muncitorilor toată cantitatea de muncă 
posibilă. Dar, o dată cu introducerea maşinilor cu aburi şi 
a altor maşini modene, situaţia s-a schimbat. Introducerea 
muncii femeilor şi a copiilor a răstunat atît de repede toate 
limitele tradiţionale ale timpului de muncă, tndt secolul 
al XIX-lea a inaugurat un sistem al muncii excesive fără 
egal în istorie şi care i-a silit pe legiuitori încă tn 1 802 să 
limiteze timpul de muncă. D-J Marx face o expunere cuprin
zătoare a istoriei Jegislaţiei engleze cu privire la reglemen
tarea muncii n fabrici pînă la legea din 1 867 şi ajunge la 
următoarele .concluzii : 

1 .  Maşinile şi aburul duc la o muncă excesivă, în primul 
rînd, în ramurile industriale în care sînt aplicate, şi de aceea 
limitarea prin lege a zilei de muncă Se introduce mai întii 
în aceste ramuri . Constatăm însă că cu timpul acest sistem 
al muncii excesive s-a extins aproape asupra tuturor ramu
rilor, chiar şi asupra acelora în care nu se folosesc maşini 
5au în care dăinuie cele mai primitive moduri de producţie 
(vezi rapoartele comisiei pentru cercetarea condiţiilor de 
muncă ale copiilor) . 

* - D,,nă mine ool I - Nota trad. 
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2. O dată cu introducerea muncii femeilor şi a copiilor 
în fabrici, muncitorul „liberu individual nu mai este in stare 
să se împotrivească abuzurilor ca pita lu lui şi este nevoit să 
se supună necondiţionat. Aceasta îl sileşte s. recurg. la 
tmpotrivirea colectivă ; începe lupta unei clase împotriva 
celeilalte, a muncitorului colectiv împotriva capitalistului 
colectiv. 

Dacă ne întoarcem acum la momentul cînd am presupus 
că muncitorul nostru „liberu şi „egal în drepturi u încheie 
un contract u capitalistul, constatăm că în procesul de pro
ducţie au intervenit multe schimbări importante. Acest con
tract nu este un contract încheiat de muncitor de bunăvoie. 
Timpul în care el este liber să-şi vîndă zilnic forţa de 
muncă este timpul pe care el este silit s-o vîndă ; şi numai 
împotrivirea în masă a muncitorilor sileşte statul să vină 
cu legi menite să-i împiedice pe ei înşişi de a se vinde pe 
sine şi pe copiii lor printr-un contract „încheiat de bună
voie• ,  care-i hărăzeşte sclaviei şi morţii. „Locul pomposului 
catalog al «drepturilor inalienabile ale omului» il ia mo
desta Magna Charta a zilei de muncă limitate prin legeu 
[323324]. 

Urmează acum să analizăm rata plusvalorii şi raportul 
dintre ea şi masa plusvalorii produse. Pentru această analiză 
presupunem, ca şi pină acum, că valoarea forţei de muncă 
este o mărime dată, constantă. 

Pornind de la această premisă, rata plusvalorii indică, 
totodată, şi masa plusvalorii pe care muncitorul individual 
o furnizează capitalistului într-un anumit interval de timp. 
Dacă valoarea pe o zi a forţei noastre de muncă este de 
3 şilingi, care întruchipează 6 ore de muncă, rata plusvalorii 
fiind de 100 %, atunci capitalul variabil de 3 şilingi produce 
in fiecare zi o plusvaloare de 3 şilingi, adică muncitorul 
furnizază în fiecare zi 6 ore de .supramuncă. 

Intrucît capitalul variabil este expresia bănească a în
tregii forţe de muncă folosite concomitent de un capitalist, 
masa plusvalorii produse de forţele de muncă se obţine 
inmulţind capitalul variabil cu rata plusvalorii ; cu alte 
cuvinte, ea este determinată de raportul dintre numărul for
ţelor de muncă folosite concomitent şi gradul de exploatare. 
Ambii factori se pot schimba, astfel că scăderea unuia poate 
să fie compensată prin creşterea celuilalt. Un capital va
riabil necesar pentru a folosi 1 00 de muncitori la o rată a 
plusvalorii de 50 % (să spunem 3 ore ae supramuncă pe zi) 
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nu va produce mai multă plusvaloare decît jumătate din 
acest capital variabil care foloseşte 50 de muncitori la o rată 
a plusvalorii de 1 00 %  (să spunem 6 ore de supramuncă pe 
zi) . Prin urmare, în anumite împrejurări şi în anumite limite, 
cantitatea de muncă aflată la dispoziţia capitalului poate să 
devină independentă de numărul muncitorilor de care di;
pune in ac�l moment. 

Ace.stă sporire a plusvalorii prin creşterea ratei ei are 
însă limite absolute. Oricare ar fi valoarea forţei de muncă, 
indiferent dacă timpul de muncă necesar reprezintă două 
ore sau 1 0  ore, valoarea totală pe care un muncitor o pro
duce zi de zi nu poate să atingă niciodată o valoare n care 
să fie materializate 24 de ore de muncă. Pentru a obţine o 
masă identică de plusvaloare, capitalul variabil poate fi 
suplinit prin prelungirea zilei de muncă numai în aceste 
limite. Lucrul acesta va fi important mai tîrziu pentru a 
explica diferite fenomene ipe care le generează cele două 
tendinţe contradictorii ale capitalului : 1 .  de a reduce nu
mărul muncitorilor folosiţi, adică mărimea capitalului va
riabil, şi 2. de a produce, totuşi, o cantitate cît mai mare de 
supramuncă. 

Mai departe : „La o valoare dată a forţei de muncă şi 
la un grad egal de exploatare a forţei de muncă, masele de 
valare şi  de plusvaloare produse de capitaluri diferite .înt 
direct proporţionale cu mărimea părţilor variabile ale acestor 
capitaluri. Această lege contrazice n mod evident orice 
experienţă întemeiată pe simple aparenţe. Oricine ştie că 
proprietarul unei filaturi de bumbac, care foloseşte relativ 
mul. capital constant şi puţin capital viariabil, nu realizează, 
totuşi, din această cauză un cîştig sau o plusvaloare mai 
mică decît un brutar, care pune în mişcare relativ mult ca
pital variabil şi puţin capital constant. Pentru rezolvarea 
acestei ,contradicţii aparente mai este nevoie de un mare 
număr de termeni intermediari, aşa cum în algebra elemen
tară este nevoie de un mare număr de termeni intermediari 
pentru a înţelege că � poate să reprezinte o mărime reală u 

[327-328]. 
Intr-o ţară dată şi în condiţiile unei anumite durate a 

zilei de muncă, plusvaloarea poate fi sporită numai prin 
sporirea numărului muncitorilor, adică prin creşterea popu
laţiei ; această sporire reprezintă limita matematică a plus
valorii produse cu a.utorul capitalului total din ţara respec
tivă. Pe de altă parte, la un număr dat de muncitori, această 
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limită o formează prelungirea posibilă a zilei de muncă. Se 
va veda mai tîrziu că această lege este valabilă numai 
pentru forma analizată pînă acum a plusvalorii. 

In a::est stadiu al studiului nostru constatăm că nu orice 
sumă de bani poate fi transformată în capital, că există un 
anumit minim pentru aceasta : costul unei singure forţe de 
muncă şi al mijloacelor de muncă necesare pentru a o pune 
n mişcare. Să presupunem că rata plusvalorii este de 50 % ; 
în cazul acesta, capitalistul nostru in devenire ar trebui să 
folosească doi muncitori pentru a putea trăi el însuşi ca un 
muncitor. Dar, n cazul acesta, el nu ar putea să economi
seacă nimic ; or, scopul producţiei capitaliste este nu numai 
conservarea, ci mai ales sporirea avuţiei. 

„Ca 1să trăiască numai de două ori mai bine decU un 
simplu muncitor şi ca să retransforme în capital jumătate 
din plusvaloarea produsă, el ar trebui să mărească de opt 
ori nu numai numărul muncitorilor, ci şi minimul 1capitalului 
avansat. Fireşte că şi el poate să participe direct la procesul 
de producţie, la fel ca şi muncitorul său, dar în acest caz 
el nu este lecit ceva intermediar între capitalist şi muncitor, 
un «mic patron». Un anumit nivel al producţiei capitaliste 
reclamă ca un capitalist să poată folosi tot tmpul n care 
funcţionează n calitate de capitalist, adică in calitate de 
capital personificat, pentru aproprierea şi deci pentru con
trolul asupra muncii altora şi pentru vînzarea produselor 
acestei munci. Sistemul breslelor din evul mediu încerca să 
îmipiedice cu forţa transformarea meşterului în capitalist, limi
tind numărul muncitorilor pe care putea să-i folosească un 
singur meşter la un maxim foarte redus. Posesorul de bani sau 
de marfă se transformă cu adevărat în capitalist abia atunci 
cind suma minimă avansată pentru producţie întrece cu mult 
maximul din evul mediu. Aici, ca şi in ştiinţele naturii, se 
verifică justeţea legii descoperite de Hegel în „Logica• sa, 
după care simple schimbări cantitative se transformă, la un 
anumit punct, în deosebiri calitative" [329-330]. 

Suma minimă de valoare necesară ca un posesor de bani 
sau de marfă să e transforme într-un capitalist se schimbă pe 
diferitele trepte de dezvoltare a producţiei capitaliste, iar pe o 
anumită treaptă de dezvoltare ea este diferită pentru diferitele 
sfere de producţie. 
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In timpul procesului de producţie, tratat in amănunţime 
mai sus, relaţiile dintre capitalist şi muncitor s-au 1schimbat 
considerabil. In primul rînd, capitalul a ajuns să comande 
procesul de muncă, adică să aibă comanda asupra muncito
rului însuşi. Capitalul personificat, capitalistul, veghează a 
muncitorul să-şi execute munca cu regularitate, cu meticu
lozitate şi cu gradul de intensitate cerut. 

„In al doilea rînd, capitalul a devenit o relaţie coerci
tivă care constrînge clasa muncitoare să execute mai multă 
muncă decît ii cerea cercul îngust al propriilor sale nevoi .  
Şi  a producător de sîrguinţă străină, ca unul care stoarce 
supramuncă şi ca exploatator de forţă de muncă, el întrece 
în energie, exagerare şi eficacitate toate sistemele de pro
ducţie anterioare bazate pe muncă forţată directă. 

La început, capitalul işi subordonează munoa servin
duSe de condiţiile tehnice în care o găseşte din punct de 
vedere istoric. De aceea el nu schimbă imediat 11odul de a 
produce. Producţia de plusvaloare, în forma pe care am 
analizat-o pînă .cum, adică prin simpla prelungire a zilei 
de muncă, •a apărut, de aceea, independent de vreo schim
bare in modul de a produce. In brutăria de modă veche, ea 
era tot atît de eficientă ca şi în filatura modernă de bumbac. 

Privind procesul de producţie din punctul de vedere al 
procesului de muncă, rezultă că pentru muncitor mijloacele 
de producţie nu reprezintă un capital, ci doar un simplu 
mijloc şi material al activităţii sale productive utile. Intr-o 
tăbăcărie, de pildă, el tratează pieile ca un simplu obiect de 
muncă al său. El nu tăbăceşte pielea pentru capitalist. ltfel 
se prezintă lucrurile atunci cînd privim procesul de producţie 
din punctul de vedere al procesului de valorificare. Mij
loacele de producţie se transformă imediat [n mijloace pen
tru absorbire de muncă străină. Nu muncitorul este acela 
care foloseşte mijloacele de producţie, ci mijloacele de pro
ducţie îl folosesc pe muncitor. In loc să fie consumate de 
muncitor ca elemente materiale ale activităţii sale produc
tive, ele îl consumă pe dînsul ca ferment al propriului lor 
proces de viaţă, iar procesul de viaţă al capitalului .constă 
numai in mişcarea sa ca valoare care se autovalorifică. 
Cuptoarele de topire şi Clădirile industriale care stau inactive 
în timpul nopţii şi nu absorb muncă vie sînt o «curată pier
dere> pentru capitalist. Iată de ce cuptoarele ·de topire şi 
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clădirile industriale constituie un «titlu asupra muncii de 
noapte» a forţelor de muncă u .  (Vezi „Rapoartele comisiei 
pentru cercetarea condiţiilor de muncă ale copiiloru .  Raportul 
al 4 .. 1ea, 1865, pag. 79-85.) „Simpla transformare a banilor 
în mijloace de producţie le transformă pe acestea din urmă 
în titluri juridice şi în titluri coercitive asupra muncii altora 
şi a supramuncW [331] .  

Există însă şi o a ltă formă a plusvalorii. Atunci cînd 
a fost atinsă limita extremă a duratei zilei de muncă, capita
listului îi mai rămîne un alt mij loc de sporire a supramuncii : 
prin sporirea forţei productive a muncii, ceea ce duce la o 
reducere a valorii forţei de muncă şi la scurtarea timpului 
de muncă necesar. Această formă a plusvalorii va fi exa
minată într-un articol viitor. 

Scris de F. Enîels 
Intre 22 mai şi 1 iulie 1868 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Letopisi marksizma • 
nr. 1 din 1926 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

rradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Rezoluţia privind schimbarea locului 
unde să se ţină Congresul Internaţionalei în 1868 m] 

A vînd ln vedere 
1 .  că parlamentul belgian a prelungit recent cu trei ani 

legea potrivit căreia orice străin poate fi expulzat din ţară 
de către puterea executivă belgiană ; 

2. că este incompatibil cu demnitata Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ca congresul să se întrunească în
tr-un loc în care să fie la cheremul poliţiei locale ; 

3. că articolul 3 din Statutul Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor stabileşte că, în caz de nevoie, Consiliul Ge
neal poate să schimbe locul unde să se întrunească con
gresul ; 

Consiliul General hotărăşte să convoace Congresul Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor la data de 5 septembrie 
1 868 la Londra. 

Przentat a 2 iunie 1 868 

Publicat în „The Bee-Hive Newspaper" 
nr. 347 din 6 iunie 1 868 

Se tipăreşte după textul 
Proceselor-verbale 
1ale onsiliului General 

Trads din lmba engleză 
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Karl Marx 

[Rezoluţia Consiliului General 
cu privire la cuvîntarea lui Felix Pyat 211] 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor işi declină orice răspundere cu privire la cuvîntarea 
rotită de Felix Pyat, care nu are nimic comun cu Asociaţia, 
la întrunirea publică din Cleveland Hall. 

Prezntat de K. Marx 
la 1 iulie 1 868 

Publieat în „La Liberte• nr. 55 
din 12 iulie 1868 
şi în „La Tribune du Peuple" 
nr.  7 din 26 iulie 1 868 

Se publică după textul 
prcselor-verbale • • 
ale Cnsiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Plagiatul meu după F. Bastiat 218 

tn„ . .  „ *, un adept al lui Bastiat descoperă că aş fi îm
prumutat de la F. Bastiat - şi încă într-o formă denaturată -
determinarea mărimii valorii mărfurilor prin „timpul de 
muncă socialmente necesaru pentru producerea lor. De fapt 
aş putea să nu iau în seamă acest qui pro quo **. Căd dacă 
acest bastiatist nr. 1 găseşte că determinarea valorii este în 
esen\ă identică la Bastiat şi la mine, un bastiatist nr. 2 de
clară cam în acelaşi timp în „Literarisches Centralblatt" din 
Leipzig din„„ . . ***.  

Dacă adăugăm cele spuse de bastiatistul nr. 1 la cele 
spuse de bastiatistul nr.2, ar rezulta, aşadar, că întreaga ar
mată a bastiatiştilor ar trebui să treacă acum în tabăra mea 
şi  să adopte integral concepţiile mele despre capital. Se în
ţelege că numai după o grea luptă sufletească am renunţat 
la plăcerile unei asemenea anexiuni. 

Dderminarea valorii cuprinsă în lucrarea mea „Capita
lul", 1 867, poate fi găsită încă cu două decenii în urmă în 
lucrare . mea împotriva lui Proudhon, „Mizeria filozofiei" ,  
Paris, 1 847 (pag. 49 ş i  urm.) 219• Inţelepciunea lui Bastiat în 
legătiuă cu valoarea a văzut lumina zilei abia cîţiva ani mai 
tîrziu 220• De aceea nu am putut să-l plagiez pe Bastiat, în 
schi1nb însă Bastiat m-a putut plagia pe mine. 

De fapt însă Bastiat nici nu face o analiză a valorii. El 
rumegă doar noţiuni fără de conţinut pentru demonstraţia 

* In manuscris, loc liber pentru denumirea publicaţiei „Viertel
j ahrschrift f.r Volkswirtschaft und Kulturgeschichte• .  - Nota red. 

** - confuzie. - Nota trad. 
*** Loc liber în manuscris pentru dată - 4 iulie 1 868 - şi pentru 

următorul citat : „Contestarea toriei valorii este unica sarcină a aceluia 
are îl combate pe Marx ; căci, dacă se admite această axiomă, atunci 
trebui� rcuncute aprope toate concluziile pe care Marx le trage cu 
o lgică de fier• . - Nota red. 
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consolatoare că „lumea este plină de servicii măreţe, mi
nunate, depuse zi  de zi • 221• Bastiatiştii germani sînt, după 
cum se ştie, cu toţii naţional -liberali. Le fac, prin urmare, şi 
eu un „serviciu măreţ, minunat• divulgîndu-le originea spe
cific prusiand a înţeleptelor descoperiri ale lui Bastiat. Ei 
bine, bătrînul Schmalz era consilier guvernamental prusian, 
ba, dacă nu mă 1nşel, chiar consilier guvernamental 
intim prusian. In plus, el avea un fler special pentru de
magogi 222• Acest bătrîn Schmalz, aşadar, a publicat în 1818 
la Berlin un „Manual de economie politicău.  Traducerea fran
:cză a manualului său a apărut în 1826 la Paris sub titlul : 
uEconomie Politique" 228• Traducătorul, Henri Jouffroy, figura 
pe copertă drept „Conseiller au Service de Prusse" *. Cita
tul care urmează redă în esenţă nu numai conţinutul, dar 
:hiar textual concepţia lui Bastiat despre valoare : 

„Le travail d'autrui en general ne produit jamais pour nous qu'un7 
economie de temps, et [que] cette economie de temps est tout ce qm 
stitue sa valeur et son prix. Le menuisier, par exmple, qui me fait 
une table, et le domstique qui pote ms lettrs a la poste, qui bat 
ms habits, u qui cherche our moi Ies choses qui me sont necssaires, 
me rndent l'un et 1'1autre un service abso1ument de meme nature 1 l'un et l'autre m' epargne et le ts que je serai.s oblige d'employer moi
meme a •ces ocations, et celui qu'il n'aurait fallu onsacrer a ac
querir l'aptitude et les talens qu'ells exigent" ** (Schmalz, l .c .t.I, p, 34) . 

Acum ştim de unde şi-a luat Bastiat osînza (sein 
Schmalz ***) . 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 1 1 iulie 1868 

Publicat pentru prima oară 
în Operele lui K. Marx 
şi F. Engels, ed. I usă, vol.  XIII, partea I, 1936 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Trads din limba germană 

• - „Consilier guvernamen tal prusian •.  - Nota trad. 
** „Prin munca altoa nu obţinem în general vreodată altceia dcît o economie de timp, şi acastă economie de :imp constituie toată valoarea 

ei şi pre/ul ei. Tînplarul, de Pildă, Jare îmi oce o masă, şi servitorul, care 
îmi doce scrisorile la poştă, îmi curăţă hainele sau îmi aduce lucrurile de 
care m nevoie, îmi fac servicii absolut identice : amîndoi îmi economisesc 
atît timpul pe care eu insumi ar trebui să-l cheltuiec pentru aceste tre
buri, cit şi timpul pe care ar i trebuit să-l consacru pentru a dobîndi 
dprinderea şi îndemînarea necsară executării lor" (Schmalz, loc . cit., 
vol . I. pag. 304). 

*** - în limba germană, joc de cuvinte : Schmalz - nme de fa
milie, dar şi osînză. - Nota trad. 

24 
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Karl Marx 

[Declaraţia Consiliului General cu pnvue 
la poziţia guvernului britanic faţă de Rusia ţaristă 214] 

Consiliul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor con
damnă servilismul faţă de Rusia de care a dat din nou do
vadă guvernul britanic, care, la o lună după apariţia ucazului 
guvernului ţarist de desfiinţare a denumirii de Poloniia, a 
şters din buget adjectivul polonezi după cuvîntul emigranţi. 

Prezentat de K. Marx 
la 14 iulie 1868 

Publicat în „The Bee-Hive• 
nr. 352 din 18 iulie 1868 

Se Upăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Cosiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Proiect de rezoluţie cu pnv1re 
la urmările folosirii maşinilor de către capitalişti, 

propus de Consiliul General 
Congresului de la Bruxelles 25] 

Pe de o parte, aşinile siau dovedit a fi în mîinile clasei 
capitaliştilor instrumente dintre cele mai eficace de exer
citare a despotismului şi exploatării ; pe de altă parte, dez
voltarea producţiei mecanizate creează condiţiile materiale 
necesare pentru înlocuira sistemului muncii salariate prin
tr-un sistem de producţie cu adevărat social. 

Prezentat de K. Max 
la 1 1  august 188 

Publicat 
în broşura „he Internitional 
Working Men's Asociation 
Rsolutis of the Congres 
of Geneva, 1866, and the 
Congress f Br8sels, 168" , 
Lndra, 1868 

Se publică după textul 
)rocselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către preşedintele şi Consiliul de conducere 
al Uniunii generale a muncitorilor germani 226 

Londra, 18 august 1 86B 

Pentru încheierea lucrărilor pregătitoare în vederea Con
gresului de la Bruxelles a fost fixată pentru 22 august o 
şedinţă a Comisiei executive a Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor 227, iar pentru 25 august 
o şedinţă plenară a Consiliului General. Intrucît am fost 
însărcinat să prezint rapoarte la ambele şedinţe, mă găsesc 
în imposibilitatea de a da curs invitaţiei, care mă onorează, 
de a participa la Congresul de la Hamburg al Uniunii gene
rale a muncitorilor germani. 

Constat cu bucurie că n programul congresului dv. fi
gurează problemele care trebuie să constituie într-adevăr 
punctele de plecare ale oricărei mişcări muncitoreşti se
rioase : agitaţia pentru libertatea politică deplină, reglemen
tarea zilei de muncă şi colaborarea internaţională sistematică 
a clasei muncitoare în vederea măreţei sarcini istorice pe 
care este chemată s-o îndeplinească în folosul întregii ome
niri. Succes în muncă I 

Publicat în 11Social-Demokrat" 
nr. 1 00 din 28 august 1 868 

Cu salutări democratice 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

[Proiect de rezoluţie privind limitarea 
zilei de muncă, propus de Consiliul General 

Congresului de la Bruxelles 28] 

Intrucît Congresul de la Genea din 1 866 a adoptat în 
unanimitate o rezoluţie �n sensul că „limitarea prin lege a 
zilei de muncă este o condiţie preliminară indispenSabilă 
fără de care nu sînt posibile nici un fel de alte îmbunătăţiri 
sociale " ,  Consiliul este de părere că a venit timpul ca 
această rezoluţie să fie transpusă în fapt şi că este de datoria 
tuturor secţiilor să treacă la dezbaterea aplicării in practică 
a acestei probleme în diferitele ţări în care există organi
zaţii ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Przntat de K. Marx 
la 5 august 168 

Publicat în „The Bee-Hive• 
nr. 359 din 29 august 168 

Se publică după textul 
Pocselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Al patrulea raport anual 
al Consiliului General al Asociaţiei 

Internaţionale a Muncitorilor !9 

Anii 1 867-1868 vor face epoca m istoria Asociaţiei 
Internaţionale . Muncitorilor. După o perioadă de progres 
lent, influenţa ei a crescut atît de mult, încît a provocat cle
vetirile veninoase ale claselor dominante şi prigoana dez
lă11ţuită de diferite guverne * ·  Ea a intrat 1n stadiul de luptă. 

Guvernul francez se situează, fireşte, n frunte n ceea 
ce priveşte măsurile reacţionare întreprinse împotriva cla�ei 
muncitoare. Incă anul trecut am avut de semnalat unele unel
tiri duşmănoase ale lui, ca, de pildă, subtilizarea unor scri
sori, confiscarea Statutului nostru, interceptarea documente
lor Congresului de la Geneva la graniţa franceză ** ·  Acestea 
din urmă, cerute zadarnic vreme ,îndelungată la Paris, ne.u 
fost, în sfîrşit, restituite sub presiunea oficială a lordului 
Stanley, miniistrul de externe al Angliei. 

Anul acest·a, cel de-al doilea Imperiu şi-a lepădat com
plet masca. Cu ajutorul poliţiei *** şi al tribunalelor sale, el 
a căutat pe faţă să distrugă Asocia ţia Internaţională a Mun
citorilor. Dinastia loviturii de stat din decembrie îşi datoreşte 
existenţa luptei de clasă, care şi-a găsit ca mai grandioasă 
expresie în insurecţia din iunie 1 848. De aceea, ea a fost 
nevoită să joace cînd rolul de salvator al  burgheziei, dnd 
de protector patriarhal al proletariatului. De îndată ce torta 
crescîndă a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor s-a ma
nifestat în grevele de la Amiens, Roubaix, Paris, Geneva 
etc. zso, pretinsului protector al muncitorilor nu i-a rămas 
decît alternativa de a pune îna pe Asociaţia noastră sau 
de a o distruge. Pentru început nu a cerut mult. Un manifest 

* In „Times• a apărut : şi acţiunile ostile ale guvernului. -
Nota red. ** Vezi volumul de faţă, pag. 57-577. - Nota red. ** In „Times" a apărut : unor represiuni poliţieneşti. - Nota red. 
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itit de delegaţii din Paris la Congresul de la Genea ( 1866) 
şi publicat anul următor 231 la Bruxelles a fost confiscat la 
graniţa fra::eză. Cind comitetul nostru din Paris a pus în
trebarea care au fost motivele acestui act abuziv, ministrul 
Rouher a invitat un membru al acestui comitet la o convor
bire personală. In cursul întrevederii, el a cerut mai Jntîi să 
fie atenuate şi modificate citeva pasaje din manifest. Primind 
un răspuns negativ, el a replicat : 

„Ne-m puia totuşi înţelege dacă aţi vrea să introdceţi cîteva 
cuvJnte de mulţI1ire la adrsa îPăratului, oare a ficut atitea pentru 
clasa muncitoare• .  

Această aluzie discretă a lui Rouher, mîna dreaptă a 
Îlpăratului, nu a găsit înţelegerea scontată de el. De atunci, 
regimul loviturii de stat din decembrie a pîndit un ipretext 
pentru a suprima cu forţa Asociaţia.  Supărarea Jui a crescut 
în urma propagandei antişoviniste făcute de membrii noştri 
francezi după războiul austro-prusian.  Scurt timp după aceea, 
nd în Anglia panica stîrnită de complotul fenienilor a .tins 
punctul culminant, Consiliul General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor a înaintat guvernului englez o petiţie 
în care apropiata executare a celor trei martiri din Man
chester era_ calificată o crimă judiciară * .  Concomitent am 
ţinut mitinguri publice la Londra ipentru apărarea drepturilor 
Irlandei. Guvernul francez, străduindu-se în permanenţă să 
intre n graţiile Angliei, a găsit atunci că se copseseră con
diţiile pentru a da o lovitură Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor pe ambele părţi ale Canalului Mînecii. !n timpul 
nopţii, poliţia a pătruns în locuinţele membrilor comitetului 
nostru din Paris, a răscolit scrisorile lor particulare şi a 
anunţat cu multă zarvă în presa engleză că a descoperit, in 
sirşit, .centrul complotului rfenian şi  că unul din iprincipalele 
lui organe ar fi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor m. 
Mult zgomot pentru nimic I Ancheta judiciară, fa pofida tu
turor eforturilor făcute, nu a găsit nici urmă de corpus 
delicti ** .  După ce încercarea de a transforma Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor într-o societate secretă conspirativă 

* ln „Tims•, ultima pa1te a frazei suna aşa : „în care se cerea co
mJtarea pedpsei celor trei martiri din Manchester şi condmnarea lor la moate prin ştreang era califiicată un aot de răzbnare politică• {textul 
petiţiei se găseşte în volumul de faţă, pag. 23-235) . - Nota red. 

** În „Tims" ,  în locul acestei frae a apărut : „Toate cercetările lor 
peSeverente au fost totşi zadarnice. Dezgustat, p1ocurorul ins.şi a re
nunţat la acuzaţia sa• ,  - Nota red. 
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a eşuat atît de lamentabil, s-a recurs la un alt pretext. Comi
tetul de la Paris a fost pus sub urmărire pe motiv că ar fi 
o asociaţie neautorizată cu peste 20 de membri 233• Judecătorii 
francezi, dresaţi in spiritul disciplinei imperiale, au declarat, 
fireşte, fără să stea mult pe gînduri, că Asociaţia este dizol
vată, amendîndu-i pe membrii comitetului şi condamnîndu-i 
la închisoare *.  Totuşi, în considerentele sentinţei date, tri
bunalul a avut naivitatea să confirme două lucruri : ,pe de o 
parte, forţa crescîndă a Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor, iar pe de altă parte, incompatibilitatea Imperiului lovi
turii de stat din decembrie cu existenţa Asociaţiei muncito
reşti, care proclamă sincer adevărul, dreptatea şi morala ca 
principii conducătoare. Urmările acestor ipersecuţii s-au făcut 
simţite curînd în departamente, unde, după condamnările de 
la Paris, prefecturile s-au dedat la tot felul de şicane 
meschine. Totuşi, în loc să zdrobească Asociaţia Internaţio
nală a Muncitorilor, aceste şicane ale guvernului i-au insu
flat noi forţe vitale **.  Faptul că ea a silit, în sfîrşit, Imperiut 
loviturii de stat din decembrie s-o rupă pe faţă cu clasa 
muncitoare a contribuit mai mult ca orice la creşterea pres
tigiului ei în Franţa. 

In Belgia, Asociaţia noastră înregistrează progrese mari. 
Proprietarii de mine din bazinul Charleroi, după ce i-au îm
pins pe mineri, scoşi din răbdări de necontenitele mizerii 
cărora sînt expuşi, să se răscoale, au asmuţit apoi autori
tăţile înarmate asupra mulţimii neînarmate. In toiul acestei 
panici provocate, secţia belgiană a Asociaţiei a luat în llîi
nile ei cauza minerilor, a dezvăluit in presă şi la mitinguri 
publice situaţia lor economică mizeră, a ajutat familiile celor 
ucişi şi răniţi şi s-a îngrijit ca cei arestaţi să beneficieze de 
asistenţă juridică. Toţi arestaţii au fost achitaţi de juraţi 234. 
După evenimentele din Charleroi, succesul nostru tn Belgia 
era asigurat. Intre tip, ministrul justiţiei, Jules Bara, a 
acuzat tn Camera belgiană Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor, a cărei existenţă i-a servit drept pretext principal 
pentru a prelungi valabilitatea legii cu privire la străini. 
El a ameninţat chiar că va interzice ţinerea congresului la 
Bruxelles. Guvenul belgian ar trebui, în sfirşit, să înţeleagă 

* !n „Tims •, această frază sna aia :  „Judecătorii francezi, drsaţi 
în spiritul dsciplinei imeriale, s-au grăbit, fireşte, să ordone dizolvarea 
sociaţiei şi arstarea cmitetului ei din Paris#.  - Nota red. 

** n „Tmes• urmează cuvintele : ,sillnd Imperiul să înceteze jocul 
de-a potejarea clasei mundtoare• .  - Nola red. 
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că singura raţiune de a fi a statelor mici din Europa este 
aceea de a servi drept azil al libertăţii. 

n Italia, Asociaţia s-a văzut paralizată din pricina reac
ţiunii dezlănţuite în urma măcelului de la Mentana 235• a 
o consecinţă imediată s-au luat măsuri poliţieneşti de ingră
dire a dreptului de întrunire şi de asociere. Totuşi, din vasta 
noastră corepondenţă rezultă că clasa muncitoare din Italia 
�i afirmă tot mai mult individualitatea, independent de toate 
partidele vechi. 

n Prusia, Asociaţia nu poate exista legal deoarce o 
lege interzice orice legătură intre asociaţiile muncitoreşti 
prusiene şi asociaţiile străine 236• De altfel, guvernul prusian 
duce o politică bonapartistă in miniatură, de pildă răfuielile 
lui cu Uniunea generală a muncitorilor germani. Oricînd gata 
să-şi scoată unii altora ochii, guvernele militariste sînt în
totdeauna unite cînd este vorba de o cruciadă împotriva 
duşmanului lor comun, clasa muncitoare. 

1n .pofida tuturor piedicilor puse de lege, în jurul comi
tetului nostru de la Geneva s-au grupat �ncă de mult mici 
filiale risipite în toată Germania 237, 

a ultimul congres, de la Hamburg, Uniunea generală a 
muncitorilor germani, răspîndită mai ales în nordul Germa
niei, a hotăr1t să acţioneze de comun acord cu Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor 238, chiar dacă legea nu-i per
mite să i se alăture în mod oficial. Viitorul congres, de la 
Ninberg, unde vor fi reprezentate vreo 1 00 de asociaţii 
muncitoreşi din centrul şi sudul Germaniei, a tnscris pe 
ordinea de zi afilierea directă la Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor. La invitaţia comitetului de conducere, noi am 
trimis un delegat la Nirnberg 239. 

In Austria, mişcarea muncitorească capătă un caracter 
din ce în ce mai precis *.  La Viena s-a hotărît convocarea, 
la începutul lunii septembrie, a unui congres pentru frater
nizarea muncitorilor de diferite naţionalităţi din imperiu. 
Totodată s-a publicat o invitaţie adresată englezilor şi fran• 
cezilor, în care erau proclamate principiile Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor. Consiliul nostru General numisP 
tocmai un delegat la Congresul de la Viena 240, dnd actualul 
guvern liberal austriac, care cu greu mai ţinea piept asaltu
lui reacţiunii feudale, a fost atît de inspirat, indt a reuşi t 
să-şi atragă şi ostilitatea munci.orilor, interzicînd convoca
rea congresului lor. 

* !n „Times• a apărut : revoluţionar. - Nota red. 
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In lupta dusă de muncitorii din construcţii de la Geneva 
era pusă în j oc însăşi existenţa, ca să spunem aşa, a Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor în Elveţia. Antreprenorii 
au făcut din ieşirea muncitorilor din Asociaţie o condiţie 
preliminară a oricăror tratative. Muncitorii au respins cu 
hotărîre această pretenţie. Datorită ajutorului primit chiar 
din Elveţia, precum şi intervenţiei Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor din Franţa, Anglia, Germania şi Belgia, ei au 
obţinut, în sfîrşit, o reducere * a zilei de muncă şi o mă
rire ** a salariului. De atunci, Asociaţia Intenaţională a 
Muncitorilor, care a prins rădăcini adînci în pămintul Elveţiei, . 
s-a dezvoltat repede. Printre altele, 50 de asociaţii culturale 
ale muncitorilor germani, poate cele mai vechi din Europa, au 
hotărît în unanimitate, la congresul lor de la Nlrnberg din 
toamna trecută, afilierea la Asociaţia Intennaţională a Munci
torilor 241• 

In Anglia, mişcarea politică ***, dizolvarea vechilor par
tide şi pregătirile pentru viitoarea campanie electorală au 
absorbit multe dintre cele mai bune forţe ale noastre, din care 
cauză propaganda noastră a avut de suferit. Cu toate acestea, 
am pornit o corespondenţă vie cu .trade-unionurile din pro
vincie. O parte dintre ele au şi trimis adeziunile lor. Printre 
noile asociaţii afiliate din Londra, cea a muncitorilor pielari şi 
cea a cizmarilor din City se situează pe locul Intîi în ceea ce 
priveşte numărul membrilor. 

Consiliul nostru General întreţine o legătură permanentă 
cu Uniunea naţională a muncitorilor din Statele Unite. La 
ultimul său congres, din august 1 867, Uniunea americană a 
votat trimiterea unui delegat la congresul din anul acesta de 
la Bruxelles, dar, din lipsă de timp, n-au apucat să facă de
mersurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărîrii 
luate 242• 

Puterea latentă a clasei muncitoare din Statele Unite 
ale Americii s-a manifestat de curînd în statornicirea prin 
lege a zilei de muncă de 8 ore în toate atelierele .publice 
ale guvernului federal, precum şi în promulgarea unei legi 
generale statornicind ziua de muncă de 8 ore în 8 sau 9 state 
federale. Totuşi, în momentul de faţă, clasa muncitoare ame
ricană, la New York de pildă, dă o luptă desperată împo
triva capitalului refractar, care caută să contracareze prin 

* In „Tims" s-a intecalt : de o oră. - Nota red. 
** In „Times • s-a inte1calat : de 100/o. - Nota red, 

*** In „Times " a apărut : situaţia politkă nesigură. - Nota red. 
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toate mijloacele ce-i stau la înde1nă punerea 1n aplicare a 
legii cu privire la ziua de muncă de 8 ore. Acest fapt dove
deşte că, chiar tn condiţiile politice cele mai favorabile, 
orice succes serios al clasei muncitoare depinde de maturi
tatea organiz�ţiei care educă şi concentrează forţele lui. 

Chiar şi o organizare a clasei muncitoare pe scară na
ţională este lntotdeauna ameninţată să sufere un eşec din 
pricina insuficientei organizări a clasei muncitoare din alte 
ţări, deoarece toate ţările se concurează pe piaţa mondială, 
influenţîndu-se reciproc. Numai unirea pe scară internaţio
nală a clasei muncitoare poate asigura victoria ei definitivă. 
Necesitatea unei asemenea uniri a dat naştere Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. Ea nu este produsul artificial 
al unei secte sau teorii. Ea este rodul spontan al mişcării 
proletare, care, la rîndul ei, este generată de tendinţele fi
reşti şi irezistibile ale societăţii moderne. Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor, adînc pătrunsă de măreaţa ei misiune, 
nu se va lăsa nici intimidată, nici abătută din drumul ei. 
De acum încolo, soarta ei este indisolubil Jegată de dezvol
tarea istorică a clasei care ţine în mîinile sale renaşterea 
omenirii .  

Pentru Consiliul General : 
Robert Shaw, preşedinte 
J. George Eccarius, secretar general 

Londra, 1 septembrie 1868 
Scris de K. Marx 

Publkat fn 
„Tbe Times" din 9 septembrie 1 88, 
„Der Vorbote• 
nr. 9 din sWtmb'ie 1 868 
şi ln suplimen1ul ziarului 
„Le Peuple Belge• : „Troi5ine 
Congrs de l 'Asodation 
lnternationale ds Travailleus. 
Compte-rendu officiel • ,  
Bruxelles, 1868 

Se tpăreşte dpă copia 
manuscrisului transcrisă 
de soţia lui Marx, Jenny 
Marx, confruntată cu tex
tul apărut ln „Tbe Ti
mes" 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Către conducerea „Cercului Schiller 11m 

Manchester, 16 septembrie 1 868 

După cum imi comumca d-l Davisson, conducerea a 
hotărît la şedinţa sa din 7 septembrie să-l invite pe d-l Karl 
Vogit să ţină o conferinţă în cadrul cercului. 

Spre marea mea părere de rău, această hotărîre mă si
leşte să-mi dau demisia din postul de preşedinte, cît şi din 
acela de membru al conducerii cercului. 

Nu este nevoie să insist aici asupra motivelor concrete 
pentru care aş fi votat împotriva acestei hotăriri dacă aş 
fi fost de faţă. Nu aceste motive mă obligă să procedez în 
felul arătat mai sus. 

Demisia mea este determinată exclusiv de cauze care 
nu au nici o legătură cu cercul. In anii 1859 şi 1 860, prie
tenii mei politici şi cu mine i-am adus d-lui Vogt acuzaţii 
grave de natură politică, sprijinite pe dovezi. (Vezi cartea 
„Domnul Vogtu de Karl Marx, Londra, 1860 244.) Pînă in ziua 
de astăzi, d-[ V0gt nu a răspuns la aceste a cuzaţii, formu
late de atunci şi de alţii. 

Probabil că ceilalţi membri ai conducerii nu cunosc sau 
au uitat toată această chestiune, precum şi polemica purtată 
atunci n legătură cu ea. Ei au tot dreptul să facă abstracţie 
de persoana politică a d-lui Vogt şi să vadă în el pe popu
larizatorul mai mult sau mai puţin agreabil al descoperirilor 
făcute de alţii în domeniu[ ştiinţelor naturii. Mie însă nu-mi 
este Permis lucrul acesta. Dacă aş mai rămîne în conducere 
după hotărîrea amintită mai sus, aş renega întregul meu 
trecut politic şi pe prietenii mei politici. Aş acorda astfel un 
vot de încredere unui om despre care consider că s-a făcut 
dovada că în 1 859 a fost agent bonapartist plătit. 

Numai o asemenea necesitate imperioasă m-a putut 
determina să demisionez dintr-un post în care consideram 
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de datoria mea să rămîn şi după ce, din fericire, greutăţile 
existente au fost biruite 245. 

Mulţumesc din inimă d-lor membri ai conducerii pentru 
marea încredere pe care mi-au acordat-o şi mă despart de 
ei cu rugămintea de a-mi păstra aceleaşi sentimente priete
neşti pe care le voi nutri întotdeauna pentru ei. 

Scris a 1 6  sWtmbrie 1868 

ublicat pentru prima oară 
în „Bulletin of the lnternatimal 
Institute of Social 
HistJry Amsterdam• nr. 2 din 1950 

Cu toată stima, 

F.E. 

Se tipăreşte după ciorn& 
manscrisului 

Trads din limba geman> 
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Friedrich Engels 

Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene 
a muncitorilor 240 

„Guvernul ştie, şi burghezia ştie şi ea, că toată actuala 
mişcare muncitorească din Germania nu este decît tolerată 
şi va exista doar atîta timp cît îi va conveni guvernului. 
Atîta timp cît guvernului îi convine existenţa acestei miş
cări, care constituie pentru opoziţia burgheză un adversar 
nou, independent, el va tolera această mişcare. Dar, de în
dată ce mişcarea va face din muncitori o forţă independentă, 
şi deci primejdioasă pentru guvern, el îi va pune imediat 
capăt. Felul în care progresiştii au fost împiedicaţi să facă 
agitaţie în presă, asociaţii şi întruniri poate servi drept aver
tisment muncitorilor. Aceleaşi legi, dispoziţii şi măsuri la care 
s -a  recurs, la timpul lor, împotriva progresiştilor pot fi oridnd 
îndreptate împotriva muncitorilor, punînd capăt agitaţiei lor ; 
şi ele vor Ii aplicate de 1ndată ce această agitaţie va deveni 
periculoasă. Este de cea mai mare importanţă ca munci
torii să vadă limpede acest lucru, pentru a nu se lăsa amă
giţi, ca şi burghezia în perioada �moii ere»,  cînd şi ea era 
numai tolerată şi credea totuşi că poziţia ei este consolidată. 
Iar dacă cineva îşi imaginează că actualul guvern va elibera 
presa, dreptul de asociere şi de întrunire de actualele că
tuşe, acela este un om cu care nici nu merită să discuţi. Şi 
fără libertatea presei, fără d reptul de asociere şi de întru
nire nu este posibilă nici o mişcare muncitorească u .  

Aceste cuvinte figurează l a  pag. 50-51 ale unei broşuri 
intitulate „Problema militară în Prusia şi partidul munci
toresc german" de Friedrich Engels, Hamburg, 1865 * .  Atunci 
e făcuse încercarea de a pune Uniunea generală a munci
torilor germani - la timpul său, singura uniune organizată 
a muncitorilor social-democraţi din Germania sµb tutela 

* Vezi volumul de faţă, pag. 483. - Nota red. 
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guvernului Bismarck, făgăduindu-se muncitorilor că guver
nul va acorda votul universal. Se ştie că Lassalle a propo
văduit „votul universal, egal şi direct" ca mijloc unic şi in
failibil pentru cucerirea puterii politice de către clasa mun
citoare ; mai este atunci de mirare că asemenea lucruri 
de importanţă minoră ca libertatea presei, dreptul de aso
ciere şi de întrunire, pentru care milita sau cel puţin pre
tindea că militează şi burghezia, erau privite de sus ? Dacă 
burghezia se interesa de asemenea lucruri, nu era oare acesta 
un motiv pentru muncitori de a se abţine să facă agitaţie 
pentru ele ? Împotriva acestei concepţii era îndreptată bro
şura amintită. Conducătorii Uniunii generale a muncitorilor 
germani erau foarte lămuriţi în această privinţă şi autorul 
ei s-a ales doar cu satisfacţia de a vedea aruncîndu-se 
anatema asupra lui şi a prietenilor lui de către lassalleenii 
din oraşul său natal, Barmen. 

Şi cum se prezintă situaţia astăzi ? „Votul universal, 
direct şi egalu există de doi ani. Pînă acum au avut loc de 
două ori alegeri pentru Rwchstag. Muncitorii, în loc să se 
afle la cîrma statului şi să decreteze, după reţeta lui Lassalle, 
„ajutorul de stat",  abia dacă au reuşit să aleagă o jumătate 
de duzină de deputaţi în Reichstag. Bismarck este cancelar 
al Reichului, iar Uniunea generală a muncitorilor germani a 
fost dizolvată. 

Dar şi la întrebarea de ce votul universal nu a adus 
muncitorilor făgăduitul imperiu de o mie de ani, ei ar fi 
putut să găsească răspunsul încă la Engels. ln broşura amin
tită mai sus se spune la pag. 48 : 

„Iar în ceea ce priveşte însuşi votul universal şi direct, 
n-avem decît să ne ducem în Franţa pentru a ne convinge 
ce alegeri docile pot avea loc cu ajutorul lui atunci cînd 
există o numeroasă populaţie rurală obtuză, o funcţionărime 
bine strunită, o presă bine dresată, asociaţii ţinute în frîu 
în suficientă măsură de poliţ.e şi nici un fel de întruniri 
politice. Mulţi reprezentanţi ai muncitorilor aduc oare votul 
universal şi direct în Camera franceză ? Şi să nu uităm că, 
în comparaţie cu proletariatul german, cel francez este mult 
mai concentrat şi are mai multă experienţă de luptă şi de 
organizare. 

Aici mai apare încă o problemă. In Germania, populaţia 
rurală este de două ori mai numeroasă decît cea urbană, 
adică în Germania 2/s din populaţie trăieşte de pe urma 
igriculturii şi 1/s de pe urma industriei. Şi, întrucît marea 
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proprietate funciară constituie în Germania regula, iar micul 
ţăran parcelar excepţia, înseamnă, cu alte cuvinte, că, dacă 
1/s din muncitori se află sub comanda capitaliştilor, 2/s se află 
sub comanda seniorilor feudali. Oamenii care li atacă me
reu pe capitalişti, dar nu suflă nici un cuvinţel împotriva 
feudalilor să ia aminte la acest lucru. In Germania, feudalii 
exploatează de două ori mai mulţi muncitori decît burghezia. 
Ba mai mult. Economia patriarhală pe vechile moşii feudale 
duce la o dependenţă ereditară a muncitorilor agricoli sau 
a ţăranilor fără pămînt (Hăusler) de cmilostivul» lor cstă
pîn»,  ceea ce îngreuiază foarte mult proletarilor agricoli să 
se alăture mişcării muncitorilor de la oraşe. Popii, îndobi
tocirea sistematică a satului, învăţămîntul defectuos, izola
rea populaţiei rurale de lumea înconjurătoare desăvîrşesc 
restul. Proletariatul agricol reprezintă acea parte a clasei 
muncitoare care îşi dă cel mai tîrziu şi foarte greu seama de 
propriile sale interese, de propria sa poziţie socială ; cu 
alte cuvinte, el este acea parte care rămîne vreme mai în
delungată decit oricare alta o unealtă inconştientă în mina 
clasei privilegiate, care o exploatează. Şi care este această 
clasă ? In Germania, aceasta nu este burghezia, ci nobilimea 
feudală. Ei bine, rpînă şi în Franţa, unde aproape că nu există 
decit ţărani liberi, proprietari de pămînt, unde nobilimea 
feudală a fost încă de mult deposedată de toată puterea 
politică, votul universal nu i -a adus pe muncitori în Cameră, 
ci, dimpotrivă, aproape că i -a alungat cu totul de acolo. 
Care ar fi rezultatul votului universal în Germania, unde 
nobilimea feudală mai este încă o forţă socială şi politică 
reală şi unde sînt de două ori mai multi muncitori agricoli 
lecit industriali ? In Germania, lupta împotriva reacţiunii 
feudale şi birocratice - căci acum la noi amîndouă sînt in
disolubil legate între ele - este sinonimă cu lupta pentru 
eliberarea spirituală şi politică a proletariatului agricol, şi 
atîta timp cit proletariatul agricol nu este antrenat în miş
care, în Germania proletariatul de la oraşe nu poate obţine 
şi nu va obţine nici un fel de succese, iar votul universal nu 
reprezintă pentru proletariat o armă, ci o cursă. 

Poate că această expunere, pe cit de deschisă, pe atît 
de necesară, îi va determina pe feudali să pledeze pentru 
votul universal şi direct. Cu atît mai bine" *· 

Uniunea generală a muncitorilor germani a fost dizolvată 
nu numai în condiţiile existenţei votului universal, ci tocmai 

* Vezi volumul de faţă, pag. 7-79. - Nota red. 
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ca urmare a existenţei votului universal. Engels a avut pre
viziunea interzicerii Uniunii de îndată ce ea va deveni 
periculoasă. La ultima sa adunare generală m, Uniunea a 
hotărît : 1 )  să se pronunţe pentru cucerirea llbertăţll politice 
depline şi 2) să colaboreze cu Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor. Aceste două hotărîri sînt o dovadă că Uniunea 
a rupt-o net cu întregul său trecut. Ea a renunţat astfel la 
poziţia ei sectară de pînă atunci şi a păşit pe f.gaşul larg 
al mişcării muncitoreşti de masă. Dar în sferele înalte s-a 
considerat, pesemne, că lucrul acesta contravine, ca să spu
nem aşa, înţelegerii. ln alte vremuri nu s-ar fi acordat atita 
importanţă faptului ; dar acum, după introducerea votului 
universal, proletariatul agricol şi cel din micile oraşe tre
buie ferit cu grijă de asemenea tendinţe revoluţionare I 
Votul universal a fost ultimul cui bătut în coşciugul Uniunii 
generale a muncitorilor germani. 

Spre cinstea Uniunii, ea a pieri t tocmai din cauza aces
tei rupturi cu lassalleanismul obtuz. Indiferent ce organi
zaţie îi va lua locul, ea va avea o bază principială mult 
mai cuprinzătoare decît cele cîteva fraze lassalleene des.re 
ajutorul de stat repetate la nesfîrşit. Din momentul în care 
membrii Uniunii dizolvate au început să gîndească, în loc 
să creadă, a dispărut ultimul obstacol care stătea în calea 
contopirii tuturor muncitorilor social-democraţi germani tn
tr-un singur partid mare. 

cris de F. Engels la sfiştl lnll septmbrie 1868 

Publicat tn „Dmokratlschs Wochenblatt• 
nr. 40 din 3 octombrie 1868 

5 - Max-&gea - Opere, voi 16 

Se tipărşte dpă txtul apăut Jn ziar 

Tradus din limba gemană 
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Friedrich Engels 

Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene 
a muncitorilor e 

[ADAOS] 

In articolul care a apărut sub titlul de mai sus ( în nu
mărul precedent) , la sfîrşitul citatului din broşura lui Engels 
în legătură cu votul universal trebuie adăugată următoarea 
notă : 

„Preşedintele omenirW , Bernhard Becker, pe care Uniu 
nea l-a moştenit de la Lassalle, a împroşcat atunci „partidul 
lui Marx u ,  adică pe Marx, Engels şi Liebknecht, cu insultele 
cele mai josnice *.  Acum, în pamfletul său murdar „Dez
văluiri cu privire la sfîrşitul tragic al lui Ferdinand Lassalle " ,  
care dă la iveală propria lui josnicie şi prezintă interes nu
mai datorită documentelor sustrase pe care le publică, ace
laşi Becker denaturează astfel cele arătate de Engels : 

,,Dar de ce nu se face agitaţie pentru libertatea n econdiţionată a 
asocierii, a întrunirilor şi a presei ? De ce nu caută munCitorii să scuture 
cătşele care le-au t pJse în perioada reacţiunii ?" >ag. 133) „„.Nu
mai prin dezvoltarea pemanentă a bazei democratke, lassalleanismul 
poate fi împpătat sfel incit să se trlsforme într-un socialism pur 
Pentru ceasta se necesar, intre altele, să nu mai fie menajate inte
resele iuncherilor sau ale moşierilor bogaţi, ci să se completeze şi să 
se dsăvîrşeacă toria socialistă prin aplicarea ei la masa uriaşă a 
muncitorilor agricoll, are în Prusia sî.t cu mult mai numeroşi decît 
p�ulaţia orşelor• (pag. 134) . 

După cum se vede, autorul acelei broşuri (F. Engels) 
poate fi mulţumit de efectul pe care ea l-a avut asupra ad
versarilor săi. 

Scris de F. Engels la îCputul 
111ii ctmbrie 1 68 
Publicat în 
„Dmokratischs Wchenblatt• 
nr. 41 din 10 ctmbrie 1868 

Se tpăeşte după textul 
ipărut în ziar 
Trads din limba germană 

* Acstă nobilă îndeletnicire este continuată în prezent de con
tsa Hatzfeldt, ,Ilama• car�catufii fOrsterling-mendeene a Uniunii ge
nerale a muncitorilor germni !o, 
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Karl Marx 

Despre legăturile 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
cu organizaţiile muncitoreşti engleze 250] 

866 

Seriozitatea neobişnuită cu care presa engleză, şi iai 
ales cea londoneză, se ocupă de Asociaţia Internaţionaă a 
Muncitorilor şi de Congresul ei de la Bruxelles (numai „Ti
mesu a publicat patru articole de fond pe această temă) 
a provocat presei burgheze gemane adevărate accese de 
furie. Presa germană se străduieşte să convingă presa en
gleză că greşeşte dacă crede în însemnătatea Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor în Anglia I Ea face descoperirea 
că trade-unionurile engleze, care au trimis prin intermediul 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor importante ajutoare 
băneşti muncitorilor din Paris, Geneva şi Belgia pentru a-i  
sprijini în lupta lor împotriva capitalului 251, nu au nici un 
fel de legături cu această Asociaţie Internaţională a Munci
torilor I 

„Toate acestea - ni se scrie din Londra - se bazează, 
cică, pe afirmaţiile unui anume M. Hirsch *, pe care Schulze
Deli tzsch l-a trimis tn Anglia anume pentru a stîrni toată 
zarva. Doar o spune M. Hirsch, şi M. Hirsch este un om 
demn de toată stima I Stimabilul Hirsch (Ehren-Hirsch) le-a 
dat de bănuit trade-unioniştilor (membrilor trade'-unionuri
lor, ai sindicatelor) din Londra prin faptul că nu avea nici 
o scrisoare de recomandare din partea Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. El a fost pur şi simplu păcălit. De 
aceea nu este de mirare că Hirsch face gafe I Dacă ar fi fost 
luat în serios, i s-ar fi putut spune, fără vreo tendinţă spe
cială de a face destăinuiri, ceea ce ştie toată Londra, şi 
anume că Consiliul general al trade-unionurilor, cu sediul la 

* Este vorba de dr. Max Hirsch, „celebrul • econmist de la 
„Volks-Zeitung• 51 al lui Duncker. Se pare că, înainte de eipeditia sa 
în ţinuturile, virgine pentru el, ale Angliei, la Londra nimeni nu avea 
habar de exstenta acstui .propăt salvator al societăţii. 
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Londra 23, este format din -7 persoane, din care 3, Odger 
(secretar al Consiliului �eneral şi delegat al cizmarilor) , 
R. Applegarth (delegat al dulgherilor şi tîmplarilor reuniţi) 
şi Howell delegat al zidarilor şi secretar al Ligii pentru re
formă 254) , sînt în acelaşi timp membri ai Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. El ar . fi 
aflat, de asemenea, că celelalte trade-unionuri afiliate (nu
mai la Londra sînt vreo 50, fără a socoti trade-unionurile din 
provincie) sînt reprezentate în Consiliul General al Asocia 
ţiei Internaţionale a Muncitorilor prin alţi cinci membri, şi 
anume : R. Shaw, Buckley, Cohn, Hales şi Maurice, şi că, tn 
afară de aceasta, fiecare trade-union are dreptul şi obiceiul 
să . trimită în cazuri speciale delegaţi în Consiliul General. 
Dintre organizaţiile engleze, în Consiliul General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor mai sînt reprezentate : 

societăţi cooperatiste, care au trimis 3 delegaţi la Con
gresul de la Bruxelles, prin William Weston * şi Williams ; 

Liga pentru reformă, prin Dell, Cowell Stepney şi Lucrait, 
toţi trei în acelaşi timp membri ai Comisiei executive a 
Ligii pentru reformă ; 

Asociaţia naţională pentru reformă z55, creaţie a răpo· 
satului agitator Bronterre O'Brien, prin preşedintele ei, 
A. E. Walton, şi Milner ; 

tn sfîrşit, agitaţia populară ateistă, prin celebrul ei ora
tor d-na Harriet Law şi  prin d-l  Copeland. 

După cum se poate vedea, nu există nici o organizaţie 
cît de cit însemnată a proletariatului britanic care să nu 
fie reprezentată direct, prin propriii ei conducători, în Con
siliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. In 
sfîrşit, ziarul -Bee-Hive»,  condus de George Pot ter, organul 
oficial al trade-unionurilor engleze, este în acelaşi timp şi 
organul oficial al Consiliului General al Asociaţiei Interna·  
ţionale a Muncitorilor, despre ale cărui şedinţe publică în 
fiecare săptămînă dări de seamă. 

Revelaţiile stimabilului Hirsch şi tncîntarea presei 
burgheze germane, care le-a  urmat, au furnizat, la rîndul 
lor, un material binevenit corespondentului londonez al lui 
�weser-Zeitung» şi corespondentului londonez al lui «Augs
burgerin» m, care semnează .. Această persoană - căci 
dubla funcţie o deţine una şi aceeaşi persoană - locuieşfe, 
din motive pe care ea însăşi le cunoaşte cel mai bine, tn
tr-un colţişor retras la cîteva ore distanţă de Londra. Aici ea 

* ste orba, parese, de John Wstn. - Nota red. 
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îşi prepară pudicele sale extrase din cTime
·
s„ ,  cMorning 

Star> şi «Saturday Review> 257, asezonîndu-le cu un sos este
tic pe gustul publicului său. Din cînd în cînd, ca în cazul de 
faţă, ea rumegă în «Weser-Zeitung» şi în «Augsburgerin• ,  
sub date false, ş i  bîrfelile ziarelor germane. Corespondentul 
amintit al lui «Weser-Zeitung» şi cAugsburgerin» nu este 
nimeni altul lecit faimosul lumpenproletar literar Elard Bis
camp. Izgonit de mult din societatea oamenilor cinstiţi, acest 
nenorocit caută să-şi aline cu ajutorul rachiului rănile su
fleteşti pe care i le-a pricinuit Prusia, anexîndu-i patria -
Kurhessen şi pe prietenul său Edgar Bauer 2ssu . 
Scris de K. Max 
la 4 octombrie 1868 

Publicat in 
„Demokratisches Wchenblrtt• 
nr, 42 din 17 octombrie 1868 

Se tipăreşte după textul 
.părut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

Cum a înlesnit scrisoarea adresată 
de d-l Gladstone Băncii Angliei 

în 1866 acordarea unui împrumut 
de şase milioane Rusiei 259 

Scrisoarea d-lui Gladstone din 1 1  mai 1 866 a suspendat 
legea bancară din 1 844 în următoarele condiţii : 

1 )  Taxa minimă de scont să fie majorată la 10o. 
2) Dacă banca depăşeşte limita stabilită prin lege a emi

siunii de bancnote, profitul de pe urma acestei emisiuni mă
rite să fie transferat de către bancă asupra guvernului 260• 

Prin urmare, banca a majorat taxa minimă de scont 
la 100/o ( ceea ce înseamnă 1 5-20°/o pentru negustorii şi fa
bricanţii de rînd) , fără a încălca litera legii din 1 844 cu pri 
vire la emisiunea de bancnote. Seara bancnotele erau adu
nate de la casele de bancă şi de la alţi binevoitori din City, 
iar în dimineaţa următoare ele erau puse din nou în circu
laţie. Spiritul legii a fost totuşi încălcat prin faptul că, în 
conformitate cu scrisoarea guvernului, s-a admis ca rezerva 
băncii să scadă la zero, cu toate că această rezervă, potrivit 
intenţiilor legii din 1 844, constituie singurul activ disponibil 
al băncii care garantează pasivul departamentului ei bancar. 

Scrisoarea d-lui Gladstone a suspendat, aşadar, legea 
bancară a lui Peel în aşa fel incit nu numai că a menţinut, 
ba chiar a şi accentuat în mod artificial efectele ei cele mai 
negative. Un asemenea reproş nu i se poate aduce nici scri
sorii lui sir G. C. Lewis din 1 857 şi nici scrisorii lordului John 
Russell din 1 847 261. 

Banca a menţinut taxa minimă de scont de 100/o timp de 
peste trei luni. In Europa ea a fost considerată drept un simp
tom periculos. 

După ce d-l Gladstone a creat astfel o cit se poate de 
nesănătoasă atmosferă de neîncredere în solvabilitatea An
gliei, a păşit în arenă lordul Clarendon, eroul Conferinţei 
de la Paris 262, care a publicat în „Times" o scrisoare expli-
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cativă adresată ambasadelor engleze de pe continent. El a 
comunicat continentului într-un limbaj prolix că nu Banca 
Angliei a dat faliment (deşi, în realitate, potrivit legii 
din 1 B44, aşa stăteau lucrurile) , ci, într-o anumită măsură, 
comerţul şi industria engleză. Efectul imediat al acestei scri
sori nu a fost un „asalt" al cockney-ilor asupra băncii, ci 
un „asalt" (după b ani) al Europei asupra Angliei. (Această 
expresie a fost folosită la timpul său de d-l Watkin în Ca
mera comunelor.) şa ceva nu se mai pomenise în analele 
comerţului englez. Aur era expediat de la Londra în Franţa, 
în timp ce, concomitent, la Londra taxa de scont minimă era 
de 1 0o, iar la Paris de 31/13o. Aceasta dovedeşte că 
scurgerea de aur nu reprezenta o tranzacţie comercială obiş
nuită, ci exclusiv rezultatul scrisorii lordului Clarendon. 

După ce taxa minimă de scont de 1 0°/o a fost astfel men
ţinută timp de peste trei luni, a urmat reacţia inevitabilă. De 
la 1 00/o taxa minimă de scont a scăzut repede la 2°/o, aceasta 
rămînînd pînă acum cîteva zile taxa oficială a Băncii. lntre 
timp toate hîrtiile de valoare englezeşti, acţiunile căilor fe
rate, acţiunile bancare, acţiunile miniere, toate felurile de 
investments * din ţară se devalorizaseră foarte mult şi erau 
evitate cu grij ă. Chiar şi renta consolidată a scăzut. (Intr-un 
rînd, în timpul panicii, b anca a refuzat să plătească împrumu
turi pe b az. de titluri de rentă consolidată.) Sunase ceasul 
pentru investments în străinqtate. Pe piaţa  londoneză diferite 
guverne străine contractau împrumuturi în condiţiile cele 
mai favorabile. Pe primul loc se situa un 1mprumut rusesc 
de 6 OOO OOO de lire sterline. Acest împrumut rusesc, care cu 
cîteva luni în urmă suferise un eşec lamentabil la Bursa din 
Paris, era privit acum la Bursa din Londra ca un dar divin. 
Abia săptămîna trecută Rusia a făcut un nou împrumut 
de 4 OOO OOO de lire sterline. In 1 866, la fel ca şi acum (9 no
iembrie 1 868) , Rusia a sucombat aproape sub ppvara dificul
tăţilor financiare, care, ca urmare a revoluţiei agrare prin 
care trece acum, au luat aspecte înfricoşătoare. 

Faptul că legea lui Peel deschide larg Rusiei porţile 
pieţei financiare engleze - încă nu-i nimic. Dar această lege 
pune Anglia, ţ ara cea mai bogată din lume, literalmente la 
cheremul guvernului moscovit, cel mai insolvabil guvern 
din Europa. 

* - plslnt� de capital. - Nota trad. 
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Să presupunem că la începutul lunii mai 1866 guvernul 
rus ar fi depus la deeartamentul bancar al Băncii Angliei 
1 OO 000-1 500 OOO 1. st. pe numele unei firme private, ger
mane sau greceşti. Prin retragerea subită şi neprevăzută a 
acestei sume, ea putea să oblige departamentul bancar să în
ceteze imediat plăţile, chiar dacă în departamentul de emi
sie ar fi existat mai mult de 13 OOO OOO 1. st. O telegramă 
din Petersburg ar fi putut, prin urmare, să provoace falimen
tul Băncii Angliei. 

Ceea ce Rusia n-a fost în stare să faca în 1866, ea va 
reuşi poate în 1 876, dacă legea lu i Peel nu va fi revocată. 

Scris de K. Marx 
la 9 noimbrie 18 

Publicat ln 
„be DLplmac Review • 
din 2 decmbrie 18 

Se tipăreşte după textul 
,p.rut în ziar 

Trads din limba nglză 
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Karl Marx 

[Declaraţie trimisă Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani din Londra] s 

23 noiembrie 1868 
l ,  Modena Villas, Maltland Park, 

Haverstock Hill, Londra 

Domnului C. Speyer, secretarul Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani 
Stimate prietene, 
Am fost informat că Asociaţia a hotărît să adreseze 

muncitorilor germani un mesaj , al cărui mobil ar fi „unirea 
n masă a muncitorilor germani din Germania de sud şi de 
nord ca urmare a Congresului de la Berlin din 26 septem
brieu 26l, 

In aceste împrejurări sînt nevoit să declar prin prezenta 
că mă retrag din Asociaţia muncitorilor. 

Un asemenea mesaj are vădit ca scop, sau implică, si
tuarea făţişă a Asociaţiei culturale londoneze a muncitorilor 
germani de partea lui Schweitzer şi a organizaţiei sale 1mpo
triva organizaţiei Congresului de la Niirnberg, care cuprinde 
cea mai mare parte a Germaniei de sud, precum şi diferite 
părţi ale Germaniei de nord. Intrucît în Germania se ştie că 
sîn t  membru al Asociaţiei, de fapt unul dintre membrii ei 
cei mai vechi, mi s-ar atribui mie, aricit aş susţine contraul, 
răspunderea pentru acest pas. 

Trebuie să fiţi însă de acord că nu pot să-mi asum o ase
menea răspundere. 

ln primul rlnd : In timpul divergenţelor dintre organi
;aţia din Niirnberg, reprezentată de Liebknecht, Bebel etc., 
şi organizaţia din Berlin, reprezentată de Schweitzer, ambele 
părţi mi s-au adresat n scris. Am răspuns că în calitatea 
mea de secretar pentru Germania al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor trebuie să rămtn 
neutu . Am recomandat ambelor părţi să găsească modali
tatea de a activa paralel, in mod paşnic, pentru cauza co
mună, dacă nu pot şi nu vor să fuzioneze. 
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ln l doilea rlnd : Răspunzînd la o scrisoare pe care mi-a 
adresat-o d-l von Schweitzer, i-am explicat amănunţit de ce 
nu pot aproba nici felul cum a fost organizat Congresul de 
la Berlin, nici statutul adoptat la congres 265, 

1n l trelea rînd : Congresul de la Nirnberg s-a afiliat 
direct la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Congresul 
de la Hamburg - a cărui continuare a fost Congresul de la 
Berlin - s-a afiliat  doar indirect, printr-o declaraţie de sim
patie, invocînd obstacolele pe care le pune în cale legislaţia 
prusiană. Or, în pofida acestor obstacole, Asociaţia demo
crată a muncitorilor din Berlin 266, recent înfiinţată şi care 
face parte din organizaţia de la Nirnberg, s-a  afiliat pe faţă 
şi oficial la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. 

Repet că în aceste împrejurări, avînd în vedere hotărîrea 
Asociaţiei, nu am altă alegere decît să mă retrag din rîndu
rile ei. Rugindu-vă să comunicaţi Asociaţiei cuprinsul 
acestei scrisori, 

Sr� la 3 noimbrie 1868 

Pulicat pentru prma oară 
în cartea „Brife und Auzlge as Briefen von J. Ph. Becker, J. Diezgen, F. Enges, K. Marx 
u.A. an F. A. Sorge u.A. •, 
StJtgart, 196 

Rămîn al dv. devotat 
Karl Marx 

Se tipăreşte dpă textul 
mancrsului 

Trads din limba gemană 
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Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor 
şi Alianţa democraţiei socialiste 267 

863 

Acum vreo lună cîţiva cetăţeni au constituit la Geneva 
un Comitet Central de iniţiativă în vederea înfiinţării unei 
noi asociaţii internaţionale denumite „Alianţa interna
ţională a democraţiei socialisteu, care „şi-a propus ca mi
siune specială studierea problemelor politice şi filozofice pe 
baza acestui principiu înalt al egalităţii etc. u .  Programul şi  
statutul tipărite de acest comitet de iniţiativă au fost comu
nicate Consiliului General al Asocia/iei Intenaţionale a 
Muncitorilor abia la şedinţa sa din 15  decembrie 1868. Po
trivit acestor documente, „Alianţa internaţională s-a dizolvat 
cu totul în Asociaţia Internaţională a Muncitoriloru, fiind 
totodată înfiinţată u totul în afara acestei Asociaţii. 

Alături de Consiliul General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor, ales la congresele muncitorilor de la 
Geneva, Lausanne şi Bruxelles, potrivit regulamentului elabo
rat de comitetul de iniţiativă, la Geneva urmează să fiinţeze 
încă un Consiliu Central, instituit cu de la sine putere. Alături 
de grupele locale ale Asociaţiei Internaţionale urmează să 
fiinţeze grupele locale ale Alianţei Internaţionale, care, „prin 
intermediul birourilor lor naţionaleu activînd în afara birou
rilor naţionale ale Asociaţiei Internaţionale, „vor propune 
biroului central al Alianţei primirea lor în Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor" . Astfel Comitetul Central al Alin
ţei îşi arogă dreptul de primire a organizaţiilor muncitoreşti 
în Asociaţia Internaţională. In sfîrşit, şi Congresul general 
al Asocia/iei Internaţionale urmează să fie dublat de Con
gresul general al Alianţei Internaţionale, deoarece reu
lamentul comitetului de iniţiativă glăsuieşte : 

,,La ongresele anuale ale muncitorilor, delegaţia Alianţei demo
craţiei socialiste, ca ramură a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
îşi va tine şedinţele publice seprat•. 
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Considerînd 
că existenţa a încă unei organizaţii internaţionale care 

să funcţioneze în cadrul şi în afara Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ar fi mij locul cel mai sigur de a o dezorga
niza pe aceasta ; 

ca orice alt grup de oameni dintr-o localitate oarecare 
ar avea dreptul să imite grupul de iniţiativă din Geneva şi, 
sub pretexte mai mult sau mai puţin plauzibile, să grefeze pe 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor alte asoiaţii inter
naţionale cu alte „misiuni speciale" ; 

că în felul acesta Asociaţia Internaţională a Muncito 
rilor ar deveni curînd o jucărie în mîinile intriganţilor de 
toate rasele şi naţionalităţile ; 

că, în afară de aceasta, potrivit statutului Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, în rîndurile acesteia pot intra 
numai organizaţii locale şi naţionale (vezi art. 1 şi 6 
din statut) ; 

că secţiilor Asociaţiei Internaţionale le este interzis să 
adopte statute şi regulamente organizatorice care sînt ln 
contradicţie cu statutul general şi cu regulamentul organiza
toric al Asociaţiei Internaţionale (vezi art. 12 din regula
mentul organizatoric 268) ; 

că statutul şi regulamentul organizatoric al Asociaţiei 
lnternaţionale nu pot fi revizuite decît de un congres ge
neral la care două treimi din delegaţii prezenţi să voteze 
pentru o asemenea revizuire (vezi rt. 13 din regulamentul 
organizatoric *) ; 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale, la şedinţa 
sa din 22 decembrie 1 868, a hotărît în unanimitate : 

1 )  Toate articolele din regulamentul Alianţei internaţio
nale a democraţiei socialiste care precizează relaţiile ei cu 

• La discutrea proictului de rezoluţie fn cadrul şdintei Con· 
siliului General din 2 decmbrie 1868, la propunerea lui Dupont, în 
motivarea rezolutiei a fost trcută următoarea completare, a cărei redac· tare finală aparţine, pare.se, lui Marx : 

„că această problemă a fost solutinată de rezolutia împotriva Ligii 
pcii, adoptată în unanimitate la Congresul general de la Bruxells m 1 

că în această rezoluţie congresul a declarat că existenta Ligii păcii nu este cu nimic jstificată, deoarce, otrivit ultimelor ei declaratu, 
scopul şi principiile ei sint identice cu cele ale Asocia/iei lntenationale 
a Muncitorilor ; 

că mai multi mmbri ai grupului de initiativă de la Geneva au 
otat pentru această rezoluţie în calitatea lor de delegati la Congresl de la Brxells ". - Nota red. 
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Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor sînt declarate nu1P 
şi neavenite ; 

2) Alianţa Internaţională a democraţiei socialiste nu este 
recunoscută ca filială a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; 

3) Această rezoluţie va fi publicată în toate ţările unde 
fiinţează Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor *. 

Londra, 22 decembrie 1868 

cris de K. Marx 

Publicat tn broşura 
„s pretendus sdsslon 
das l"Internationale" ,  
Geva, 1872 

Din însărcinarea 
Consiliului General 

al Asociaţiei Internaţionle 
a Muncitorilor 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului c-nfruntat 
cu diferite copil ale 
�extului broşurii 

Tradus din limba francezi 

• Punctul 3 nu a fot trcut tn textul definitiv l rezoluţie: Nota red. 
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Friedrich Engels 

Raport cu privire la asociaţiile minerilor 
din minele de cărbuni din Saxonia 210 

Primul dintre tarifele de salarizare a muncitorilor care 
ne-a căzut în mină, de pildă cel al companiei din Niederwir
schnitz, ilustrează situaţia generală a minerilor din minele de 
cărbuni din Munţii Metalici. Salariul săptămînal al mine
rilor adulţi este de 2 pînă la 3 taleri, 12  groşi de argint şi 
6 pfenigi, al adolescenţilor - de 1 taler şi 1 0  groşi de argint 
pînă la un taler şi 20 de groşi de argint. Salariul săptămînal 
al unui miner cu calificare medie este de aproximativ 2 ta
leri şi 20 de groşi de argint. La cererea patronului, munci 
torii trebuie să lucreze în acord. Tariful de salarizare este în 
aşa fel întocmit, incit plata în acord nu depăşeşte aproape 
de loc salariul pe zi obişnuit. Muncitorul care vrea să pără
sească mina este obligat să anunţe acest lucru cu o lună 
înainte, şi anume pe data de întîi a fiecărei luni. Deci, dacă 
refuză să lucreze în acord în condiţiile propuse, el este silit 
să facă acest lucru cel puţin încă 4-8 săptămîni. In aseme
nea împrejurări este pur şi simplu ridicol să se flecărească 
despre reglementarea plăţii în acord prin înţelegere reci
procă, despre un contract liber între muncitor şi capitalist I 

Salariul se plăteşte în două tranşe : pe data de 22 ale 
fiecărei luni se plăteşte o parte din sumă sub formă de 
avans şi pe data de 8 a lunii următoare - restul de salariu 
pe luna precedentă. Capitalistul reţine astfel pentru sine sa
lariul în medie pe 3 săptămîni pe care-l datorează muncito
rilor. Acest împrumut forţat impus de patron este cu atît 
mai avantajos pentru acesta, cu cit aduce b ani fără să se 
plătească pentru el vreo dobîndă. 

Muncitorii lucrează în schimburi care durează, de re
gulă, 12 ore, iar salariul săptămînal de care am vorbit mai 
sus se plăteşte pentru şase zile de muncă de cite 12 ore. 
Ziua de muncă de 12 ore cuprinde două ore (două jumătăţi 
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de oră şi o oră întreagă) pentru masă, sau pentru aşa-zisul 
timp de odihnă. Dacă există comenzi urgente, schimburile 
sînt de 8 ore ( adică în decurs de 48 de ore fiecare muncitor 
lucrează în trei schimburi) , cu o întrerupere de o jumătate 
de oră pentru masă - şi chiar de 6 ore. In acest din urmă 
caz „nu se prevede nici o întrerupere pentru odihnă" .  

Chiar ş i  numai din cele de  mai sus este evident că  si
tuaţia acestor mineri este grea. Totuşi, pentru a înţelege 
starea de dependenţă în care se află ei, trebuie să examinăm 
statutele asociaţiilor minerilor. Să luăm statutele care sînt 
în vigoare la minele de cărbuni : I) ale nobilului şi puterni
cului print de Schonburg ; II) ale companiei Niederwiirsch
nitz ; III) ale companiei Niederwiirschnitz-Kirchberg şi IV) 
ale companiilor unite din Lugau. 

Incasările asociaţiilor minerilor constau din : 1) taxele 
de înscriere şi cotizaţiile muncitorilor, amenzi, salarii ne
reclamate etc. şi 2) din vărsămintele capitaliştilor. Muncitorii 
plătesc 30/o sau 40/o din salariul lor, patronii plătesc în ca
zul I - 7 groşi de argint şi 6 pfenigi lunar pentru fiecare 
miner care plăteşte cotizaţia de membru ; în cazul II - l 
pfenig pentru fiecare Scheffel * de cărbune vîndut ; în cazul 
III - ca un prim vărsămînt pentru crearea fondului asocia
ţiei minerilor - 500 de taleri, iar ulterior suma pe care o 
varsă este egală cu cotizaţia plătită de muncitori, în sfîrşit, 
în cazul IV - la fel ca în cazul II, în plus o cotizaţie de 
constituire de 100 de taleri de la fiecare din companiile in
trate în asociaţie. 

Nu este oare surprinzătoare deplina armonie dintre ca
pital şi muncă ? Cine se mai  încumetă să îndruge verzi şi  
uscate despre contradicţia dintre interesele lor ? Dar, aşa 
cum a spus marele gîndi tor german Hansemann, „în ches
tiunile băneşti nu e loc pentru sentimenteu 211• Se pune, aşa
dar, întrebarea cît îl costă pe muncitor generozitatea „dom
nilor proprietari de mine" ? Să vedem I 

Intr-un caz ( III) , cotizaţia domnilor capitalişti este la fel 
de mare ca şi cea a muncitorilor, în toate celelalte cazuri ea 
este mult mai mică. In schimbul acestor sume ei revendică 
următoarele drepturi de proprietate asupra fondurilor aso
ciaţiei. 

* - 1/a de tonă. - Nota trad. 
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I. „Dreptul de proprietate aaupra fondurilor asocia/iei nu revine 
mmbrilor sociaţiei minerilor şi ei nu pot cere din casă mal mult de
cît sIlele la oare, potrivit statutului, au drptul în anumite cazuri, ln
dsebl el nu pot propune 1mpărJirea fondurilor şi a numerarului existent 
nici chiar în cazul încetării producţiei într-o intreprindere sau alta. n 
cazul l.cetărll definitive a producţiei ln minele de cărbuni din Oelsnitz 
ale prinţului Schonburg• - după satisfacerea pretenţiilor formul.te -, 
„dreptul de a dispune de ceea ce rămîne revine printului, proprietarul 
minelor". 

II. „In cazuI desfiinţării uninii minelor de dlrbunl Niderllrsch
nltz, se lichidează totodată şi fondurile asciaţiei minerilor„. Dreptl de 
a dpune de nllerarul rămas revine direcţiei".  

Membrii asociaţiei minerilor nu au drept de proprle
tate asupra fondurilor asociaţiei. 

In cazul III la fel ca în cazul II. 

IV. „Fndurile sciaţiei sînt co'siderate proprietatea lnallenablld a actualilor şi viitorilor membri ai asciaţiei. Numai ln azul neprevăzut 
al unei lichidări totale a tuturor minelor de cărbuni ale uniunii, care 
ar atrage după sine şi lichidarea alciaţlel minerilor„. • - numai ln 
acst caz nepevăzut s-ar părea că munciorii pot impărtl Intre ei even
tualele sume rămse. Nid gînd de aşa ceva. In acst oaz, „dlrtott 
ultimelor uniuni ll:hldate fc prpuneri la direcţia districtualf regali. 
Nmai aesta din Ulllă hotărlşte ce dstinatle să e dea smelor rs
pective". 

Cu alte cuvinte : muncitorii plătesc cea mai mare parte 
dn cotizaţiile pentru fondurile asociaţiei, iar capitaliştii li 
arogă dreptul de proprietate asupra acestor Jondurl. La prima 
pnvire s-ar părea că capitaliştii fac un dar muncitorilor. n 
realitate însă, muncitorii sînt siliţi să facă un dar capita
liştilor. Acestora din urmă le revine de la sine, o dată u 
dreptul de proprietate, şi dreptul de control asupra fondu
rilor asociaţiei. 

Preşedintele consiliului de administrare a fondurilor aso
ciaţiei este directorul minelor de cărbuni. El are cuvîntul 
hotărîtor în administrarea fondurilor, rezolvă toate cazurile 
litigioase, fixează mărimea amenzilor în bani etc. După el ur
mează secretarul asociaţiei minerilor, care este totodată şi 
casierul ei. El sau este numit de capitalist sau, dacă îl aleg 
muncitorii, trebuie să fie confirmat de capitalist. Apoi vin 
ceilalţi membri i consiliului de administraţie. Ei sînt de 
obicei aleşi de muncitori, dar într-unul din cazuri ( III) capi
talistul numeşte trei dintre membrii consiliului de adminis
traţie. Ce fel de „consiliu de administraţie" este acesta reiese 
dintr-un punct al statutului potrivit căruia consiliul trebuie 
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„sd tină cel puţin o şedinţă pe an" .  De fapt, cel care hotă
răşte este preşedintele. Membrii consiliului de administraţie 
snt simple ajutoare. 

Acest domn preşedinte, adicl directorul minelor, este 
şi în alte privinţe un stăpîn atotputernic. El poate reduce 
stagiul de verificare al noilor membrţ, poate acorda aju
toare speciale, poate chiar (III) să concedieze pe muncitorii 
care după părerea lui nu au o bună reputaţie şi poate să 
apeleze întotdeauna la domnul capitalist, care are cuvîntul 
hotărîtor în tot ceea ce priveşte asociatia minerilor. Astfel ,  
prinţul SchOnburg şi directorii societăţilor pe acţiuni pot 
schimba statutele asociaţiilor, pot majora cotizaţiile mun
dtorilor, pot reduce ajutoarele de boală şi pensiile, pot pune 
noi piedici şi introduce noi formalităţi la acordarea de aju
toare din fondurile asociaţiei, într-un cuvînt pot dispune după 
bunul lor plac de banii muncitorilor, cu o singură condiţie : 
ca organele guvernamentale, care pînă acum n-au manifestat 
niciodată dorinţa să cunoască situaţia şi nevoile muncitorilor, 
să-şi dea avizul. In minele de cărbuni din grupa III, direc
torii îşi rezervă chiar dreptul de a exclude din asociaţia mi
nerilor pe orice muncitor deferit de ei justiţiei, dar achitat 
de aceasta I 

Şi în schimbul căror binefaceri îşi lasă minerii atît de 
orbeşte interesele la cheremul unei voinţe arbitrare străine ? 
Să auzim I 

1 )  In caz de boală, ei beneficiază de asistenţă medicală 
şi de un ajutor săptămînal de: în minele de cărbuni din grupa I 
- 1/s din salariu, din grupa III - jumătate din salariu, din 
g�pa II şi IV - jumătate sau, dacă boala a fost provocati 
de un accident de muncă, respectiv Z/3 şi s;, din salariu. 2) ln· 
valizii primesc pensie în funcţie de vechimea în serviciu, prin 
urmare şi în funcţie de cotizaţiile lor pentru fondul asociaţiei, 
de la 1/20 la 1/2 din salariul pe ultima perioadă. 3) In caz de 
deces al unui membru al uniunii, văduva lui primeşte un aju 
tor de  la  1/. la  1/s din pensia la  care avea dreptul soţul ei şi 
o infimă pomană săptămînală pentru fiecare copil. 4) Ajutor 
de înmormîntare în caz de deces în familie. 

Prealuminatul prinţ şi luminaţii capitalişti care au ela
borat aceste statute, precum şi guvernul care le-a sancţionat 
u grijă părintească ar trebui să rezolve următoarea pro
blemă : dacă un miner cu un salariu integral în medie de 
2 2/a taleri pe săptămînă aproape că moare de foame, um 
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poate el să trăiască dintr-o pensie, de pildă, de 1'2o din 
acest salariu, adică de 4 groşi de argint pe săptămînă ? 

Grij a manifestată în statute faţă de interesele capitalu
lui se vădeşte în prevederile în legătură cu accidentele din 
mine. Cu excepţia minelor de cărbuni din grupa II şi IV, 
nu se acordă nici un ajutor special dacă boala sau moartea 
au fost provocate de accidente „în timpul serviciului " .  Nici 
un statut nu prevede majorarea pensiei 1n cazul c1nd inva
liditatea a fost provocată de un accident 1n mină. Motivul 
este foarte simplu. Aceasta ar spori considerabil capitolul 
cheltuieli din fondurile asociaţiei şi ar face ca pînă şi cei 
mai miopi să-şi dea seama de natura darului domnilor ca
pitalişti. 

Statutele acordate de capitaliştii saxoni se deosebesc 
de constituţia acordată de Ludovic Bonaparte prin faptul 
că aceasta din urmă îşi aşteaptă încununarea, în timp ce 
primele au şi căpătat-o, anume în următorul articol comun 
tuturor : 

„Orice muncitor care, de bunăOie, sau silit, pleică din serviciul 
companiei încetează totodată de a mai face parte din aociaţia minerilor, 
pierde toate drepturile şi nu mai poate formula nici un fel de prete.tli 
atît supra fondurilor casei acesteia, cît şi asupra banilor plătiţi de el 
sub Jormă de cotizatW. 

Prin urmare, un om care a lucrat timp de 30 de ani 
într-o mină de cărbuni şi a contribuit la fondurile asociaţiei 
pierde toate drepturile la pensie, plătite atît de scump, 
de îndată fiindcă capitalistul binevoieşte să-l concedieze ! 
Acest articol îl transformă pe muncitorul salariat într-un 
iobag, îl leagă de locul de muncă, il sileşte să îndure tra
tamentul cel mai j ignitor. Dacă nu-i amator de lovituri de 
picior, dacă se împotriveşte scăderii salariului pînă la ni 
velul unui salariu de foame, dacă refuză să  plătească 
amenzile arbitrare şi dacă, pe deasupra, se încumetă să 
ceară verificarea oficială a măsurilor şi greutăţilor, el pri
meşte întotdeauna unul şi acelaşi răspuns stereotip : cară-te, 
dar ia-ţi adio de la cotizaţiile tale şi de la drepturile tale 
asupra fondurilor casei asociaţiei I 

Pare paradoxal să te aştepţi la o independenţă curajoasă 
şi la sentimentul demnităţii de la oameni care se află într-o 
situaţie atît de umilitoare. Totuşi, spre cinstea lor, trebuie 
spus că aceşti mineri se află în primele rînduri ale luptăto 
rilor clasei muncitoare germane. De aceea patronii lor încep 
să fie neliniştiţi, în pofida sprijinului colosal pe care-l re-
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prezintă pentru ei actuala organizare a asociaţiilor minerilor. 
Cel mai recent şi cel mai mîrşav dintre statutele acestor 
asociaţii ( al grupei III, întocmit în 1862) cuprinde următoarea 
clauză monstruoasă cu privire la greve şi uniuni : 

„Fiecare membru al asociaţiei minerilor trebuie si fie 1ntotdeauna 
mulţumi! cu salariul pe care-l primeşte conform tarifului de salarizare, 
să nu partkipe niciodată la icţini colective care umăresc obţinerea 
prn costrîngere a unei majorări a salariului, şi cu atît mai mult să 
nu stige pe tovarăşii săi la semna a;ţiuni • .  

De ce Licurgii societăţii miniere pe acţiuni Nieder
wiirschnitz-Kirchberg, domnii B. Kriiger, F. W. Schwamkrug 
şi F. W. Richter, n-au binevoit să stipuleze şi faptul că de 
acum încolo fiecare cumpărător de cărbuni „trebuie să fie 
1ntotdeauna mulţumit" cu preţul cărbunelui, fixat după înalta 
lor apreciere ? Aceasta ar depăşi pînă şi „mentalitatea măr
ginită de supus" a d -lui von Rochow 272• 

Ca urmare a agitaţiei din rîndurile minerilor s-a publicat 
recent un proiect preliminar de statut provizoriu pentru uni
ficarea  asociaţiilor minerilor din toate minele de cărbuni din 
Saxonia (Zwickau, 1869) . El a fost întocmit de un comitet de 
muncitori sub preşedinţia d-lui J. G. Dinter. Principalele lui 
puncte sînt următoarele : 1) Toate asociaţiile se unesc într-o 
singură uniune. 2) Membrii îşi menţin drepturile atîta timp 
cît locuiesc în Germania şi îşi plătesc cotizaţiile. 3) Adunarea 
generală a tuturor membrilor adulţi este forul suprem. Ea 
alege un comitet executiv etc. 4) Cotizaţiile plătite de patroni 
pentru fondurile asociaţiei trebuie să însumeze jumătate din 
cotizaţiile plătite de muncitori. 

Acest proiect nu exprimă cîtuşi de puţin punctul de ve
dere al celor mai conştienţi mineri din Saxonia. El emană 
mai curînd de la acea parte a minerilor care ar vrea să în
făptuiască reforme cu permisiunea capitalului. Acest proiect 
nu are un caracter real. Intr-adevăr, ce naivitate să-ţi închipui 
că capitaliştii, pînă acum stăpîni absoluţi asupra asociaţiilor 
minerilor, vor ceda puterea unei adunări generale democrate a 
muncitorilor şi vor continua totuşi să plătească cotizaţiile I 
Răul principal constă tocmai în faptul că în general capita
liştii plătesc cotizaţii. Atîta timp cit va dăinui această stare 
de lucruri, nu se vor putea smulge din mîinile capitaliştilor 
conducerea asociaţiei minerilor şi administrarea fondurilor. 
Pentru a fi adevărate asociaţii muncitoreşti, asociaţiile mine
rilor trebuie să se bazeze exclusiv pe cotizaţiile muncitorilor. 
Numai în felul acesta se pot transforma ele în trade-unionuri, 
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care-l apără pe fiecare muncitor de samavolniciile fiecărui 
patron. Pot oare neînsemnatele şi îndoielnicele avantaje pe 
care le oferă cotizaţiile capitaliştilor să compenseze starea de 
dependenţă pe care capitaliştii o impun muncitorilor ? Minerii 
saxoni să nu uite niciodată : capitalistul îşi recupereazd ln
totdeauna suma vărsată în fondurile asociaJiei, ba chiar mai 
mult, din salariul muncitorului. Asociaţiile de felul acesta au 
o influenţă specifică : ele înlătură, în avantajul exclusiv l 
capitalistului, acJiunea legii cererii şi a ofertei. Cu alte cu
vinte, dind capitalului o putere neobişnuită asupra muncito
rilor individuali, ele coboară salariul chiar sub nivelul mediu 
obişnuit. 

Dar trebuie oare muncitorii - fireşte, după încasarea 
drepturilor cucerite - să dăruiască capitaliştilor fondurile 
existente ? Această problemă poate fi rezolvată numai pe 
cale juridică. In pofida faptului că aceste statute au primit 
1nalta sancJionare a autorităţilor regale, unele articole în
calcă în mod flagrant principiile general valabile ale dreptu
lui civil cu privire la contracte. In orice caz însă, separarea 
banilor muncitorilor de banii capitaliştilor rămîne o condiţie 
preliminară indispensabilă a oricărei reorganizări a asociaţii
lor minerilor. 

Cotizaţiile proprietarilor de mine din Saxonia pentru 
fondurile asociaţiilor constituie o recunoaştere forţată a fap
tului că pînă la un anumit punct capitalul este răspunzător 
pentru accidentele care periclitează sănătatea şi viaţa mun
citorului salariat în timpul muncii, pe locul de producţie. In 
loc să admită, aşa cum se întîmplă acum, ca această răspun
dere să devină un pretext pentru extinderea despotismului 
capitalului, muncitorii au datoria să lupte ca această răR 
pundere să fie prevăzută prin lege. 

Seri; de F. Enges 
Intre 17 şi 21 februarie 1 869 

Publcat ln suplimentul ziarului  
„Dmokratischs Wochenblatt• nr. 12  d in 20 martie 1869 

Se tipăreşte după text•il 
apărut in ziar 

Tradus din limba qerma:ă 
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Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor către Biroul Central al Alianţei 

democraţiei socialiste 273 

Londra, 9 martie 1869 

Cetăţeni I 
In conformitate cu articolul I al statutulu

·
i nostru, în 

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor pot fi primite 
„toate asociaţiile muncitoreşti care urmăresc acelaşi scop, 

şi anume : apărarea, dezvoltarea şi deplina eliberare a cla
�ei muncitoare".  

Intrucît diferitele detaşamente ale clasei muncitoare din 
fiecare ţară şi clasa muncitoare din diferite ţări se dezvoltă 
în condiţii extrem de diferite, este inevitabil ca şi concep
ţiile lor teoretice, care reflectă mişcarea reală, să se deose
bească între ele. 

Cu toate acestea, comunitatea de acţiune realizată de 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, schimbul de păreri 
tnlesnit de organele de presă ale diferitelor secţii naţionale 
Şi discuţiile nemijlocite în cadrul congreselor generale tre
buie să ducă treptat la elaborarea unui program teoretic 
cvmun. 

Aşadar nu intră în atribuţiile Consiliului General să 
procedeze la o examinare critică a programului Alianţei. Nu 
este sarcina noastră să cercetăm dacă acest program este sau 
nu o expresie adecvată a mişcării proletare. In ceea ce ne 
priveşte, important e să ştim dacă el nu conţine idei care 
să contrazică tendinţa generală a Asociaţiei noastre, adică 
eliberarea deplină a clasei muncitoare. 

In programul vostru există o frază care nu îndeplineşte 
această condiţie. In articolul 2 se spune : 

„Ea (Alianţa) luptă pentru a obţine in primul ·rind egalizarea poli
tică, economică şi socială a claselor" 17'. 
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Egalizarea claselor înţeleasă literal se reduce la ar
monia dintre capital şi muncă, propovăduită cu atîta zel de 
socialiştii burghezi. Nu egalizarea claselor - idee absurdă 
şi în fond irealizabilă -, ci, dimpotrivă, desfiinţarea claselor 
- iată adevăratul secret al mişcării proletare, care este mă
reţul ţel al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Dacă însă se ţine seama de contextul în care se află 
această expresie - „egalizarea claseloru -, ea pare să nu 
fie decît o simplă inadvertenţă care s-a strecurat acolo, şi 
Consiliul General nu se îndoieşte că nu veţi refuza să înlă
turaţi din programul vostru o expresie care dă loc la con
fuzii atît de grave. 

In conformitate cu principiile ei, Asociaţia noastră lasă 
tuturor secţiilor libertatea de a-şi formula programul teoretic, 
cu excepţia cazurilor cînd se încalcă tendinţa generală a 
Asociaţiei. Nu există, aşadar, nici o piedică în calea trans
formării secţiilor Alianţei în secţii ale Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. 

Dacă problema dizolvării Alianţei şi afilierii secţiilor ei 
la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor va fi rezolvată de
finitiv, atunci, în conformitate cu reulamentul nostru, va 
fi necesar să se comunice Consiliului General sediul şi 
numărul membrilor fiecărei secţii noi. 

Din însărcinarea Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Scrs de K. arx 
la 9 martie 1 89 

Publicat pentu prima oară 
în broşura „s preendus scissio1S 
dans l'Internationale", Geneve, 1 872 

Se tipăreşte după mancris 
Tradus din lma frnceză 
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Masacrele din Belgia 275 

Către muncitorii din Europa şi din Statele Unite 

In Anglia rareori trece o săptămînă fără greve, şi încă 
greve de mare amploare. Dacă în asemenea cazuri guvernul 
şi-ar asmuţi soldaţii împotriva clasei muncitoare, această 
ţară a grevelor ar deveni curînd o ţară a masacrelor, dar 
nu pentru multă vreme. După cîteva încercări de acest fel de 
a se face uz de forţa fizică, această putere ar înceta să mai 
existe. In ultimii ani şi în Statele Unite grevele au devenit 
mai numeroase şi de mai mare amploare, fiind însoţite 
uneori chiar de tulburări. Vărsări de sînge însă n-au fost. In 
unele mari state militare din Europa continentală se poate 
considera că era grevelor datează de la sfîrşitul. războiului 
civil din America. Dar nici acolo n-au fost vărsări de sînge. 
Există o singură ţară în lumea civilizată unde orice grevă 
devine imediat un pretext mult aşteptat pentru masacrarea 
oficială a clasei muncitoare. Această ţară binecuvîntată este 
Belgia, statul model al constituţionalismului continental, 
micul paradis plăcut, bine izolat al proprietarilor funciari, 
capitaliştilor şi popilor. Guvernul belgian organizează în 
fiecare an masacrarea muncitorilor săi cu aceeaşi precizie 
cu care Pămîntul efectuează mişcarea de revoluţie în jurul 
Soarelui. Masacrul din acest an se deosebeşte de masacrul 
de anul trecut 276 doar prin numărul mai mare de victime, 
prin atrocităţile mai abominabile săvîrşite de o armată în 
alte privinţe ridicolă, prin jubilarea mai zgomotoasă a pre
sei clericale şi capitaliste şi prin pretextele mai neruşinate 
invocate de călăii guvernului. 

Acum s-a văzut chiar din relatările involuntare ale pre 
sei capitaliste că greva absolut legitimă a oţelarilor de la 
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uzinele siderurgice „Coquerill" din Seraing a luat caracte
rul unor tulburări numai pentru că la faţa locului a fost tri
mis pe neaşteptate un puternic detaşament de cavalerie şi 
de jandarmi, care să provoace populaţia. Intre 9 şi 12 aprilie, 
aceşti vajnici războinici nu numai că au atacat vitejeşte cu 
săbii şi baionete pe muncitorii neînarmaţi, dar au ucis şi r.
nit fără discernămînt chiar trecători paşnici, au intrat cu 
forţa în case particulare şi chiar s-au distrat dind cîteva 
atacuri furibunde asupra clădirii gării din Seraing, în care 
erau baricadaţi călători. După aceste zile îngrozitoare s-a 
răspîndit zvonul că d-l Kamp, primarul Seraing-ului, ar fi un 
agent al societăţii pe acţiuni „CoqueriW, că ministrul aface
rilor interne al Belgiei, un oarecare domn Pirmez, ar fi şi cel 
mai mare acţionar al unei mine de cărbuni din vecinătate, 
care era de asemenea în grevă, şi că alteţa sa regală prinţul 
de Flandra ar fi investit 1 500 OOO de franci în uzinele „Coque
rill" 277• De aici s-a tras concluzia pripită şi cu adevărat 
ciudati că masacrul de la Seraing ar fi fost un fel de lovitură 
de stat a societăţii pe acţiuni, pusă la cale în taină de firma 
„Coquerill" împreună cu ministrul afacerilor interne al Bel
giei numai pentru a- i  intimida pe supuşii lor nemulţumiţi. 
Această calomnie a fost însă curînd dezminţită categoric de 
evenimentele ulterioare care au avut loc în regiunea carbo-• 
niferă Borinage, unde ministrul afacerilor interne al Belgiei, 
numitul domn Pirmez, nu este, după cit se pare, unul dintre 
principalii capitalişti. Cînd în această regiune au intrat în 
grevă aproape toţi minerii, au fost concentrate aici nu
meroase trupe, care au intrat în acţiune la Frameries, 
deschizînd focul ; rezultatul - nouă mineri ucişi şi douăzeci 
grav răniţi ; după această mică introducere a fost dată pu
blicităţii legea cu privire la răzvrătiri, denumită în franceză 
destul de ciudat „les sommations prealables" z7e, iar apoi 
masacrul a continuat. 

Unii politicieni afirmă că aceste bravuri fără seamăn ar 
fi determinate de un înalt patriotism. Guvernul belgian, spun 
ei, care în acel moment ducea tratative cu vecinul său fran
cez într-o problemă delicată 279, a ţinut să demonstreze eroi1-
mul armatei sale. De aici şi împărţirea, după toate regulile 
ştiinţei, a forţelor armate, care a demonstrat mai întîi im
petuozitatea cavaleriei belgiene la Seraing, iar apoi forţa 
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invincbilă a infanteriei belgiene la Frameries. Există oare 
un mijloc mai sigur de a-i intimida pe străini decît aseme
nea bătălii fără riscuri, în care nu poţi fi înfrînt, şi decît 
asemenea cîmpuri de bătălie în propria-ţi ţară, unde sute 
de muncitori ucişi, mutilaţi şi făcuţi prizonieri dau o au
reolă atît de strălucitoare luptătorilor invulnerabili, care 
rămîn cu toţii teferi şi nevătămaţi ? 

Alţi politicieni, dimpotrivă, îi bănuiesc pe miniştrii bel
gieni că ar fi în solda curţii de la Tuileries şi că înscenează 
periodic această îngrozitoare parodie de război civil pentru 
a oferi lui Ludovic Bonaparte prilejul de a deveni salvatorul 
societăţii în Belgia, aşa cum a fost în Franţa. Dar l-a acuzat 
oare cineva vreodată pe fostul guvernator Eyre, care a or
ganizat masacrarea negrilor în Jamaica, că intenţiona să 
smulgă această insulă Angliei pentru a o da Statelor Unite? 280 
Nu încape nici o îndoială că miniştrii belgieni sînt nişte ex
celenţi patrioţi de tipul lui Eyre. Aşa cum acesta a fost 
unealta lipsită de scrupule a plantatorilor din Indiile occiden
tale, tot aşa şi ei sînt uneltele lipsite de scrupule ale capi
taliştilor belgieni. 

Capitalistul belgian este renumit în lumea întreagă prin 
dragostea lui neobişnuită pentru ceea ce numeşte el liberta
tea muncii (la liberte du travail) . El ţine atît de mult la liber
tatea acelora care, fără deosebire de vîrstă sau sex, muncesc 
pentru el toată viaţa, incit respinge întotdeauna cu indig
nare orice lege pentru reglementarea muncii în fabrici, ca 
o încălcare a acestei libertăţi. El se cutremură la gîndul că 
muncitorul de rînd ar putea fi atît de ticălos incit să aspire 
la o menire mai înaltă decît aceea de a-l îmbogăţi pe dom
nul şi stăpînul său firesc. El vrea nu numai ca muncitorul 
său să rămînă un sclav neajutorat care munceşte excesiv 
pentru o plată mizeră, ci, ca orice proprietar de sclavi, el 
vrea să facă din el un sclav plecat, servil, demoralizat, 
smerit şi cu frica de dumnezeu. De aici furia lui turbată îm
potriva grevelor. Pentru el greva este un sacrilegiu, o re
voltă a sclavilor, semnalul unei catastrofe sociale. Daţi în
treaga putere de stat fără nici un control pe mina unor ase
menea oameni - cruzi din pură laşitate -, aşa cum este 
cazul în Belgia, şi nu veţi mai avea de ce să vă miraţi că 
într-o asemenea ţară sabia, baioneta şi puşca sînt folosite 
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ca instrumente legale şi normale pentru scăderea s.lariului 
şi creşterea profitului. Şi, într-adevăr, cărui alt scop îi poate 
sluji armata belgiană ? Cînd, din ordinul Europei oficiale, 
Belgia a fost declarată tară neutră 281, trebuia, fireşte, să i se 
interzică un lux atît de costisitor cum este armata, cu ex
cepţia poate a unui mic număr de soldaţi pentru garda pa
latului şi pentru parăzi. Dar, pe un teritoriu de 536 de leghe 
pătrate, Belgia întreţine o armată permanentă mai mare 
decît cea a Regatului Unit sau a Statelor Unite. Meritele 
militare ale acestei armate neutre sînt în mod fatal apreciate 
după numărul atacurilor mişeleşti împotriva clasei munci
toare. 

Este lesne de înţeles că Asociaţia Intenaţională a Mun
citorilor n - a  fost un oaspete dorit în Belgia. Anatemizată de 
cler, calomniată de presa respectabilă, ea a intrat foarte 
curînd în conflict cu guvernul. Acesta a căutat din răsputeri 
să scape de ea făcînd-o răspunzătoare de grevele de la mi
nele de cărbuni din Charleroi din 1 867-1868, care s-au sfîr
şit, după invariabilele reguli belgiene, cu masacre oficiale 
şi urmărirea judiciară a victimelor. Această intrigă nu numai 
că n-a reuşit, dar Asociaţia a făcut demersuri datorită că
rora minerii din Charleroi au fost declaraţi nevinovaţi, vi
novat fiind declarat însuşi guvernul. Infuriaţi de acest eşec, 
miniştrii belgieni şi-au vărsat năduful în discursuri fulmi
nante rostite de la tribuna Camerei deputaţilor, acuzînd 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor şi declarînd solemn 
că nu vor admite niciodată ca Congresul general al Asocia
ţiei să se întrunească la Bruxelles. In pofida ameninţărilor 
lor, congresul s-a ţinut la Bruxelles. Acum însă, Internaţio
nala va trebui să capituleze în faţa celor 536 de leghe pă
trate de atotputernicie belgiană. Participarea condamnabilă 
a Internaţionalei la recentele evenimente a fost dovedită 
incontestabil. Emisarii Comitetului Central de la Bruxelles 
pentru Belgia şi un număr de comitete locale au fost învinuiţi 
de o serie de crime flagrante. Aceştia s-au străduit, în pri
mul rînd, să-i liniştească pe greviştii revoltaţi şi să-i averti
zeze asupra capcanelor întinse de guvern. In unele localităţi 
ei au reuşit chiar să preîntîmpine vărsările de sînge. In 
cele din urmă, aceşti emisari rău intenţionaţi au cercetat 
la faţa locului, au verificat pe bază de mărturii, au notat cu 
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grijă şi au demascat în mod public actele sîngeroase ale apă
rătorilor ordinii. Prin simpla procedură a întemniţării, emi
sarii au fost transformaţi brusc din acuzatori în acuzaţi. 
Apoi s-au făcut descinderi la locuinţele membrilor Comite
tului de la Bruxelles, toate hîrtiile lor au fost confiscate şi 
unii dintre ei au fost arestaţi sub învinuirea de a face parte 
dintr-o asociaţie „1fiintată cu scopul de a atenta la viata 
şi proprietatea persoanelor particulare" .  Cu alte cuvinte, ei 
au fost învinuiţi că fac parte dintr-o Asociaţie de Thugs 282, 
cunoscută sub numele de Asociaţia Intenaţională a Munci
torilor. Aţîţat de scornirile absurde ale presei clericale şi de 
isteria presei capitaliste, acest guvern de pigmei îngîmfaţi 
face categoric tot ce-i stă în putinţă pentru a se acoperi 
de ridicol după ce s-a scăldat într-o mare de sînge. 

Comitetul Central belgian de la Bruxelles a declarat, de 
altfel, că intenţionează să organizeze o anchetă amănunţită 
în legătură cu masacrele de la Seraing şi Borinage şi să 
publice rezultatele ei. Avem de gînd să facem cunoscute 
aceste dezvăluiri în lumea întreagă pentru a deschide tu
turor ochii asupra fanfaronadei capitaliştilor belgieni, a că
ror maximă favorită este : La liberte, pour faire le tour du 
monde, n'a pas besoin de passer p ar ici ( la Belgique) 283, 

Poate că guvernul belgian îşi imaginează că, aşa cum a 
obţinut un răgaz după revoluţia din 1 848-1849 devenind 
agentul de poliţie al tuturor guvernelor reacţionare de pe 
continentul european, tot aşa va putea evita şi acum perico
lul care-l ameninţă dacă va juca rolul de j andarm zelos al 
capitalului împotriva muncii. Aceasta este însă o socoteală 
cu totul greşită. Guvernul belgian în loc să amine catastrofa, 
o grăbeşte. Făcînd ca Belgia să devină proverbială şi să fie 
obiectul batjocurii maselor populare din lumea întreagă, gu
vernul belgian va înlătura ultimul obstacol care îi mai îm
piedică pe despoţi să şteargă numele acestei ţări de pe harta 
Europei. 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor cheamă pe muncitorii din Europa şi din Statele Unite 
să deschidă o listă de subscripţii pentru a uşura suferinţele 
văduvelor, soţiilor şi copiilor victimelor din Belgia, precum 
şi pentru a acoperi cheltuielile legate de apărarea la proces 
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a muncitorilor arestaţi şi de ancheta întreprinsă de Comite
tul de la Bruxelles. 

Din însărcinarea Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor : 

R. Applegarth, preşedinte 
R. Shaw, secretar pentru America. 
Bernard, secretar pentru Belgia.  
Eugene Dupont, secretar pentru Franţa. 
Karl Marx, secretar pentru Germania. 
Jules Johannard, secretar pentru Italia. 
A. Zabicki, secretar pentru Polonia. 
H. Jung, secretar pentru Elveţia. 
Cowell Stepney, casier. 
J. G. Eccarius, secretar al Consiliului 

General 
Londra, 4 mai 1 869. 

Toate contribuţiile în folosul victimelor masacrelor din 
Belgia vor fi trimise pe adresa Consiliului General : 256, 
High Holborn, London, Western Central. 

Scris de K. Marx 

Publicat sub formă de manfest 
.The Belgin Massacrs. To the 
Workmen of Europe and the United 
States• în mai 1 869 şi în ziarele 
.,L'Internationale• nr. 18 din 15 mai 
1 869 şi „Demokratische Wochnblatt• 
lr. 21 din 2 mai 1869 

Se Upăreşte după te�tu! 
manifstului 

Tradus din limba englezi 
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In programul constitutiv al Asociaţiei noastre am de
clarat : „Nu înţelepciunea claselor dominante, ci rezistenţa 
eroică a clasei muncitoare din Anglia împotriva nebuniei 
lor criminale a ferit apusul Europei de o ruşinoasă cruciadă 
transatlantică pentru eternizarea şi răspîndirea sclaviei"•. 
Acum e rîndul vostru să împiedicaţi izbucnirea unui război, 
care, fără îndoială, ar arunca înapoi pentru multă vreme miş
carea clasei muncitoare în creştere de ambele părţi ale 
Oceanului Atlantic. 

Cred că este de prisos să vă conving că există puteri 
europene care vor u tot dinadinsul să atragă Statele Unite 
tntr-un război împotriva Angliei. Aruncînd o privire fugitivă 
asupra datelor statisticii comerciale, observăm că exportul 
de materii prime al Rusiei - şi Rusia nu are nimic altceva 
de exportat - a scăzut rapid în faţa concurenţei americane, 
clnd războiul civil a schimbat subit situaţia. A transforma 
tocmai acum plugurile americane în săbii ar însemna a 
salva tocmai acum de la o prăbuşire iminentă această 
putere despotică, pe care preaînţelepţii voştri oameni de stat 
republicani au ales-o drept cel mai apropiat sfătuitor. Dar, 
absolut independent de interesele speciale ale unui guvern 
sau altul, nu este oare în interesul comun al asupritorilor 
noştri să transforme colaborarea noastră internaţională, care 
devine tot mai puternică, într-un război intestin? 

In mesajul de salut adresat d-lui Lincoln cu prilejul 
realegerii sale ca preşedinte, ne-am exprimat convingerea 
că războiul civil din America va avea pentru dezvoltarea 
clasei muncitoare o însemnătate tot atît de mare cum a avut 

• Vezi volumul de faţă, pag. 13. - Nota red. 



382 Karl Max 

războiul de independenţă din America pentru dezvoltarea 
burgheziei * .  Şi într-adevăr, sfîrşitul victorios al războiului 
împotriva sclaviei a deschis o nouă eră în istoria clasei mun
citoare. Din acest moment ia fiinţă în Statele Unite o miş
care muncitorească independentă, care este privită cu osti
litate de vechile voastre partide şi de politicienii lor de 
profesie. Pentru ca această mişcare să se maturizeze, e ne
voie de pace. Pentru ca ea să fie nimicită, e nevoie de un 
război între Statele Unite şi Anglia. 

Rezultatul concret nemij locit al războiului civil a fost, 
fireşte, înrăutăţirea situaţiei muncitorului american. In Sta
tele Unite, ca şi în Europa, datoria publică - acest mon
struos vampir -, mutată de pe umerii unora pe umerii altora, 
a fost aruncată în cele din urmă pe grumazul clasei munci
toare. Din 1 860 preţurile obiectelor de primă necesitate, spune 
unul dintre oamenii voştri de stat, au crescut cu 780/o, în 
timp ce salariul unui muncitor necalificat a crescut cu nu
mai 500/o, iar cel al unui muncitor calificat cu 600/o. 

„Acm - spune el - în America pa>ersmul crşe mai repede 
deoit ppulaţ�a·. 

In plus, pe fondul suferinţelor clasei muncitoare apare şi 
mai pregnant luxul strident al aristocraţiei financiare, al aris
tocraţiei parvenite 285 şi al altor paraziţi, creaturi ale răz
boiului. u toate acestea, războiul civil a avut un rezultat 
pozitiv : eliberarea sclavilor şi impulsul moral pe care această 
eliberare l -a dat propriei voastre mişcări de clasă. Un nou 
război, care nu ar fi justificat nici prin scopuri înalte, nici 
printr-o necesitate socială stringentă, un război în spiritul 
lumii vechi, ar făuri lanţuri pentru muncitorul liber în loc 
să sfărîme cătuşele sclavului. Accentuarea pauperizării pro
vocate de acest război ar oferi imediat capitaliştilor voştri 
atît pretextul cit şi mijloacele pentru ca, folosind paloşul 
necruţător al armatei permanente, să împiedice clasa mun
citoare să-şi înfăptuiască aspiraţiile îndrăzneţe şi legitime. 

Iată de ce vă revine datoria de onoare de a arăta lumii 
că astăzi, în sfîrşit, clasa muncitoare păşeşte tn arena isto
riei nu ca o clasă de executanţi supuşi, ci ca o forţă inde
pendentă, conştientă de răspunderea ce-i revine şi capabilă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 21.  - Nota red. 
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să impună p acea acolo unde aşa-zişii ei stăpîni instigă la 
război. 

In numele Consiliului General 
al Asociaţ iei Internaţionale a Muncitorilor : 

Englezii : R. Applegarth, muncitor dulgher ; M.J. Boon, 
muncitor mecanic ; J. Buckley, muncitor zugrav ; J. Hales, 
muncitor ţesător ; Harriet Law ; B. Lucraft, muncitor tîm
plar ; G. Milner, muncitor croitor ; G. Odger, muncitor ciz
mar ; J. Ross, muncitor cizmar ; R. Shaw, muncitor zugrav ; 
Cowell Stepney ; J. Warren, muncitor marochiner ; J. Wes
ton, muncitor scărar. 

Francezii : E. Dupont, constructor de instrumente muzi
cale ; Jules Johannard, muncitor litograf ; Paul Lafargue. 

Germanii : G. Eccarius, muncitor croitor ; F. Lessner, 
muncitor croitor ; W. Limburg, muncitor cizmar ; Karl Marx. 

Elveţienii : H. Jung, muncitor ceasornicar ; A. Muller, 
muncitor ceasornicar. 

Belgienii : P. Bernard, muncitor zugrav. 
Danezii : J. Cohn - muncitor la o fabrică de ţigări. 
Polonezii : A. Zabicki, zeţar. 

B. Lucraft, preşedinte 
Cowell Stepney, casier 

J. Georg Eccarius, secretar general 

Londra, 12 mai 1869 

crs de K. Marx la 111 mai 1 869 

Publicat sub formă de manifest : 
.,Address to the Nitional abour 
Un in of the United Stats •, 
Lond>n, 1 869 

Se tipăreşte dPă textul 
manifestului 

Tradus din limba en"lezl 
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Karl Marx 

Prefaţă 
[la ediţia a doua (1869) a lucrării 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte"] ™ 

Prea de timpuriu decedatul meu prieten Joseph Weyde
meyer * intenţiona să scoată, cu începere de la 1 ianuariP 
1852, o publicaţie politică săptămînală la New York. El mi- a  
cerut s ă  scriu pentru această revistă istoria loviturii d e  stat. 
Conformîndu-mă dorinţei lui am scris săptămînal, pînă li 
mijlocul lunii februarie, o serie de articole sub titlul : „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte".  Intre timp, 
planul iniţial al lui Weydemeyer eşuase. In schimb a scos, 
ln primăvara anului 1852, o revistă lunară, „Die Revolution•, 
al cărei prim număr cuprinde „Optsprezece brumar" al 
meu 287• Cîteva sute de exemplare au parvenit atunci în Ger
m ania, fără a ajunge însă propriu-zis în librării. Un librar 
german care făcea pe ultraradicalul şi căruia i-am propus să 
se ocupe de difuzarea lucrării mele a fost cuprins de o ade
vărată spaimă virtuoasă auzind „o propunere am de 
inoportună".  

Se vede din cele ce preced că lucrarea de faţă s-a nă
scut sub impresia nemijlocită a evenimentelor şi că mate
rialul ei istoric nu trece dincolo de luna februarie ( 1 852). 
Reeditarea ei în momentul de faţă se datoreşte în parte 
faptului că este cerută în librării, în parte ca  urmare a in
sistenţei prietenilor mei din Germania. 

Dintre scrierile c are au tratat acelaşi subiect aproape 
concomitent cu a mea, numai două merită a fi relevate: 
„Napoleon cel mic• de Victor Hugo şi „Lovitura de stat• de 
Proudhon 188• 

Victor Hugo se mărgineşte să arunce invective amare 
şi spirituale la adresa editorului responsabil al loviturii de 

* In timpul rzoiului civil meriin a fost c;mandantul militar l 
dtriulul St. Louis. 



Prefaţă la ediţia a II-a a lui „18 brumar„. • 385 

stat. Evenimentul însuşi apare la el ca un trăsnet din senin. 
El nu vede în acest eveniment decît un act de violenţă al 
unui singur individ. El nu-şi dă seama că-l face mare pe 
acest individ, în loc să-l facă mic, prin faptul că-i atribuie 
o putere personală de iniţiativă care ar fi fără precedent în 
istoria universală. Proudhon, la rîndul său, caută să pre
zinte lovitura de stat drept rezultatul unei dezvoltări isto
rice anterioare. Pe nesimţite însă construcţia istorică a lo
viturii de stat se transformă la el într-o apologie istorică a 
eroului loviturii de stat. El repetă astfel greşeala istoricilor 
noştri aşa-zişi obiectivi. Eu, dimpotrivă, dovedesc că lupta 
de clasă în Franţa a creat situaţii şi relaţii care au îngăduit 
unui personaj mediocru şi grotesc să apară în postură de 
erou. 

O prelucrare a lucrării de faţă i -ar fi răpit coloritul spe
cific. De aceea m-am limitat la simpla corectare a greşelilor 
de tipar şi la înlăturarea unor aluzii care acum n-ar mai 
putea fi înţelese. 

Fraza finală a lucrării mele : „Dar cînd mantia impe
rială va cădea, în sfîrşit, pe umerii lui Ludovic Bonaparte, 
statuia de bronz a lui Napoleon se va prăvăli din vîrful co
loanei Vendome"  289, s-a şi realizat. 

Colonelul Charras a fost primul care a pornit atacul 
împotriva cultului lui Napoleon în lucrarea sa despre cam
pania din 1 8 1 5  290• De atunci încoace şi mai ales în ultimii 
ani , literatura franceză a spulberat legenda napoleoniană 
cu armele cercetării istorice , ale criticii ,  satirei şi ironiei. 
Dincolo de graniţele Franţei, această ruptură brutală cu tra
diţionalul mit popular, această uriaşă revoluţie spirituală 
nu prea a fcst băgată în seamă şi încă mai puţin înţeleasă. 

In sfîrşit, nădăjduiesc că lucrarea mea va contribui la 
înlăturarea termenului şcolăresc, curent acum îndeosebi în 
Germania,  despre aşa-zisul cezarism. Făcînd această analo
gie istorică superficială se uită lucrul principal, şi anume 
că în vechea Romă lupta de clasă se desfăşura numai în 
sinul unei minorităţi privilegiate, între bogaţii liberi şi să
racii liberi, în timp ce marea masă productivă a populaţiei, 
sclavii, nu constituiau decît un piedestal pasiv pentru aceşti 
luptători. Se uită remarcabilele cuvinte ale lui Sismondi: 
proletariatul roman trăia pe socoteala societăţii, pe cînd so
cietatea modernă trăieşte pe socoteala proletariatului !oi. 

27 - Max-Engels - OpLre, voi. 16 
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Dată fiind deosebirea radicală dintre condiţiile materiale, 
economice, ale luptei de clasă din antichitate şi ale celei 
din timpurile moderne, nici figurile politice zămislite de ea 
nu pot  avea mai multă asemănare între ele decît are ar
hiepiscopul de Canterbury cu marele preot Samuel. 

Londra, 23 iunie 1 869 

PubHcat în ediţia a doua a lucrării 
lui K. Marx „Opprezce brumar al 
lui ludovic Bnaparte", Hmburg, 1 869 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei din 1869 
Tradls din limba germană 
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In Germania lumea s-a obişnuit să vadă în Ferdinand 
Lassalle pe întemeietorul mişcării muncitoreşti germane. 
Aceasta este o părere cît se poate de greşită. Dacă acum 
6-7 ani proletariatul se strîngea în jurul său în masă în 
toate regiunile industriale, în toate oraşele mari, în centrele 
populaţiei muncitoare, dacă călătoriile sale erau cortegii 
triumfale pentru care îl puteau invidia monarhii - nu cumva 
fusese dinainte trasă, pe nesimţite, brazda pe terenul care a 
rodit atit de repede ? Dacă muncitorii salutau cu entuziasm 
învăţăturile sale, se datora oare aceasta faptului că aceste 
învăţături erau noi pentru ei sau că, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, ele erau de mult cunoscute de muncitorii 
conştienţi ? 

Generaţia de astăzi trăieşte într-un ritm rapid şi uită 
repede. Mişcarea din anii 1840-1850, care a culminat cu 
revoluţia din 1848 şi s-a încheiat cu reacţiunea din 1849-1852, 
a şi fost dată uitării împreună cu literatura ei politică şi 
socialistă. De aceea trebuie să reamintim că înainte de revo
luţia din 1848 şi în timpul ei a existat în rîndurile muncito
rilor, mai ales în Germania apuseană, un partid socialist 
bine organizat 298; ce-i drept, după procesul comuniştilor de 
la Colonia acest partid s-a destrămat, dar diferiţi membri 
ai lui au continuat să pregătească pe nesimţite terenul de 
care a profitat ulterior Lassalle. De asemenea trebuie să 
reamintim că a existat un om care şi-a închinat viaţa nu 
numai organizării acestui partid, ci şi studiu[ui ştiinţific al 
aşa-zisei probleme sociale, adică criticii economiei politice, 
şi care, încă înainte de 1860, a publicat rezultate importante 
ale cercetărilor sale 294• Lassalle era un om extrem de talentat 
şi cu o cultură multilaterală, de o mare energie şi m1magi
nabil de versatil ; era parcă anume croit să joace în orice 

27* 
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împrejurări un rol politic. Dar el nu a fost nici iniţiatorul 
propriu-zis al mişcării muncitoreşti germane şi nici un gîn
ditor original. Tot conţinutul scrierilor sale era împrumutat, 
şi încă cu interpretări greşite ; el avea un precursor care 
îi era indiscutabil superior din punct de vedere intelectual, 
a cărui existenţă el o trecea însă sub tăcere în timp ce-i 
vulgariza operele, şi numele lui este Karl Marx. 

Karl Marx s-a născut la 5 mai 1 818 la Trier, unde a 
urmat liceul clasic. A studiat ştiinţele juridice la Bonn şi 
mai tîrziu la Berlin, unde preocuparea pentru filozofie l-a 
făcut însă să părăsească curînd studiul dreptului. După o 
şedere de cinci ani în „metropola intelectualităţii" ,  el s-a 
întors, în 1 84 1 ,  la Bonn, cu intenţia de a obţine titlul de 
docent la universitatea de acolo. Pe atunci Prusia se afla 
în prima „eră nouău 295• Frederic Wilhelm al IV-lea declarase 
că îi place o opoziţie bine intenţionată, şi n diferite locuri 
s-au făcut încercări de a se organiza o asemenea opoziţie. 
Astfel a fost înfiinţată la Colonia „Rheinische Zeitung"  ; în 
paginile ei, în articole care făceau mare vîlvă, Marx a cri
ticat cu o îndrăzneală nemaiîntîlnită pe atunci dezbaterile 
dietei provinciale renane 296• La sfîrşitul anului 1 842, deve
nind redactorul-şef al ziarului, a dat atît de mult de furcă 
cenzurii, incit i s-a făcut onoarea de a se trimite de la 
Berlin un cenzor special pentru „Rheinische Zeitung" .  Cînd 
s-a constatat ca nici acest lucru nu foloseşte la nimic, ziarul 
a fost supus unei duble cenzuri : pe lingă cenzura obişnuită, 
fiecare număr trecea în a doua instanţă prin cenzura Re
gierungsprăsidentului din Colonia. Dar şi această măsură 
s-a dovedit ineficace faţă de „reaua-voinţă inveterată" a lui 
„Rheinische Zeitunga , şi la începutul anului 1 843 ministerul 
a dat o dispoziţie potrivit căreia „Rheinische Zeitung" tre
buia să-şi înceteze apariţia la sfîrşitul primului trimestru. 
Marx şi-a prezentat imediat demisia, deoarece acţionarii 
ziarului voiau să împace lucrurile, dar şi această încercare 
a dat greş şi ziarul şi-a încetat apariţia. 

Critica dezbaterilor din dieta renană l-a silit pe Marx 
să studieze probleme �egate de interese materiale. Cu acest 
prilej s-a izbit de noi aspecte, pe care nu le abordase nici 
dreptul şi nici filozofia. Pornind de la filozofia dreptului a 
lui Hegel, Marx a ajuns la convingerea că nu statul, înfăţişat 
de Hegel drept „încununare a întregului edificiu u, ci „socie
tatea civilă" ,  atît de vitreg tratată de el, este sfera în care 
trebuie căutată cheia pentru înţelegerea procesului dezvol· 
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tării istorice a omenirii. Iar ştiinţa care se ocupă de socie
tatea civilă este economia politică, şi această ştiinţă nu 
putea fi studiată temeinic în Germania, ci numai în Anglia 
sau în Franţa. 

De aceea, după căsătoria sa cu fiica consilierului intim 
von Westphalen din Trier (sora viitorului ministru de interne 
al Prusiei von Westphalen) , Marx s-a mutat în vara anului 
1843 la Paris, unde s-a consacrat în special studiului econo
miei politice şi al istoriei marii revoluţii franceze. Totodată 
el a editat împreună cu Ruge revista „Deutsch-Franzosische 
Jahrbicher" 297, din care nu a apărut însă decît un singur 
număr. Expulzat în 1 845 din Franţa de către Guizot, el a 
plecat la Bruxelles, unde a rămas, ocupîndu-se de studiul 
aceloraşi probleme, pînă la izbucnirea revoluţiei din februa
rie. Cît de puţin era el de acord cu socialismul consacrat 
pe atunci, chiar şi în forma lui cea mai pretins savantă, o 
dovedeşte critica pe care a făcut-o voluminoasei lucrări a 
lui Proudhon „Filozofia mizeriei" ,  critică apărută în 1 847 la 
Bruxelles şi Paris sub titlul „Mizeria filozofiei " 298• In această 
lucrare se găsesc deja multe puncte esenţiale ale teoriei 
sale, expuse acum amănunţit. De asemenea „Manifestul 
Partidului Comunist " ,  Londra, 1 848, scris înainte de revo
luţia din februarie şi adoptat de un congres muncitoresc la 
Londra, este în esenţă opera sa 299, 

Expulzat din nou de guvernul belgian, de astă dată sub 
influenţa panicii stîrnite de revoluţia din februarie la  
invitaţia guvernului provizoriu francez, Marx s-a întors la  
Paris. Valul revoluţionar împinsese pe  planul a l  doilea orice 
preocupare ştiinţifică ; acum era momentul de a participa 
activ la mişcare. După ce în primele zile de agitaţie s-a opus 
planului absurd al unor agitatori care voiau să organizeze 
în Franţa detaşamente de voluntari recrutate din rîndurile 
muncitorilor germani, care să transforme Germania într-o 
republică, Marx a plecat împreună cu prietenii săi la Colonia 
şi a întemeiat acolo „Neue Rheinische Zeitung" ,  care a 
fiinţat pînă 1n iunie 1849 şi căreia lumea de pe Rin îi mai 
păstrează o bună amintire 300• Probabil că 11icăieri libertatea 
de care se bucura presa în 1 848 nu a fost folosită cu atîta 
succes ca atunci, în plin centru al unei citadele prusiene, de 
către acest ziar. După încercările zadarnice ale guvernului 
de a suprima ziarul prin acţiuni judiciare - Marx a com
părut de două ori în faţa curţii cu juri pentru delicte de 
presă şi pentru incitare la refuzul de a se plăti impozitele, 
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fiind achitat în ambele rînduri -, ziarul a primit lovitura 
de graţie în timpul răscoalelor din mai 1 849, cînd Marx, sub 
pretextul că şi-a pierdut supuşenia prusiană, iar ceilalţi re
dactori sub pretexte asemănătoare au fost expulzaţi . Marx 
a fost deci nevoit să plece din nou la Paris, de unde a fost 
iarăşi expulzat, şi încă în vara anului 1 849 el s-a mutat la 
Londra, unde domiciliază şi astăzi. 

La Londra se adunase atunci întreaga fine fleur * a 
emigraţiei continentale de toate naţiunile. Se creau tot felul 
de comitete revoluţionare, uniuni, guverne provizorii in par
tibus infidelium **,  aveau loc dispute şi certuri de tot felul, 
şi domnii care au luat parte la ele privesc, probabil, în pre
zent acea perioadă ca cea mai nenorocită din viaţa lor. Marx 
s-a ţinut departe de toate aceste intrigi . El a continuat să 
publice cîtva timp „Neue Rheinische Zeitung" sub forma 
unei reviste lunare (Hamburg, 1 850) 301, după aceea s-a re
tras la British Museum şi a început să studieze scrierile de 
economie politică din uriaşa bibliotecă de acolo, în mare 
parte necunoscute. In acelaşi timp el a scris cu regularitate 
corespondenţe pentru „New York Tribune"  302, fiind, ca să 
spunem aşa, pînă la izbucnirea războiului civil din America, 
redactorul acestui ziar anglo-american de mîna întîi pentru 
problemele de politică europeană. 

Lovitura de stat din 2 decembrie l-a determinat să scrie 
broşura „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte", 
New York, 1852, care a apărut tocmai într-o nouă ediţie (la 
Meissner din Hamburg) şi va contribui nu în mică măsură 
la înţelegerea situaţiei precare în care a ajuns chiar în 
momentul de faţă acelaşi Bonaparte. Eroul loviturii de stat 
ne apare aici în adevărata sa înfăţişare, fără acea aureolă 
de glorie cu care l-a înconjurat  succesul său de o clipă. 
Filistinul care vede în Napoleon al III-lea pe cel mai mare 
om al secolului, şi de aceea nu-şi poate explica cum este 
posibil ca acest geniu uluitor să facă acum deodată gafă 
după gafă, să comită o eroare politică după alta, acest fi
listin poate să se dumirească citind lucrarea amintită a 
lui Marx. 

Cu toate că în tot timpul şederii sale la Londra, Marx 
nu a căutat cîtuşi de puţin să atragă atenţia ,  totuşi Karl 

* - cremă. - Nota trad. 
** - în străinătate (textual : „în ţara necredincioşilor• - adaos la 

titlul prelaţilor catolici miţi în funcţia de episcopi în ţări necreştine) 
- Nota trad. 
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Vogt_ l-a silit, după campania din 1 859 din Italia ,  să se 
angajeze într-o polemică, care s-a încheiat prin cartea lui 
Marx „Domnul Vogt" (Londra, 1 860) 303• Cam în acelaşi timp 
a apărut primul rod al cercetărilor sale în domeniul econo
miei politice : „Contribuţii la critica economiei politice" ,  
volumul întîi, Berlin, 1 859. Acest volum cuprinde numai 
teoria banilor, expusă dintr-un punct de vedere cu totul 
nou ; continuarea s-a lăsat aşteptată deoarece autorul des
coperise între timp atîtea materiale noi, încît a socotit ne
cesar să întreprindă noi cercetări. 

In 1 867, în sfîrşit, a apărut la Hamburg „Capitalul. Cri
tica economiei politice" ,  volumul întîi. Această operă este 
rezultatul unei munci de cercetare de o viaţă întreagă. Ea 
este expresia ştiinţifică a economiei politice a clasei munci
toare. Aici nu este vorba * de fraze agitatorice, ci de con
cluzii strict ştiinţifice. Oricare ar fi .poziţia pe care ai adopta-o 
faţă de socialism, vrînd-nevrînd trebuie să recunoşti că el 
este expus aici pentru întiia oară în mod ştiinţific şi că 
tocmai Germaniei i-a fost dat să aducă şi în acest domeniu 
un asemenea aport. Cine va voi să mai combată de acum 
încolo socialismul va trebui mai întîi s-o scoată la capăt cu 
Marx, şi dacă va reuşi, se înţelege că nu va mai fi nevoie 
să se refere la dei minorum gentium ** . 

Dar cartea lui Marx prezintă interes şi sub alt aspect. 
Ea este prima lucrare în care sînt înfăţişate complet şi lim
pede adevăratele relaţii dintre capital şi muncă, în forma 
clasică pe care au căpătat-o în Anglia. Anchetele parlamen
tare i-au furnizat un material bogat, care îmbrăţişează o 
perioadă de aproximativ 40 de ani, practic aproape necu
noscut chiar şi în Anglia, cu privire la situaţia muncitorilor 
din mai toate ramurile industriale, cu privire la munca fe
meilor şi a copiilor, cu privire la munca de noapte etc.ao1 ; 
prin felul cum sînt înfăţişate toate acestea ele au devenit 
pentru întîia oară accesibile. Urmează apoi istoria legisla
ţiei pentru reglementarea muncii în fabrici din Anglia, care, 
de la începuturile modeste făcute prin prima lege din 1 802, 
a ajuns acum să reglementeze timpul de muncă aproape în 
toate ramurile, atît ale industriei de fabrică cit şi ale indus
triei casnice, la 60 de ore pe săptămînă pentru femei şi tineri 
sub 1 8  ani şi la 39 de ore pe săptămînă pentru copii sub 

* !n manuscris e adăugat: „de propagandă politică". - Nota red. 
** - te;tual : „zeii mai mănţi" ; n sens figurat : ,,mărmile de 

mina a doua•. - Nota trad. 
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1 3  ani. Sub acest aspect, cartea este de cel mai înalt interes 
pentru orice om ocupat în industrie. 

Ani de-a rîndul Marx a fost, indiscutabil, scriitorul ger
man cel mai calomniat, în schimb nimeni nu va contesta că 
el a ripostat cu curaj şi că toate loviturile sale şi-au atins 
ţinta cu precizie. Dar polemica, de care s-a „ocupat" atît de 
mult, a fost totuşi în fond pentru el numai legitimă apărare. 
Ceea ce l-a interesat întotdeauna cu adevărat a fost ştiinţa 
sa, pe :are a studiat-o şi a frămîntat-o timp de douăzeci şi 
cinci de ani cu o conştiinciozitate fără seamăn, o conştiin
ciozitate care nu i-a permis să înfăţişeze publicului forma 
sistematizată a concluziilor sale înainte de a fi el însuşi 
mulţumit de forma şi de conţinutul lor, înainte de a fi con
vins că nu rămăsese nici o carte pe care să nu o fi citit, nici 
o obiecţie pe care să nu o fi cumpănit, că fiecare problemă 
a fost epuizată pină la capăt. 1n epoca noastră, epocă a 
epigonilor, gînditorii originali sînt foarte rari ; iar dacă 
cineva este nu numai un gînditor original, ci posedă şi o 
erudiţie neîntrecută în specialitatea sa, el merită o dublă 
apreciere. 

1n afară de studiile sale, Marx se ocupă, aşa cum şi e ste 
de aşteptat, de mişcarea muncitorească ; el este unul din 
întemeietorii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, care, 
în ultimul timp, a dat de atîtea ori prilej să se vorbească 
despre ca, dovedind nu în puţine locuri din Europa că este 
o forţă. Credem că nu greşim cînd spunem că şi în această 
organiza ţie, care în orice caz marchează o epocă în miş
carea muncitorească, elementul german deţine - mai cu 
seamă datorită lui Marx - locul influent care i se  cuvine. 

Scris de F. Engels în j urul 
datei de 28 iulie 1 869 
Publicat în „Die Zukunft" 
nr. 185 din 11 august 1869 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Trads din limba gemană 
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Raportul Consiliului General 
cu privire la dreptul de succesiune 31•5 

1. Dreptul de succesiune prezintă o importanţă socială 
numai în măsura în care transmite moştenitorului puterea 
p e  care a exercitat-o în timpul vieţii Sale cel decedat, şi 
anume puterea de a-şi însuşi, datorită proprietăţii sale, pro
dusul muncii altora. De pildă, pămîntul îl investeşte pe 
proprietarul lui, pe durata vieţii sale, cu puterea de a-şi 
însuşi cu titlu de rentă, fără nici un fel de compensaţie, 
produsul muncii altora. Capitalul îl investeşte cu puterea de 
a face acelaşi lucru cu titlu de dobîndă şi profit. Proprietatea 
asupra unor efecte publice îi dă posibilitatea să trăiască, 
fără a munci, de pe urma muncii altora etc. 

Succesiunea nu creează această putere de transferare a 
produsului muncii unui om în buzunarul altui om, ea se 
reeră numai la schimbarea persoanelor care exercită această 
putere. 

Ca orice legislaţie civilă, legile cu privire la succesiune 
nu constituie cauza, ci efectul, consecinţa juridică a actualei 
organizări economice a societăţii, bazată pe proprietatea 
privată asupra mijloacelor de producţie, adică asupra pă
mîntului, materiilor prime, maşinilor etc. 

Tot aşa, dreptul de succesiune asupra sclavilor nu era 
cauza sclaviei, ci, dimpotrivă, sclavia era cauza dreptului de 
succesiune asupra sclavilor. 

2. Noi trebuie să luptăm împotriva cauzei, şi nu a efec
tului, împotriva bazei economice, şi nu a suprastructurii 
juridice. 

Presupunînd că, în loc de a mai fi proprietate privată, 
mijloacele de producţie au devenit proprietate socială, atunci 
dreptul de succesiune ( în măsura în care are o importanţă 
socială) ar dispărea de la sine, deoarece un om nu poate 
lăsa după moartea sa decît ceea ce a posedat în timpul vieţii. 
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De aceea, scopul nostru măreţ trebuie să fie desfiinţarea 
acelor instituţii care conferă unui număr Jedus de oame"ni 
ln timpul vieţii lor puterea economică de a-şi însuşi roadele 
muncii celor mulţi . 

Acolo unde o societate a evoluat intr-atît încît clasa 
muncitoare are suficientă putere pentru a desfiinţa ase
menea instituţii, ea trebuie s-o iacă pe cale directă. De pildă, 
anulînd datoria publică, fireşte că clasa muncitoare scapă 
şi de transmitere. efectelor publice prin succesiune. Pe de 
altă parte, dacă ea nu are suficientă putere pentru a anula 
datoria •publică, ar fi o încercare nesăbuită să desfiinţeze 
dreptul de succesiune asupra efectelor publice. Dispariţia 
dreptului de succesiune va fi rezultatul firesc al unei transfor
mări sociale care va înlătura proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producţie ; dar desfiinţarea dreptului de 
succesiune nu poate fi niciodată punctul de plecare al unei 
asemenea transformări sociale. 

3. Una din marile greşeli pe care o comiteau acum 40 de 
ani discipolii lui Saint-Simon consta în aceea că ei nu 
vedeau în dreptul de succesiune un efect legal, ci cauza eco
nomică a actualei organizări sociale 300• Aceasta nu i-a îm
piedicat de fel să perpetueze în sistemul lor social proprie
tatea privată asupra pămîntului şi asupra celorlalte mijloace 
de producţie. Este drept că ei credeau că aşa cum au exista t 
regi electivi ar putea să existe şi proprietari electivi pe 
viaţă. A proclama abolirea dreptului de succesiune ca punct 
de plecare al revoluţiei sociale n-ar face decît să abată 
atenţia clasei muncitoare de la adevăratul punct în care 
trebuie dat atacul împotriva societăţii contemporane. Ar fi 
un lucru tot atît de absurd ca şi abolirea dispoziţiilor legale 
care reglementează relaţiile dintre vînzător şi cumpărător 
în timp ce actualul schimb de mărfuri ar continua să existe. 
Ar fi greşi: din punct de vedere teoretic şi reacţionar in 
practică. 

4 .  Analizînd legile de succesiune, presupunem în mod 
inevitabil că proprietatea privată asupra mijloacelor de pro
ducţie continuă să existe. Dacă n-ar mai exista printre cei 
vii, ea nu ar putea fi transferată de la ei şi de ei după moar
tea lor. De aceea toate măsurile privitoare la dreptul de 
succesiune se pot referi numai la o perioadă de tranziţie 
socială în care, pe de o parte, actuala bază economică a 
societăţii nu este încă transformată, iar pe de altă parte, 
masele muncitoare au acumulat suficiente forţe pentru a 
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impune măsuri de tranziţie menite să ducă în cele din urmă 
la o schimbare radicală a societăţii. Privită din acest punct 
de vedere, schimbarea legilor cu privire la succesiune repre
zintă doar una din numeroasele măsuri de tranziţie care 
vizează acelaşi scop. Aceste. măsuri de tranziţie cu privire 
la succesiune pot fi numai : 

a) majorarea taxelor de succesiune, aşa cum s-au şi 
introdus în numeroase state, şi folosirea fondurilor astfel 
obţinute în scopul eliberării sociale. 

b) Limitarea dreptului de succesiune prin testament, care, 
spre deosebire de dreptul de succesiune ab intestat sau în 
virtutea legăturilor de rudenie, apare ca o exagerare arbi
trară, izvorîtă din superstiţie, a însuşi principiului proprie
tăţii private. 

Scris de K. Marx la 2-3 august 1869 
Publicat în broşura 
„Report of the Fourth 
Annual Congress of The Intenational 
Working Men's Association, 
held at Bas le, in Switzerland". 
editată la Londra în 1869 

Se tipăreşte după textul 
broşurii 

Tradus din limba engleză 
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Raportul prezentat de Consiliul General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

la cel de-al IV-iea Congres General de la Basel 307 

Delegaţii diferitelor secţii vă vor prezenta dări de 
seamă amănunţite cu privire la succesele repurtate de Aso
ciaţia noastră în ţările respective. Raportul Consiliului vos
tru General se ocupă în special de guerilla dintre capital şi 
muncă - avem în vedere grevele care au frămîntat în ulti
mul an continentul european şi despre care s-a spus că n -ar 
fi  fost irovocate nici de mizeria muncitorilor şi  nici de des
potismul capitaliştilor, ci de intrigile de culise ale Asociaţiei 
noastre. 

La cîteva săptămîni după încheierea ultimului nostru 
congres a izbucnit memorabila grevă a ţesătorilor de pan
glici şi a vopsitorilor de mătase din B asel. Baselul şi -a 
păstrat pînă în zilele noastre multe caracteristici ale oraşu
lui medieval, cu tradiţii locale, cu prejudecăţi înguste, cu 
patricieni bogaţi şi îngîmfaţi, cu relaţii patriarhale între pa
tron şi muncitor. lncă acum cîţiva ani un fabricant din Basel 
se lăuda în faţa unui secretar al ambasadei engleze că 

, ,relaţiile dintre patoni şi muncitori sînt nici incomparabil mai bune de
cît în Anglia•, că , ,în Elvetia muncitorul oare l-ar părăsi pe bunul său 
patron de dragul unui salariu mai mare ar fi dispreţuit de propriii săi 
tovarăşi de muncă" şi că „superioritatea noastră faţă de Anqlia constă 
mai ales în durata mai mare a timpului de muncă şi în salariul scăzut", 

După cum vedeţi, rînduielile patriarhale, modificate sub 
influenţa epocii moderne, se reduc la  aceea că patronul este 
bun, iar salariul este mic, că muncitorul se simte ca un 
vasal medieval şi este exploatat ca un sclav salariat modern. 

Acest caracter patriarhal reiese şi dintr-o anchetă fă
cută de autorităţile elveţiene cu privire la munca copiilor în 
fabrici şi la starea şcolilor primare publice. S-a stabilit că 
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„în şcolile din Base! este cel mai nesănătos aer din lume, că în timp 
ce în aer liber acidul oarbonk există în proporţie de 4/10 OOO, iar în încă
perile închise această proporţie nu trebuie să depăşească 10/10 OOO, în 
şcolile publice din Base! această proporţie a crescut la 20-81/10 OOO 
înainte de amiază şi la 53-94/10 OOO după-amiază". 

ln legătură cu aceasta, d-l  Thurneysen, membru în Ma
rele consiliu din Basel, a declarat foarte calm : 

„Nu-i nimic I Părinţii voştri au învăţat în săli de clasă tot atît de 
proaste ca astea şi, totuşi, n-au păţit nimic", 

Acum este clar de ce izbucnirea unei lupte economice 
a muncitorilor din Basel a făcut epocă în istoria sociala a 
Elveţiei. Nu există ceva mai caracteristic decît punctul de 
plecare al acestei mişcări. Po trivit unui vechi obicei, în ziua 
de Sf. Mihail, ţesătorii de panglici pot lăsa lucrul cu 1/4 zi 
de lucru mai devreme decît în mod obişnuit. Dar la 9 noiem
brie 1 868, cînd muncitorii de la fabrica de panglici Debary 
şi fiii au revendicat ca de obicei acest neînsemnat privile
giu, unul dintre patroni le-a declarat pe un ton aspru, în
soţit de un gest porunci tor : 

„Cel care va pleca din fabrică şi va întrerupe lucrul va fi concediat 
imdiat şi pentru totdeauna" .  

După proteste zadarnice, 1 04 ţesători din 172 au  părăsit 
imediat fabrica, neputînd crede totuşi că vor fi concediaţi 
definitiv, întrucît atît patronul cit şi muncitorii erau obli
gaţi, potrivit unui contract scris, să anunţe plecarea sau 
concedierea cu 1 4  zile înainte. A doua zi dimineaţa cînd au 
venit la lucru, fabrica era înconjurată de j andarmi, care 
nu permiteau răzvrătiţilor să intre. Ţesătorii care în ajun nu 
părăsiseră fabrica cu 1/4 de zi mai devreme au refuzat acum 
să lucreze. Lozinca generală a fost : „Toţi sau nici unul " . 

Ţesătorii concediaţi în mod atît de neaşteptat au fost 
totodată evacuaţi împreună cu familiile lor din locuinţele 
pe care le închiriaseră de la patroni. Pe deasupra, aceştia 
din urmă au trimis circulare măcelarilor, brutarilor, băcani 
lor prin care li se punea în vedere să nu mai dea pe cre
dit alimente celor răzvrătiţi. Lupta începută astfel a durat 
de la 9 noiembrie 1 868 pînă în primăvara anului 1 869. Ca
drul raportului nostru nu ne permite să intrăm în alte amă
nunte. Este suficient să relevăm că lupta provocată de acest 
act arbitrar al despotismului capitalist, de acest lock-out 
cumplit s-a transformat într-un şir de greve întrerupte din 
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cînd în cînd de compromisuri, mereu încălcate de patroni. 
Ea a atins punctul culminant în momentul cînd înaltul şi 
onorabilul Mare consiliu din Basel a încercat zadanic să-i 
intimideze pe muncitori prin măsuri militare şi printr-un soi 
de stare de asediu. 

In timpul acestei lupte, muncitorii au fost sprijiniţi de 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. După părerea pa
tronilor, ea a adus pentru prima oară în paşnicul şi patriar
halul oraş Base] spiritul modern al răzvrătirii. De aceea, 
principala lor grijă a fost să-l alunge din Basel pe acest 
musafir nepoftit. Ei au încercat, zadarnic, să impună supu
şilor lor, ca o condiţie de pace, ieşirea din Asociaţie. Sufe
rind înfrîngere după înfrîngere în lupta împotriva Intena
ţionalei, ei au încercat să-şi verse focul recurgînd la măsuri 
absurde. Aceşti republicani, fiind proprietari ai unor mari 
fabrici în localitatea badeneză de graniţă Lorrach, situată în 
apropiere de Basel, l -au determinat pe împuternicitul local * 
să închidă secţiile de acolo ale Internaţionalei. Această mă
sură a fost anulată în scurt timp însă de guvernul din Baden. 
Cînd „Allgemeine Zeitung"  din Augsburg a îndrăznit să re
lateze obiectiv evenimentele de la Basel 308, aceşti „domni 
respectabili " l -au ameninţat în scrisori neroade că nu vor 
mai face abonamente. Ei au trimis special la Londra un agent 
cu misiunea fantastică de a stabili dimensiunile casei de 
bani generale a Internaţionalei. Dacă aceşti drept-credin
cioşi ar fi trăit la începuturile creştinismului, ei s-ar fi in
teresat la Roma dacă apostolul Pavel are un cont curent la 
bancă. 

Aceste procedee stîngace şi primitive s-au soldat pentru 
ei cu cîteva lecţii ironice de înţelepciune practică date de 
capitaliştii din Geneva. Cîteva luni mai tîrziu, neciopliţii 
provinciali din Basel le-au putut plăti cu vîrf şi îndesat iluş
trilor domni din Geneva. 

In martie au izbucnit la Geneva două greve : greva 
muncitorilor din construcţii şi cea a zeţarilor ; aceşti mun
citori făceau parte din secţii ale Internaţionalei. Greva mun
citorilor din construcţii fusese provocată de faptul că pa
tronii nu respectaseră întelegerea solemnă încheiată între 
ei şi munci tori cu un an înainte. Greva zeţarilor nu a fost 
decît deznodămîntul unui conflict care dura de 10 ani şi 
pe care muncitorii încercaseră zadarnic să-l rezolve în tot 

• !n textul englez : împutenicitul marelui duce. - Nota red. 
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acest răstimp prin intermediul a cinci comisii succesive. 
Ca şi la Basel, patronii au transformat imediat conflictele 
personale cu muncitorii într-o cruciadă a puterii de stat 
împotriva Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Consiliul de stat de la Geneva a trimis la gară poli
ţişti care să întîmpine şi să izoleze de grevişti pe muncitorii 
aduşi de patroni din alte ţări. El a permis ca „jeunesse do
ree" * din Geneva să atace cu revolvere pe străzi şi în l�curi 
publice munci tari şi muncitoare. Cu diferite prilejuri acest 
consiliu a asmu�it împotriva muncitorilor asasini platiţi din 
poliţia sa, în special în ziua de 24 mai, cînd a reeditat la 
Geneva, pe scară mai mică, scene asemănătoare cu cele de 
la Paris, pe care Raspail le-a calificat ca „Ies orgies infer
nales des casse-tetes" 310• Cînd, în cadrul unei adunări pu
blice, muncitorii din Geneva au trimis Consiliului de stat o 
adresă prin care-i cereau să instituie o anchetă în legătură 
cu aceste „infernale orgii ale poliţiei " ,  acesta le-a  respins 
grosolan cererea. Voia, evident, să-i împingă pe muncitorii 
genovezi la răscoală, să înăbuşe această răscoală prin forţa 
armată, să măture Internaţionala de pe pămîntul Elveţiei şi 
să-i supună pe proletari unui regim ca acela instituit la 2 
decembrie. Acest plan a fost zădărnicit datorită acţiunilor 
energice şi influenţei Comitetului nostru federal din Ge
neva, care a potolit spiritele 311• in cele din urmă patronii 
au fost nevoiţi să cedeze. 

Şi acum ascultaţi cîteva din învinuirile aduse Interna
ţionalei de către capitaliştii din Geneva şi clica lor de gaze
tari. In cadrul unei adunări publice, ei au trimis Consiliului 
de stat o adresă în care se spunea printre altele : 

„Cantonul Geneva este dus de ripă prin decretele primite de la 
Londra şi Paris ; se urmăreşte să se distmgă aici orice industrie şi orice 
muncă". 

Un ziar elveţian afirma că conducătorii Intenaţionalei 
sînt 

„agenţi secreţi ai împăratului Nlpoleon, care, la momentul oportun, se 
vor transforma în acuzatori publici împotriva micii noastre Elvetii " .  

Aşa vorbesc aceiaşi domni care nu de mult ardeau de 
nerăbdare să introducă în Elveţia un regim ca cel instaurat 

* In textul englez, după cuvintele „j eunesse doree" („tineretul de 
aur") urmează „secăturile de nădejde din «La jeune Suisse» "  ao•. -
Nota red. 
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Ia  2 decembrie ; aşa vorbesc aceiaşi magnaţi ai finanţei, 
adevăraţii conducători ai Genevei şi ai altor oraşe din 
Elveţia, despre care întreaga Europă ştie că de mult s-au 
transformat din cetăţeni ai Republicii elveţiene în simpli va
sali ai lui „Credit mobilier"  312 şi ai altor societăţi interna
ţionale de escroci. 

Masacrele cu care guvernul belgian a răspuns în luna 
apriie la grevele oţelarilor din Seraing şi ale minerilor din 
Borinage au fost relatate amănunţit în apelul adresat de 
Consiliul General muncitorilor din Europa şi din Statele 
Unite *. Am considerat acest apel cu atît mai necesar, cu 
cit în Belgia, acest stat constituţional model, asemenea ma
sacre ale muncitorilor nu constituie un fenomen întîmplător, 
ci unul permanent. Ingrozitoarea dramă militară a fost ur
mată de o farsă judiciară. In timpul anchetei întreprinse îm
potriva Comitetului nostru general belgian de la Bruxelles, 
ale cărui sedii au fost devastate de poliţie, iar o parte dintre 
membrii arestaţi, judecătorul de instrucţie a găsit o scrisoare 
a unui muncitor în care acesta cerea „500 de Internationales" ; 
de aici el a tras imediat concluzia că se plănuia trimiterea a 
500 de oameni la locul acţiunii. In realitate însă, cei „500 de 
lnternationales" nu erau altceva decit 500 de exemplare din 
„L'Internationale" ,  organul de presă săptămînal al  Comite
tului de l a  Bruxelles. Apoi el a dibuit ** o telegramă cu des
tinaţia Paris, în care se cerea o anumită canlilale de „pow
der" .  După îndelungate percheziţii, substanţa periculoasă a 
fost descoperită la Bruxelles. Ea s -a  dovedit a fi un insecti
cid ***.  1n sfîrşit, poliţia belgiană a jubilat crezînd că a dat 
peste comoara cea mult căutată, devenită obsesie pentru capi
taliştii de pe continent, care, după părerea lor, ar fi păstrată 
în cea mai mare parte la Londra şi ar finanţa în mod siste
matic toate secţiile principale de pe continent ale Asociaţiei. 
Anchetatorul belgian credea că această comoară este fere
cată într-o ladă de fier şi ascunsă într-un loc tainic. Zbirii 
săi s-au năpustit asupra lăzii, au spart încuietoarea şi au gă
sit citeva bucăţi de cărbune. Poate că, atins de mina poli
ţistului, aurul curat al Internaţionalei s-a transformat, cit ai 
clipi, în cărbune. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 37-380. - Nota red. 
** In original, „stiebert" de la cuvîntul „Stieber" - „copoi",  „de

tectiv" ; aluzie la numele d� familie al agentului de poliţie psin 
Stieber. - Nota red. 

*** - „powder" înseamnă praf de puşcă, dar şi insecticid. - Nota 
trad. 
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Dintre grevele care au izbucnit în decembrie 1 868 în cî
teva regiuni din Franţa în care predomină industria bumba
cului, cea mai însemnată a fost greva de la Sotteville-les
Rouen. Cu puţin înainte, fabricanţii din departamentul 
Somme s-au întîlnit la Amiens pentru a hotărî cum i-ar pu
tea bate pe concurenţii lor englezi pe piaţa engleză vînzîn
lu-şi mărfurile mai ieftin decît aceştia. Cu toţii au fost de 
acord că, în afară de taxele vamale protecţioniste, tocmai 
nivelul relativ scăzut al salariilor în Franţa a ferit-o pînă 
acum pe aceasta de produsele de bumbac englezeşti. De aici 
ei au tras, fireşte, concluzia că o reducere şi mai mare a sa
lariilor în Franţa le va permite să inunde Anglia cu produse 
le bumbac franţuzeşti. Ei nu s-au îndoit nici o clipă că mun
ci torii francezi din industria bumbacului vor fi mîndri să 
suporte cheltuielile războiului de cotropire, pe care patronii 
lor patrioţi au hotărît să-l poarte de cealaltă parte a Canalu
lui Mînecii. Curînd după aceea s-a răspîndit zvonul că fabri
canţii din Rouen şi din împrejurimi s-au înţeles într-un con
clav secret să aplice aceeaşi politică. N-a trecut mult şi la 
Sotteville-les-Rouen s-a anunţat deodată o scădere conside
rabilă a salariilor, şi atunci ţesătorii normanzi s-au ridicat 
pentru prima oară împotriva ofensivei capitalului. Ei au ac
ţionat sub impulsul momentului. Pînă atunci ei nu avuseseră 
sindicate şi nici nu-şi pregătiseră nici un fel de mijloace 
pentru a se împotrivi. Nevoia i-a făcut să se adreseze Comi
tetului din Rouen al Internaţionalei, care a obţinut imediat 
pentru ei un ajutor de la muncitorii din Rouen, din distric
tele învecinate şi din Paris. Pe la sfîrşitul lunii decembrie, 
Comitetul din Rouen s-a adresat Consiliului General într-un 
moment cînd districtele industriei de bumbac din Anglia tre
ceau prin mari lipsuri, într-un moment cînd la Londra dom
nea o mizerie fără precedent, iar în toate ramurile industriei 
bri tanice intervenise o stagnare generală. Aceasta este şi în 
prezent situaţia în Anglia. Dar, în pofida acestor împreju
rări extrem de nefavorabile, Consiliul General a considerat 
·că caracterul special al conflictului de la Rouen îi va deter
mina pe muncitorii englezi să acţioneze. Era un prilej foarte 
potrivit pentru a arăta capitaliştilor că războiul industrial in
ternaţional, pe care ei îl duc scăzînd salariile cînd într-o 
ţară, cînd într-alta, va fi, în sfîrşit, subminat de unirea in
ternaţională a clasei muncitoare. La chemarea noastră, mun
citorii englezi au răspuns imediat printr-o primă contribuţie 
în folosul Rouenului, iar Consiliul de la Londra al trade-uni-

28 



402 Karl Marx 

onurilor a hotărît să convoace în capitală împreună cu Con
siliul General un monstre meeting * de solidaritate cu fraţii 
lor ormanzi. Ştirea despre încetarea bruscă a grevei de la 
Sotteville a făcut să se revină asupra acestei măsuri. 

Nereuşita acestei lupte economice a fost compensată 
din plin de efectul ei moral. Ea a atras în rîndurile armatei 
revoluţionare a muncii pe muncitorii normanzi din indu
stria bumbacului, a stimulat înfiintarea de sindicate la 
Rouen, Elbeuf, Darnetal ş.a.m.d. şi a întărit alianţa frăţească 
dintre clasa muncitoare din Anglia şi cea din Franţa.  In 
cursul iernii şi primăverii anului 1 869, propaganda noastră 
în Franţa a fost paralizată din cauza dizolvării forţate în 
1 868 a Comitetului nostru de la Paris, a şicanelor poliţiei în 
departamente şi a alegerilor parlamentare generale din 
Franţa, care erau în centrul atenţiei generale. 

Imediat după alegeri au izbucnit numeroase greve în 
regiunile miniere din departamentul Loire, la Lyon şi în 
multe alte localităţi. Realităţile economice care au ieşit la 
iveală în timpul acestei lupte dintre capitalişti şi muncitori 
au infirmat tot ceea ce se spunea despre prosperitatea cla
sei muncitoare sub cel de-al doilea Imperiu. Revendicările 
muncitorilor erau atît de modeste şi atît de urgente, incit, 
după ce au opus în repetate rînduri o rezistenţă neruşinată, 
capitaliştii au fost nevoiţi să le satisfacă în întregime. Sin
gura trăsătură ciudată a acestor greve consta în faptul că 
au izbucnit pe neaşteptate după o perioadă de aparentă 
acalmie şi că s-au succedat foarte rapid. Cauza este totuşi 
simplă şi evidentă. In timpul alegerilor, muncitorii şi-au 
încercat cu succes forţele în lupta împotriva despotului 
care asupreşte întregul popor. Ei au hotărît, fireşte, ca după 
alegeri să-şi încerce forţele împotriva despoţilor lor par
ticulari. 

Alegerile au făcut să se agite spiritele. Presa guverna
mentală, care, după cum se ştie, este plătită să falsifice fap
tele, a pus, fireşte, toate aceste evenimente pe seama unui 
ordin secret al Consiliului General de la Londra, care, spune 
ea, îşi trimite emisarii dintr-un loc în altul pentru a-i 
convinge pe muncitorii francezi, de altfel foarte mulţumiţi 
de soarta lor, că nu e bine să muncească peste puteri, să 
primească un salariu mic şi să îndure un tratament brutal. 
„L'International " ,  o fiţuică a poliţiei franceze care apare la 

* - miting gandios. - Nota !rad. 
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Londra 313, a binevoit să dezvăluie lumii, în numărul său din 
3 august, motivele ascunse ale activităţii noastre dăunătoare . . 

„Cel mai ciudat - se spune acolo - este că s-a recomandat ca 
grevele să înceapă în tări în care mizeria este încă departe de a se face 
simţită. Aceste explozii neaşteptate, cm nu se poate mai nimerite pentru 
unii vecini ai Franţei, primii care ar trebui să se teamă de război, de
termină pe mulţi să Se întrebe : Qare aceste greve n-au izbucnit la ce
rerea vreunui Machiavelli străin care a ştiut să intre în graţiile acestei 
atotputernice Asociaţii ?" 

Şi în timp ce această fiţuică a poliţiei franceze ne în
vinuia că prin greve creăm greutăţi interne guvernului fran
cez, cu scopul de a-l scăpa pe contele Bismarck de povara 
unui război extern, un ziar din Prusia renană, organ al fa
bricanţilor, ne învinuia că prin greve zdruncinăm temeliile 
Confederaţiei Germaniei de nord 314, urmărind să paralizăm 
industria germană în interesul fabricanţilor străini. 

Vom ilustra prin două cazuri tipice legătura dintre In
ternaţională şi grevele din Franţa. În ceea ce priveşte pri
mul caz - greva de la Saint-Etienne şi masacrul care a avut 
loc după aceea la Ricamarie -, nici chiar guvernul fran
cez nu mai îndrăzneşte să afirme că Internaţionala ar fi avut 
vreun amestec în această chestiune. 

În ceea ce priveşte evenimentele de la Lyon, nu Inter
naţionala i -a  împins pe muncitori la greve, ci, dimpotrivă, 
grevele i -au împins pe muncitori în rîndurile Internaţionalei. 

Minerii din Saint-Etienne, Rive-de-Gier şi Firminy au 
cerut în mod paşnic, dar hotărît, directorilor companiilor 
miniere să revizuiască tariful de salarizare şi să reducă ziua 
de muncă, care ajunsese la 1 2  ore de muncă grea, în subte
ran. Deoarece încercarea de a ajunge la o înţelegere pe cale 
paşnică a eşuat, la 1 1  iunie ei au declarat grevă. Pentru ei 
era, fireşte, o chestiune vitală să-şi asigure sprijinul tovară
şilor lor de muncă care continuau să lucreze. Ca să împie
dice acest lucru, directorii companiilor miniere au cerut şi 
au primit din partea prefectului departamentului Loire o în
treagă pădure de baionete. La 1 2  iunie greviştii au c onstatat 
că minele se află sub o puternică pază militară. Spre a -şi 
asigura zelul soldaţilor ce le fuseseră puşi la dispoziţie de 
către guvern, companiile miniere au plătit fiecărui soldat 
1 franc pe zi. Soldaţii şi-au arătat recunoştinţa faţă de 
c ompanii reţinînd circa 60 de mineri care încercaseră să 
pătrundă la tovarăşii lor din mine. în după-amiaza aceleiaşi 
zile, cei arestaţi au fost trimişi la Saint-Etienne sub escorta 
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unui detaşament de 1 50 de soldaţi din regimentul 4 de linie. 
Înainte ca ace)ti vitej i soldaţi să pornească la drum, unul 
dintre inginerii cmpaniei Dorian le-a dat 60 de sticle de ra 
chiu, cerindu-le totodată ca pe drum să nu-i piardă din ochi 
pe cei arestaţi, deoarece aceşti mineri sînt nişte sălbatici, 
nişte barbari, nişte ocnaşi evadaţi. Rachiul şi dăscăleala in
ginerului au pregătit o ciocnire sîngeroasă. Detaşamentul 
era urmat de o mulţime de mineri cu soţiile şi copiii lor. In
tr-o trecătoare îngustă din înălţimile Moncel, districtul Ri
camarie, ei i -au înconjurat pe soldaţi, cerînd eliberarea 
arestaţilor. Deoarece au refuzat să facă acest lucru, au fost 
împroşcaţi cu o ploaie de pietre ; atunci, fără nici un fel de 
somaţie, ei au deschis focul asupra mulţimii, ucigînd 15 oa
meni, printre care două femei şi  un sugar, şi rănind grav pe 
mulţi alţii. Cei răniţi au îndurat chinuri îngrozitoare. Printre 
aceştia se afla şi o biată fetiţă de 12 ani, Jenny Petit, al că
rei nume va rămîne veşnic viu în istoria clasei muncitoare. 
Ea a fost lovită din spate de două gloanţe ; unul s-a înfipt 
în picior, celălalt i -a străpuns spatele, i -a  zdrobit mîna şi a 
ieşit prin umărul drept. „Les chassepots avaient encore fait 
merveilleu 315• 

De astă dată însă, guvernul a înţeles imediat că a făcut 
nu numai o crimă, ci şi o gafă grosolană. Burghezia nu l-a 
aclamat ca pe un salvator al societăţii. Intregul consiliu mu
nicipal al oraşului Saint-Etienne a demisionat, denunţînd în
tr-o declaraţie comportarea inumană a soldaţilor şi cerind 
insistent îndepărtarea lor din oraş. Presa franceză a tunat şi 
a fulgerat împotriva ororilor săvîrşite. Pînă şi ziare conserva
toare ca „Moni teur universel u 316 au deschis liste de sub
scripţii în folosul victimelor. Guvernul a fost nevoit să în
depărteze din Saint-Etienne odiosul regiment. 

In aceste condiţii grele a apărut ideea strălucită de a 
sacrifica pe altarul indignării publice un ţap ispăşitor -
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. In timpul dezbate
rilor judiciare, aşa-zişii răzvrătiţi au fost împărţiţi prin actul 
de acuzare în 1 0  categorii, care stabileau în mod foarte is
cusit gradul de vinovăţie al fiecăruia. In prima categorie, 
prezentată în culorile cele mai sumbre, intrau 5 muncitori 
suspectaţi în mod deosebit de a fi ascultat de un „ordin" 
secret din afară, dat de Internaţională. Probele au fost, de
sigur, zdrobitoare, după cum reiese din următorul scurt ex
tras dintr-un ziar juridic francez. 
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„Interogatoriul martorilor n-a dat posibilitatea să se stabilească 
exact participarea Asociaţiei Internaţionale. Martorii au afirmat doar 
că în fruntea bandelor se aflau nişte necunoscu/i n bluze albe şi cu 
-caschete. Dar nici unul dintre aceşti necunoscuţi n-a fost arestat şi n-a 
apărut pe banca acuza/ilor. La întrebarea : credeţi că Asociaţia Interna
ţională a avut vreun amestec n această afacere ? - unul dintre martori 
a răspoos : cred că da, dar nu am nici o dovadă". 

La scurtl vreme după masacrul de la Ricamarie "au în
ceput lupta economică răsucitorii de mătase din Lyon, în 
majoritate femei. Nevoia i -a de terminat să se adreseze Inter
naţionalei, care - în special prin intermediul membrilor ei 
din Franţa şi Elveţia - i-a ajutat să obţină victoria. în po
fida tuturor încercărilor de a-i intimida prin măsuri poli
ţieneşti, ei au declarat deschis că aderă la Asociaţia noastră 
şi au intrat oficial în rindurile ei, vărsînd Consiliului Gene
ral cotizaţi ile stabilite prin statut. La Lyon, ca şi mai înainte 
la Rouen, muncitoarele au jucat un rol nobil şi important. 

Exemplul răsucitorilor de mătase a fost urmat şi de 
muncitorii din alte ramuri industriale din Lyon. Astfel, în 
decurs de cîteva săptămîni, Asociaţia noastră a cîştigat 
peste 10 OOO de noi adepţi în rîndurile acestei populaţii ero
ice, care cu mai bine de 30 de ani în urmă a înscris pe stin
dardul ei lozinca proletariatului modern : „Vivre en travail
lant ou mourir en combattant ! " 317• 

In tot acest timp, guvernul francez a continuat şicanele 
împotriva Internaţionalei. La Marsilia el a interzis membri
lor noştri să se întrunească pentru a alege un delegat la 
Congresul de la Base!. Aceleaşi manevre josnice s-au repe
tat  şi în alte oraşe, dar pe continent, ca şi pretutindeni, mun
citorii încep, în sfîrşit, să înţeleagă că cea mai sigură cale 
pentru cucerirea drepturilor lor fireşti este aceea de a le 
exercita cu de la sine putere, fiecare pe propriul său risc. 

Muncitorii din Austria, în special cei din Viena, deşi 
au intrat în mişcare abia după evenimentele din 1 866 818, au 
ocupat deja poziţii avantajoase. Ei s -au unit imediat sub stea
gul socialismului şi al Internaţionalei, la care au aderat în mod 
colectiv prin delegaţi la recentul Congres de la Eisenach 319• 
In Austria, mai mult decît oriunde, burghezia liberală şi-a 
dat în vileag instinctele egoiste, inferioritatea spirituală şi 
ura meschină împotriva clasei muncitoare. Guvernul ei, vă
z înd că lupta intestină dintre rase şi naţionalităţi sfîşie im
periul ameninţîndu- i  existenţa, îi persecută pe muncitori, 
singurii care proclamă înfraţirea tuturor raselor şi naţionali
tăţilor. Burghezia, care şi-a cucerit noua poziţie nu datorită 
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propriului ei eroism, ci numai datorită înfrîngerii armatei 
austriece 320, abia dacă e în stare - lucru pe care îl ştie şi 
ea - să-şi apere noile cuceriri de atacurile dinastiei, ale 
aristocraţiei şi clerului ; şi, totuşi, această burghezie îşi iro
seşte forţele în încercări jalnice de a priva clasa muncitoare 
de dreptul de asociere, de întrunire, de libertate a presei. 

In Austria, ca şi în toate celelalte state de pe continent, 
Internaţionala a alungat „stafia roşie" de odinioară. Cînd la 
13 iulie, la Brinn *,  centrul industriei bumbacului din 
Moravia, s-a organizat pe o scară mai restrînsă masacrarea 
muncitorilor, acest eveniment a fost atribuit instigărilor 
secrete ale Internaţionalei, ai cărei agenţi aveau însuşirea 
de a se face nevăzuţi. Cînd cîţiva conducători ai poporului 
din Viena au compărut în faţa justiţiei, procurorul i -a  stig 
matizat ca agenţi ai străinătăţii. Pentru a ilustra profundele 
sale cunoştinţe în materie, a junge să menţionăm o mica 
greşeală pe care a făcut-o confundînd burgheza Ligă a păcii 
şi libertăţii de la Berna cu Internaţionala proletară. 

Dacă în Austria cisleithană 321 mişcarea muncitorească 
a suferit asemenea persecuţii, în Ungaria ea a fost prigonită 
făţiş şi într-un mod neruşinat. In această privinţă Consiliu
lui General i -au parvenit de la Pesta şi Pressburg ** ştii 
autentice. Un singur exemplu va fi suficient pentru a ilustra 
atitudinea autorităţilor faţă de muncitorii unguri. 

Ministrul afacerilor interne al Ungariei, d-l von Weck
heim, se afla tocmai la Viena într -o delegaţie ungară. 
Muncitorii din Pressburg, cărora luni de -a rîndul li s-a in
terzis ţinerea · de întruniri publice şi chiar organizarea unei 
serbări în vederea strîngerii de fonduri pentru înfiinţarea 
unei case de ajutor pentru bolnavi, au trimis recent o dele
gaţie la Viena, din care făcea parte cunoscutul agitator 
Niemtzik, pentru a înmîna o plîngere domnului ministru de 
interne. S-au depus multe eforturi pentru a obţine o audienţă 
la această ilustră persoană, şi cînd s-a deschis, în sfîrşit, uşa 
de la cabinetul ministerial, muncitorii au fost întimpinaţi de 
ministru într-un mod extrem de necuviincios : 

„Sîntej muncitori. Munciţi cu sîrguintă ? - a întrebat ministul 
pufăind din ţigară. - Restul nu vă priveşte. N-aveţi nevoie de nici n 

* Denumirea germană a oraşului cehoslovac Brno. - Nota trad. 
** Denumirea germană a oraşului cehoslovac Bratislava. - Nota 

trad. 
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iei de asaclatii ; şi dacă o să vă amestecaţi în politică, o să ştim să vă 
venim de hac. Nu vai face absolut nimic pentru voi. Muncitorii n-au 
deci! să cîrtească cit poftesc•. 

La întrebarea dacă totul va fi ca şi pînă acum, după 
bunul plac al autorităţilor, ministrul a răspuns : 

„Da, pe răspunderea mea•.  

După explicaţii îndelungate, dar infructuoase, munci
torii l -au părăsit pe ministru declarîndu-i : 

„1ntrucît problemele de stat se reflectă asupra situa/iei muncitori
lor, muncitorii trebuie să se ocupe şi se vor ocupa, desigur, de politică". 

In Pusia şi în restul Germaniei, anul trecut a fost mar
cat prin organizarea de sindicate în toată ţara. La recentul 
Congres de la Eisenach, delegaţii a peste 150 OOO de muncitori 
germani din Germania propriu-zisă, din Austria şi Elveţia 
au creat un nou partid social-democrat, al cărui progra_i a 
preluat literalmente principiile fundamentale ale statutu1ui 
nostru. Intrucît legea le interzice să creeze secţii ale Aso
ciaţiei noastre, ei au hotărît să primească individual carnete 
de membru de la Consiliul General * .  

Noi secţii ale Asociaţiei au luat fiinţă la Neapole, în 
Spania şi în Olanda. La Barcelona şi Amsterdam apar publi 
caţii săptămînale ale Asociaţiei noastre 323• 

Laurii culeşi de guvernul belgian pe glorioasele cîm
puri de luptă de la Seraing şi Frameries au tulburat, pare-se, 
liniştea marilor puteri. De aceea nu este de mirare că anul 
acesta Anglia se poate lăuda şi ea cu un masacru împo
triva muncitorilor. Minerii din Wales, de la Great Pit din 
Leeswood, în apropiere de Mold în Denbighshire, au fost 
anunţaţi pe neaşteptate de către administratorul minei, pe 
care ei îl urau încă de mult fiind un despot meschin şi in
corigibil, că li se vor reduce salariile. Ei au strîns oameni 
de la minele din vecinătate, l -au alungat din casă şi i -au 
transportat toată mobila pînă la cea mai apropiată staţie de 
cale ferată. Nenorociţii îşi închipuiau, în puerila lor naivi-

* In textul englez este introdusă aici uIlătoarea frază : „La Con
gresul de la Barmen 322, Uniunea generală a muncitorilor germani s-a de
clarat de acord cu principiile Asociaţiei nostre, dar a arătat, todată, 
că legea

.
prusiană îi interzice să se afilieze-.  - Nota red. 
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tate, că astfel vor scăpa de el pentru totdeauna *.  La 28 mai„ 
doi dintre capii răzvrătiţilor urmau să fie transportaţi de 
poliţişti la  tribunalul din Mold, sub escorta unui detaşament 
din regimentul 4 infanterie al „maiestăţii -saleu . Pe drum, 
mulţimea de mineri a încercat să-i elibereze şi, întîmpinînd 
împotrivirea poliţiei şi a soldaţilor, a aruncat cu pietre ; 
atunci soldaţii, fără nici o somaţie, au răspuns la ploaia de 
pietre cu o ploaie de gloanţe din puştile lor care se încarcă 
pe la culată ** .  Cinci persoane, printre care două femei şi un 
copil„ au fost ucise şi foarte mulţi au fost răniţi. Pînă aici, 
între masacrul de la Mold şi cel de la Ricamarie există 
nare asemănare, dar de aici încolo această asemănare înce
tează. In Franţa, soldaţii au trebuit să dea socoteală numai în 
faţa comandanţilor lor. In Anglia ei au trebuit să se supună 
unui interogatoriu în faţa curţii cu juri ; dar preşedintele 
acesteia era un bătrîn surd şi pe jumătate nebun, care tre
buia să asculte depoziţiile martorilor printr-un cornet acustic, 
iar curtea cu juri din Wales era un tribunal de clas. neîndu
răGr şi îmbîcsit de prejudecăţi. Acest tribunal a considerat 
măcelul „un omor scuzabW.  In Franţa răzvrătiţii au fost 
condamnaţi la închisoare de la 3 la 1 8  luni şi curînd după 
aceea amnistiaţi. In Anglia ei au fost condamnaţi la 10 ani. 
muncă silnică ! 

In Franţa, întreaga presă, indignată, a tunat şi a fulgerat 
împotriva soldaţilor. In Anglia presa a avut numai cuvinte 
de simpatie la adresa soldaţilor şi de ocară la adresa vic
timelor acestora. Cu toate acestea, muncitorii englezi au 
cîştigat mult scăpînd de o mare şi primejdioasă iluzie. Pînă 
acum ei şi-au închipuit că viaţa lor e mai mult sau mai 
puţin ocrotită prin prevederile legii cu privire la răzvră
tiri324 şi prin faptul că forţa armată este subordonată autori
tăţilor civile . Acum ei au deschis ochii. Ministrul de interne 
liberal, d-l Buce, a declarat în Camera comunelor, în pri
mul rînd, că orice funcţionar, orice vînător de vulpi sau preot 
are dreptul, fără să dea în prealabil citire legii cu privire la 
răzvrătiri, să ordone trupelor să tragă asupra acelora pe care 
îi poate considera, după bunul plac, mulţime de răzvrătiţi ; 
şi, în al doilea rînd, că soldaţii au dreptul să tragă din pro
prie iniţiativă sub pretext că sînt în legitimă apărare. Mi-

* !n textul englez aici figurează uimătarea fiază : „Răzvrătitii au 
fost, fireşte, deferiţj j ustiţiei, unul dintre ei însă a fost eliberat de un 
grup de aproximativ i OOO de oameni şi scos din oraş " .  - Nota red. 

** !n textul englez este adăugat : (puştile Snider). - Nota red. 
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nistrul liberal a uitat să adauge că în asemenea împrejurări 
fiecare om trebuie să fie înarmat pe socoteala statului cu 
o puşcă ce se încarcă pe la culată, pentru a se apăra împo
triva soldaţilor. 

La Congresul general al trade-unionurilor care a avut 
loc la Birmingham la 30 august s-a adoptat următoarea rezo
luţie : 

„Avind în vedere că aproape pretutindeni organizaţiile muncito
reşti locale au cedat locul organizaţiilor pe scară naţională, că extinderea 
libertăţii cmerţului provoacă o asemenea concurenţă în rîndurile capi
taliştilor înoît interesele muncitorilor sînt scăpate din vedere şi sacri
ficate în cursul acestei furibunde concurenţ e intemaţionale ; că orga
nizaţiile muncitoreşti trebuie să se extindă şi mai mult şi să capete ut 
caracter intemaţional ; avînd în vedere, mai departe, că Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor urmăreşte apărarea intereselor generale al
clasei muncitoare, care simt pretutindeni aceleaşi, congresul recmandă 
călduros muncitorilor din Regatul Unit şi mai ales tuturor orqanizaţiilor 
muncitoreşti să !msţină această Asociaţie şi le recomandă insistent afilie
rea. Congresul îşi eprimă de asemenea convingerea că înfăptuirea 
principiilor Internaţionalei va duce la o pace trainică între toate po
oarele" 325, 

In mai anul curent, un război între Statele Unite şi An
glia părea iminent. De aceea Consiliul vostru General a 
trimis d-lui Sylvis, preşedintele Uniunii naţionale a munci 
torilor americani, o adresă în care cheamă clasa muncitoar
din Statele Unite să ceară menţinerea păcii, în timp ce cla
sele dominante instigă la  război *. 

Moartea subită a d-lui Sylvis, acest vaJillC luptător
pentru cauza noastră comună, ne determină să încheiem 
prezentul raport, în semn de omagiu adus memoriei sale, 
cu scrisoarea sa de răspuns : 

„Philadelphia, 26 mai 1 86' 
m primit ieri adresa dv. din 12 mai. Pentru mine a fost o nespus. 

fericire să primesc acste rînduri cordiale de la tovarăşii noştri mucitori 
de pste ocean. Cauza noastră este comună. Este războiul sărăciei împo
triva bogăţiei. Munca este pretutindeni la fel de asuprită, iar capitalul 
pretutindeni la fel de neîndurător, Iată de ce spun că avem o cauză 
comună. In numele clasei muncitoare din Statele Unite vă întind o mină 
tovărăşească dv. şi, prin dv., tUturor celor pe care-i reprezentaţi, pre
cum şi tuturor oamenilor muncii - bărbati şi femei - umiliţi şi ex
ploataţi din Europa. Continuaţi-vă măreaţa operă începută pînă cînd 
eforturile voastre vor fi încununate de un succes deplin. Aceasta este 
şi intenţia noastră. Ca rezultat al ultimului război, la noi s-a format 
cea mai josnică aristocraţie financiară din lume. Această putere finan � 

* Vezi volumul de faţă, pag. 38 1-383. - Nota red. 
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dară vlăguieşte poporul. Noi i-am dclarat război şi sîntem hotărîti să 
învingem, Dacă va fi cu putinţă, vom rpurta victoria prin una de vot ; 
dacă nu, vom recurge la mijloce mai violente. In cazuri extreme este 
cîteodată nevoie de o mică flebocenteză''. 

Din însărcinarea Consiliului General : 
Robert Applegarth, preşedinte 
Cowel Stepney, casier 
J. George Eccarius, secretar general 

Londra, 1 septembrie 1869 
Adresa : 256, High Holborn, 
Western Central 

Scris de K. Marx 

Publi:at în broşură la Basel 
în sptembrie 1 869, precm şi 
în broşura „Report of the Fourth 
Annual Congress of the International 
Working Men's Asociation, 
held at Basle, n Switzerland", 
Londra, 1869 

Se tipăreşte d.pă textul 
broşurii editate la Basel 

Tradus din limba germană 
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[Proiect de rezoluţie a Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
cu privire la atitudinea guvernului englez 
în problema amnistierii irlandezilor 326] 

Declarăm : 

411 

că d -l Gladstone, în răspunsul său la cererile irlande
zilor de a-i elibera pe patrioţii irlandezi întemniţaţi - răs
puns dat în scrisoarea sa adresată d-lui O'Shea etc. etc. * -, 
a insultat cu bună ştiinţă naţiunea irlandeză ; 

că el leagă amnistia politică de condiţii la fel de înjo
sitoare pentru victimele unei proaste guvernări ca şi pentru 
poporul din care acestea fac parte ; 

că d-l Gladstone, care, în pofida poziţiei sale oficiale, a 
salutat în mod public şi cu entuziasm rebeliunea stăpînilor 
de sclavi americani 327, predică acum poporului irlandez doc
trina supunerii pasive ; 

că întreaga sa atitudine în problema amnistiei irlande
zilor este un produs autentic şi firesc al acelei „politici de 
cucerire" pe care d- l  Gladstone a înfierat-o atît de vehe · 
ment încît i -a silit pe toryi, rivalii săi, să plece de la  cîrma 
ţării 32s ;  

că Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor îşi exprimă admiraţia pentru curaj ul, fermitatea şi 
abnegaţia cu care poporul irlandez a dus campania pentru 
amnistie ; 

* Jn registrul de procese-verbale l Consiliulul General : „răspun. 
dat n crisorile adresate de d-l Gl,dstone d-lui O'Shea la 1 8  octombrie 
1 869, şi d-lui lsaac Butt a 3 octmbrie 1 869" .  
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că această rezoluţie trebuie adus. la cunoştinţa tuturor 
secţiilor Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi tuturor 
organizaţiilor muncitoreşti din Europa şi America afiliate ei. 

Prezentat de K.  Marx 
la 16 noiembrie 1 869 

Publicat în ziarele : 
„Reynolds 's Newspaper" 
din 21 noiembrie 1 869, 
„Der Volksstaat " nr. 1 7  
din 2 7  noiembrie 1 869, 
„L'Internationale" nr. 48 
din 12 decembrie 1 869 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului, confruntat 
cu textul proceselor
verbale ale Consiliului 
General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Adresa Consiliului General 
către Consiliul federal al Elveţiei romande 329 

In şedinţa sa extraordinară din 1 ianuarie 1 870, Consi
liul General a hotărît : 

1 .  In „Egalite" din 1 1  decembrie 1869 citim : 
„Este cert că el u (Consiliul General) „neglijează lucruri 

extrem de importante„. Noi i le amintim" (obligaţiile Con
siliului General) „citind articolul 1 din Regulament etc. : 
«Consiliul General este obligat să ducă la îndeplinire rezo
luţiile congresului»„ .  Noi am putea pune îndeajunse întrebări 
Consiliului General, astfel incit răspunsurile lui să consti
tuie un document destul de amplu. Vom iace aceasta mai 
tîrziu„.  In aşteptarea„. etc. u 

Consiliul General nu cunoaşte nici un articol în statul 
sau în Regulament care să-l oblige să intre în corespondenţă 
sau în polemică cu „Egalite" sau să dea „răspunsuri la între
bările" puse de diferite ziare. 

Numai Consiliul federal al Elveţiei romande reprezintă 
organizaţiile afiliate din Elveţia romandă faţă de Consiliul 
General. Dacă Consiliul federal romand ne va pune întrebări 
sau va formula reproşuri la adresa noastră, fireşte pe singura 
cale legală, adică prin „secretarul" său, Consiliul General v: 
fi întotdeauna gata să-i răspundă. Dar Consiliul federal ro 
mand nu are nici dreptul să transfere funcţiile sale ziarelor 
„Egalite" şi „Progres" a3o şi nici să lase ca acestea să-i uzurpe 
funcţiile. In general vorbind, corespondenţa Consiliului Ge
neral cu comitetele naţionale şi locale nu poate fi publicată 
fără ca aceasta să aducă mari prejudicii intereselor Asocia
ţiei . Dacă, prin urmare, celelalte organe ale Internaţionalei ar 
imita pe „Progres" şi „Egalite" , Consiliul General s-ar afla 
în faţa alternativei fie de a se discredita prin tăcerea sa în 
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ochii opm1e1 publice, fie de a încălca obligaţiile s ale răspun
zînd în mod public *. 

„Egalite" împreună cu „Progres" (ziar care nu este trimis 
Consiliului General) îl invită pe „Travail" 331 (ziar parizian 
-care pînă acum încă nu s -a  declarat organ al Internaţionalei 
şi care de asemenea nu este trimis Consiliului General) să 
ceară explicaţii Consiliului General ** .  O adevărată ligă a 
binelui public ! 332 

2. Admiţînd că întrebările puse de „Egalite" emană de la  
Consiliul federal romand, răspundem la  ele numai cu condiţia 
::a pe viitor asemenea întrebări să nu ne mai parvină pe 
această cale. 

3. Problema buletinului. 
In rezoluţiile Congresului de la Geneva, trecute în Regu

lament, se prevede obligaţia comitetelor naţionale de a tri
mite Consiliului General documente referitoare la mişcarea 
proletară, Consiliul General urmînd să scoată apoi un bu
letin în diferite limbi „ori de cite ori îi vor permite mijloa
cele" . (As oi ten as its means permit, the General Council 
shall publish a report etc. " )  

Obligaţia Consiliului General era astfel legată de con
diţii care n-au fost niciodată îndeplinite. Nici măcar ancheta 
statistică prevăzută de statut şi hotărîtă la mai multe con
.grese generale consecutive nu a fost niciodată efectuată, 
deşi Consiliul General a cerut an de an ca ea să fie între
prinsă. Consiliului General nu i s -au înaintat nici un fel de 
-documente. In ceea ce priveşte mijloacele, Consiliul General 
ar fi încetat de mult să mai existe dacă n-ar fi fost contri
buţiile locale din Anglia şi s acrificiile personale făcute de 
membrii săi. 

„ n manuscris sint şterse cuvintele care uimează : „Progres•, care 
nu ste trimis Cosiliului General, dşi, potrivit rezoluţiilor adollate la 
trei congrse generale consecutive, el trebuia să-i fie trimis, a fost ini
ţiatorul uzu1pării fucţiilor Consiliului General. 

„„ In manuscris sint şterse cuvintele care UIlează : într-adevăr, se 
pare că aceleaşi persoane are anul trecut, mediat după aderarea lor 
cu întirziere la Asociaţia noastră, au pus la cale planul primejdios de a 
:rea în s.nul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor o altă asociaţie 
internaţională cu sediul la Geneva, pusă sub ontrolul lor pesonal, au 
revenit asupra planului, fiind şi acum încredimţate că au misiunea spe
cială de a uzurpa onduerea suprmă a Asociaţiei Intenaţionale. Con
-siliul General reamintşte Consiliului federal romand că răjpunde pen
tru felul cum sînt conduse ziarele „Egalite" şi „Progres•.  
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In felul acesta, Regulamentul adoptat de Congresul de 
la Geneva a rămas literă moartă * ·  

In  ceea ce  priveşte Congresul de  la Basel, e l  nu  a dis
cutat problema aplicării Regulamentului existent, ci numai 
problema oportunităţii de a scoate un buletin şi nu a luat nici 
o hotărîre în legătură cu aceasta (vezi darea de seamă ger
mană publicată la Basel sub supravegherea congresului 333) . 

De altfel, Consiliul General consideră că scopul iniţial 
al buletinului este îndeplinit pe de-a-ntregul în momentul de 
faţă de diferitele organe de presă ale Internaţionalei, care 
apar în diferite limbi şi sînt răspîndite pe calea schimbului 
reciproc. Ar fi absurd să vrei să obţii cu ajutorul unor bu
letine costisitoare ceea ce s-a şi realizat fără nici o cheltu
ială. Pe de al tă parte, singurul folos al unui buletin care ar 
publica ceea ce nu apare în organele de presă ale Interna
ţionalei ar fi acela de a înlesni duşmanilor noştri să arunce 
o privire în culise. 

4. Problema separării Consiliului General de Consiliul 
regional pentru Anglia. 

Cu mult înainte de înfiinţarea ziarului „Egalite", această 
propunere a fost făcută în repetate rînduri chiar în Consiliul 
General de către unul sau doi membri englezi ai lui. Dar ea 
a fost întotdeauna respinsă aproape în unanimitate. Deşi 
punctul de plecare al unei iniţiative revoluţionare va fi� 
probabil, Franţa, numai Anglia poate servi ca pîrghie pentru 
o adevărată revoluţie economică. Anglia este singura ţară 
în care nu mai există ţărani şi în care proprietatea funciară 
este concentrată în mîini puţine, singura ţară în care forma 
capitalistă, adică concentrarea unui mare număr de munci
tori într-un singur loc, a căror muncă este dirijată de patroni 
capitalişti, a pus stăpînire pe aproape întreaga producţie ; 
singura ţară în care marea majoritate a populaţiei este for
mată din muncitori salariaţi (wages labourers) ; singura ţară 
în care lupta de clasă şi organizarea clasei muncitoare în 
cadrul trade-unionurilor a atins un anumit grad de maturitate 
şi de generalizare. Datorită dominaţiei sale asupra pieţei mon
diale, Anglia este singura ţară în care orice revoluţie în 
relaţiile economice trebuie să aibă repercusiuni asupra lumii 
întregi. Dacă, pe de o parte, Anglia este ţara clasică a land
lordismului şi a capitalismului, pe de altă parte, acolo s -au 

* In manuscris sînt şterse cuvintele care urmează : Aceasta a fost 
şi părerea Congresului de la Basel. 
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maturizat mai mult ca oriunde condiţiile materiale pentru 
desfiinţarea lor. Consiliul General se află acum în situaţia 
fericită de a tine nemijlocit în mîinile sale această pîrghie 
importantă a revoluţiei proletare. Ar fi o prostie, ba se poate 
spune o crimă de a lăsa această pîrghie exclusiv în mîinile 
englezilor l 

Englezii dispun de toate premisele materiale necesare 
pentru o revoluţie socială. Le lipseşte însă spiritul de gene
ralizare şi pasiunea revoluţionară. Numai Consiliul General 
poate să suplinească această lacună şi astfel să grăbească 
apariţia în această ţară şi, în consecinţă, pretu tindeni a unei 
adevărate mişcări revoluţionare. Succesele mari pe care 
le -am şi obţinut în această direcţie sînt confirmate de cele 
mai perspicace şi mai de frunte ziare ale claselor dominante, 
ca, de pildă, „Pall Mall Gazette", „Saturday Review", „Spec
tator" şi „Fortnightly Review",  ca să nu mai vorbim de mem
brii aşa-ziş i  radicali ai Camerei comunelor şi ai Camerei lor
zilor, care, nu de mult, aveau o mare influenţă asupra lide
rilor muncitorilor englezi. Ei ne acuză în mod public că am 
otrăvit şi aproape am înăbuşit spiritul englez al clasei mun
ci to are şi că am împins-o spre socialismul revoluţionar. 

Singurul mijloc pentru a produce o asemenea schimbare 
constă în a acţiona în calitate de Consiliu General al Aso
ciaţiei Internaţionale. 1n calitate de Consiliu General noi 
putem determina luarea unor măsuri ( cum ar fi, de pildă, 
înfiinţarea Ligii pămîntului şi a muncii 834) care, mai tîrziu, 
atunci cînd vor fi aplicate, să apară în faţa publicului ca 
acţiuni spontane ale clasei muncitoare engleze. 

Dacă în afară de Consiliul General s-ar forma un Con
siliu regional, care ar fi rezultatele imediate ? Plasat între 
Consiliul General al Internaţionalei şi Consiliul General l 
lrade-unionurilor, Consiliul regional nu ar avea nici o auto
ritate. Pe de altă parte, Consiliul General ar scăpa din mînă 
această plrghie importantă. Dacă o pălăvrăgeală de recla
magii ar fi  mai pe placul nostru decît o muncă subterană 
serioasă, am fi comis, poate, greşeala de a răspunde în pu
blic la  întrebarea pusă de „Egalite", şi anume de ce suportă 
„Consiliul General acest cumul împovărător de funcţii u .  

Anglia nu trebuie pusă pur ş i  simplu pe picior de ega
lita te cu celelalte ţări. Ea trebuie privită ca metropolă a 
capitalului. 
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5. Problema rezoluţiei Consiliului General cu privl1e la 
amnistierea irlandezilor * .  

Dacă Anglia este citadela landlordismului ş i  a capitalis
mului european, singurul punct în care se poate da Angliei 
oficiale o lovitură serioasă este Irlanda. 

In primul rînd, Irlanda este citadela landlordismului en
glez. Dacă acesta se prăbuşeşte în Irlanda, el se va prăbuşi 
şi în Anglia. In Irlanda este de o sută de ori mai lesne de 
înfăptuit acest lucru pentru că acolo lupta economică se con
centrează exclusiv în jurul proprietăţii funciare, pentru că 
acolo această luptă este totodată o luptă naţională şi pentru 
că în Irlanda poporul este mai revoluţionar şi mai înverşunat 
decît în Anglia. In Irlanda, landlordismul se menţine numai cu 
ajutorul armatei engleze. De îndată ce uniunea forţată 335 
dintre aceste două ţări va înceta, în Irlanda va izbucni fără 
întîrziere o revoluţie socială, deşi într-o formă învechită. 
Landlordismul englez va pierde nu numai un important izvor 
de bogăţii, ci şi cel mai important izvor al forţei sale morale 
ca reprezentant al dominaţiei Angliei asupra Irlandei. Pe de 
altă parte, lăsînd neatinsă puterea landlorzilor săi în Irlanda, 
proletariatul englez îi face invulnerabili în Anglia însăşi. 

In al doilea rînd, burghezia engleză nu s-a mărginit să 
exploateze mizeria din Irlanda pentru a înrăutăţi, prin imigra
rea forţată a sărăcimii din Irlanda, situaţia clasei muncitoare 
din Anglia, ci, în afară de aceasta, a divizat proletariatul în 
două tabere vrăjmaşe. Ardoarea revoluţionară a muncitorului 
celt nu armonizează cu firea statornică şi potolită a muncito
rului anglo-saxon. Dimpotrivă, ln toate marile centre indus
triale din Anglia există un antagonism profund între proleta
rul irlandez şi proletarul englez. Muncitorul englez de rînd 
îl urăşte pe muncitorul irlandez ca pe un concurent care face 
să scadă salariile şi standard of lile * * .  El nutreşte împotriva 
acestuia o antipatie naţională şi religioasă şi are faţă de el 
aproape aceeaşi atitudine pe care poor whites * * *  din statele 
din sud ale Americii de Nord au avut-o faţă de sclavii negri. 
Această vrajbă dintre proletarii din Anglia este aţîţată şi 
întreţinută în mod artificial de burghezie. Ea ştie că în 
această dezbinare constă adevăratul secret al menţinerii 
puterii ei. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 411-412. - Nota red. 
"* - nivelul de trai. - Nota /rad. 

*"* - săracii albi. - Nota /rad. 

29 - Mx-nge! - Opere, voi. 16 
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Această vrajbă se repetă şi de partea cealaltă a Atlanti
cului . Alungaţi· de pe pămîntul lor natal pentru a face loc 
cirezilor de boi şi turmelor de oi, irlandezii se întîlnesc din 
nou în Statele Unite, unde constituie o parte însemnată şi 
mereu crescîndă a populaţiei. Un singur gînd, un singur sen
timent îi stăpîneşte : ura împotriva Angliei . Guvernul englez 
şi cel american, adică clasele pe care le reprezintă aceste 
guverne, cultivă aceste patimi pentru a eterniza lupta as
cunsă dintre Statele Unite şi Anglia împiedicînd astfel o 
alianţă sinceră şi trainică între muncitorii de pe ambele ţăr
muri ale Atlanticului şi, prin urmare, eliberarea lor comună. 

In afară de aceasta, pentru guvernul englez, Irlanda 
este unicul pretext pentru a întreţine o mare armată perma
nentă, care, în caz de nevoie, aşa cum s-a şi întîmplat, să fie 
aruncată împotriva muncitorilor englezi după ce a făcut în 
Irlanda o şcoală a militarismului. 

In sfîrşit, în Anglia se repetă în prezent un fenomen care 
s-a petrecut în proporţii monstruoase în Roma antică. Po
porul care înrobeşte un alt popor îşi făureşte propriile sale 
lanţuri. 

Aşadar, poziţia Asociaţiei Internaţionale în problema 
irlandeză este cit se poate de limpede. Principala ei sarcină 
constă în a grăbi revoluţia socială în Anglia. In acest scop 
lovitura hotărîtoare trebuie dată în Irlanda *.  

Rezoluţia Consiliului General cu privire la amnistierea 
irlandezilor serveşte doar ca introducere la alte rezoluţii în 
care se va arăta că, fără a mai vorbi de dreptate internaţio
nală, condiţia prealabilă pentru eliberarea clasei muncitoare 
engleze este transformarea actualei uniuni forţate ( adică în
robirea Irlandei) într-o confederaţie egală şi liberă, dacă 
acest lucru este posibil, sau, dacă va fi nevoie, realizarea 
unei separări totale ** .  

* In manuscris siint şterse 1cuvintele 1care unnează : ş i  stimulată pe 
tote căile lpta conomkă şi naţională a irlandezilor. 

•• In manuscris sint şterse cuvintele care unnează : Dificultătile, 
ba chi1' primejdiile personale cărora se e;pun mmbrii Csiliului Ge
neral adoptind această Jziţie reies chiar şi din simplul fapt că în dă
rile de seamă asupra şedinţelor noastre pe care le face „Bee-Hive• nu 
numai că rezoluţiile noastre s1nt trecute cu totul sub tăcere, dar tn ge
nere nici nu se pomenşte de faptul că Consiliul Gene1al se ocpă de 
problema irlandeză. De aceea onsiliul General s-a văzut nevoit să 
publice rezoluţiile sale pentu a le putea trimite tuturor trade-unionurilar. 
Nimeni nu oprşte pe „2gaJite• să 1pună că aceasta este o „mişcare 
politică locală", că ar lăsa asemenea mărunţişuri cu totul pe sema unui 
Consiliu rgional şi că nu vede necsitatea „îmbnătăţirii guvernelor xis-
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De altfel, după cîte ştim, doctrinele naive ale ziarelor 
„Egalite" şi „Progres" în ceea ce priveşte legătura sau mai 
bine zis inexistenţa unei" legături între mişcarea socială şi 
cea politică n-au• fost niciodată recunoscute de vreunul din 
congresele noastre internaţionale. Ele sînt în contradicţie 
cu statutul nostru. In statut se spune : 

„That the economica] emancipation of the working classes 
is therefore the great end to which every politica] mo
vement ought to be subordinate s a means" * ·  

Aceste cuvinte „as a means",  „ca ijloc", au  fost omise 
în traducerea franceză făcută în 1 864 de Comitetul din 
Paris 836• Răspunzînd la întrebarea Consiliului General, Co
mitetul din Paris s-a scuzat invocînd situaţia sa politică 
dificilă. Există şi alte denaturări ale textului autentic al 
statutului. Primul considerent al părţii introductive din statut 
glăsuieşte : „The struggle for the emancipation of the work
ing classes means ... a struggle ... for equal rights and duties, 
and the abolition of all class rule" * * . In traducerea Comite
tului din Paris se vorbeşte despre „drepturi şi datorii egale",  
ceea ce înseamnă că ea foloseşte fraza obişnuită care poate 
fi intîlnită aproape în toate manifestele democratice din ul
timii o sută de ani şi care este interpretată în mod diferit 
de diferitele clase, dar traducerea omite revendicarea con
cretă „the abolition of all class rule" („desfiinţarea clase
lor"). In alineatul al doilea al considerentelor statutului 
citim : 

„That the economica! subjection of the man of labour to 
the monopolizer of the means of labour, that is the sources 
of life etc." ***  ln traducerea Comitetului din Paris, în lc 
de „means of labour, that is the sources of life" ****  - deşi 
această expresie cuprinde, alături de celelalte mij loace de 
muncă, şi pămîntul -, a fost pus cuvîntul „capit?l" .  

tente• . C u  acelaşi tmei a r  fi putut spune .că noi avem intnţia s ă  lm
bunătăţim guvernul belgian, pentru că am înfierat mtcelurile pse la 
cale de acsta. 

* - „Eliberarea economică a clasei muncitoare este, prin urmare, 
ţelul mă·ret căruia trebuie 5ă-i fie Surdonită, ca mijloc, orice mişcaie 
politic.• .  (Vezi volumul de faţă, pag. 15) .  - Nota trad. 

** - „Lupta pentru eliberarea clasei muncitoare. .. este o luptă ... 
pentru drpturi şi daorii egale şi pntru desfiinţarea oricărei dominaţii 
de clasă·. (Vezi volumul de faţă, pag. 15) .  - Nota rad. 

*** - „Aservirea economică a muncitorului de către acaparatorii 
mijloacelor de muncă, adică ai izvoarelor vieţii•. - Nota trad. 

**** - „Mijloacele de muncă, adică izvoarele vieţii • .  - Nota trad. 

29* 
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Textul autentic iniţial a fost de altfel restabilit în tra
ducerea franceză publicată la Bruxelles, în 1 866, de ziarul 
„La Rive Gauchen 337. 

6. Problema Liebknecht-Schweitzer. 
„Egalite" spune : „Aceste două grupe lac parte din In

ternaţională" .  Nu este adevărat. Grupul eisenachienilor (pe 
care „Progres" şi „Egaliteu binevoiesc să-l transforme într-un 
grup al cetăţeanului Liebknecht) face parte din Internaţională. 
Grupul lui Schweitzer nu. Schweitzer însuşi a explicat amă
nunţit în ziarul său „Social-Demokrat" motivul pentru care 
organizaţia lassalleană nu se poate afilia Internaţionalei dacă 
nu vrea să se distrugă ea însăşi. El a spus, fără să-şi dea 
seama, adevărul 338• Organizaţia sa  sectară artificială este 
opusul organizaţiei istorice şi spontane a clasei muncitoare. 

„Progres" şi „Egalite" au cerut Consiliului General să-şi 
exprime în mod public „părerea" cu privire la divergenţele 
personale dintre Liebknecht şi Schweitzer. Intrucît cetăţeanul 
Johann Philipp Becker (care în ziarul lui Schweitzer a fost nu 
mai puţin calomniat decît Liebknecht) face parte din comi
te tul de redacţie al ziarului „Egalite" ,  este destul de ciudat 
că redactorii lui nu cunosc mai bine cum stau lucrurile. Ei 
ar trebui să ştie că Liebknecht i-a propus lui Schweitzer în 
mod public în „Demokratisches Wochenblatt" să recunoască 
Consiliul General ca arbitru al divergenţelor lor 339 şi că 
Schweitzer în mod nu mai puţin public a refuzat să recu
noască autoritatea Consiliului General 340 • In ceea ce pri
veşte Consiliul General, acesta a făcut tot ce i -a stat în 
putinţă pentru a pune capăt acestui scandal * .  El a însărci
nat pe secretarul său pentru Germania să intre în corespon
denţă cu Schweitzer ; această corespondenţă a şi fost dusă 
timp de doi ani, dar toate încercările Consiliului s-au izbit 
de hotărîrea de neclintit a lui Schweitzer de a conserva 
cu orice preţ, o dată cu organizaţia sectară, şi puterea sa  
autocratică. 

Consiliul General va alege momentul oportun cind in
tervenţia sa publică în această dispută mai curînd va folosi 
decît va dăuna. 

* In cpia manuscrisu�ui, dpă cuvintul ,5candal • ,  Jung a adăugat : 
„care face de ruşine partidul proletar din Gemania".  - Nota red. 
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7. Intrucît redacţia ziarului „Egalite" şi- a  formulat învi
nuirile în mod public şi se poate considera că ele provin 
de la Consiliul federal romand din· Geneva, Consiliul Gene
ral va face cunoscut răspunsul său tuturor comitetelor care 
sînt în corespondenţă cu el. 

· 

Scris de K. Marx în j urul 
datei de 1 ianuarie 1 870 
Varianta de faţă se publică 
pentru prima oară 

Din însărcinarea Consiliului General 

Se tipăreşte după copia 
manuscrisului, trascrsă 
de soţia lui Marx, 
Jenny Marx, şi revăzută 
de autor 

Tradus din limba fraceză 
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Karl Marx 

Necrolog 3t1 

Săptămîna aceasta a întetat din viaţă în urma unei u
berculoze pulmonare cetăţeanul Robert Shaw, corespondent 
pentru America de Nord al Consiliului General cu sediul 
la Londra şi unul dintre întemeietorii Internaţionalei. 

El a fost unul dintre membrii cei mai activi ai Consi
liului. Inimă curată, caracter ferm, temperament impetuos, 
spirit cu adevărat revoluţionar, căruia i-au fost străine am
biţiile meschine sau interesele personale. El însuşi muncitor 
sărac, găsea întotdeauna un muncitor mai sărac decît el pe 
care să-l ajute. Blînd ca un copil în relaţiile personale, res
pingea cu indignare orice compromis în viaţa socială. Dato
rită în primul rînd eforturilor sale susţinute, trade-unionurile 
s-au unit în j urul nostru. Dar tocmai prin această activitate 
şi-a făcut mulţi duşmani de moarte. Trade-unionurile engleze, 
provenite din organizaţii locale şi create iniţial numai cu 
scopul de a apăra salariile etc., purtau absolut toate, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, amprenta limitării specifice 
breslelor medievale. Exista un mic grup conservator care se 
străduia să menţină aceste limitări iniţiale ale trade-unio
nurilor. Chiar din momentul cînd a luat fiinţă Internaţionala, 
Shaw şi-a propus să sfarme aceste lanţuri acceptate de bună 
voie şi să transforme trade-unionurile în centre de pregătire 
a revoluţiei proletare. Aproape întotdeauna eforturile sale . 
au fost încununate de succes, dar, în acelaşi timp, viaţa lui 
a devenit o luptă înverşunată care avea să-i macine sănă
tatea deja şubrezită. Era grav bolnav cînd a plecat la Con
gresul de la Bruxelles ( septembrie 1 868) . La înapoiere bunii 
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lui stăpîni burghezi nu i -au dat posibilitatea să muncească. 
tn urma lui rămîn în mizerie soţia şi o fiică, dar muncitorii 
englezi nu le vor lăsa fără sprij in. 

Scris de K. Marx 
aproxmativ la 8 ianuarie 1 870 

Publicat în revista 
„L'Internatinale" nr. 3 
din 1 6  ianuarie 1 870 

Se tipăreşte după textul 
apăut ll revistă 

Tradus din limba franceză 
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Friedrich Engels 

Prefaţă 
[la ediţia a doua a „Războiului ţărănesc german " 342} 

Lucrarea de faţă a fost scrisă în vara anului 1 850, la 
Londra, sub impresia directă a contrarevoluţiei care tocmai 
ieşise învingătoare ; ea a fost publicată în 1 850, în numerele 
5 şi 6 din „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische 
Revue" ,  care apărea la Hamburg, sub conducerea redacţio
nală a lui Karl Marx. Prietenii mei politici din Germania îmi 
solicită permisiunea de a scoate o nouă ediţie, iar eu mă 
grăbesc să le satisfac această dorinţă, fiindcă, din păcate, 
lucrarea mai este şi astăzi actuală. 

Ea nu are pretenţia să ofere un material rezultat din 
cercetări proprii. Dimpotrivă, tot materialul care se referă 
la răscoalele ţărăneşti şi la Thomas Minzer este luat din 
Zimmermann 343• Cu toate lacunele pe care le prezintă pe 
alocuri cartea lui, ea constituie, totuşi, cea mai bună expu
nere a unor fapte reale. In afară de asta, bătrînul Zimmer
mann a pus mult suflet în cele scrise de el. Acelaşi instinct 
revoluţionar care l -a  îndemnat pretutindeni, în această carte, 
să ia atitudine în favoarea clasei asuprite a făcut din el mai 
tîrziu, la Frankfurt, unul dintre cei mai buni reprezentanţi ai 
extremei stingi * 344• 

Şi dacă, totuşi, expunerii lui Zimmermann îi lipseşte le
gătura lăuntrică, dacă ea nu reuşeşte să ne prezinte contro
versele politice-religioase ale epocii ca pe un reflex al 
luptelor de clasă din acea vreme ; dacă în aceste lupte de 
clasă ea nu vede decît asupritori şi asupriţi, răi şi buni şi 
izbînda finală a celor răi ; dacă modul cum înţelege el rela
ţiile sociale care au dus la izbucnirea luptei şi au determi
nat deznodămîntul ei lasă foarte mult de dorit, apoi vina 

* In ediţia a treia a „Războiului ţărănsc gennn• (1875), acst 
pasaj cntinuă u fraza : „E drept că de atuci, pe oit se pare, l n-a 
prea mers ln pas cu evenimentele". - Nota red. 
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este a epocii în care a fost scrisă cartea. In schimb, ea ur
mează - ca o excepţie lăudabilă între lucrările de istorie 
idealiste germane - o linie cît se poate de realistă pentru 
vremea ei. 

In expunerea mea, tn care am schiţat doar în linii ge
nerale desfăşurarea istorică a luptei, am încercat să explic 
originea războiului ţărănesc, poziţia adoptată în cursul lui 
de către diferitele partide participante, teoriile politice şi 
religioase cu ajutorul cărora aceste partide căutau să-şi 
lămurească poziţia lor, în sfîrşi t, însuşi rezultatul luptei ca 
o consecinţă necesară a condiţiilor istorice de atunci ale 
vieţii sociale a acestor clase ; cu alte cuvinte, am încercat să 
demonstrez că regimul politic de atunci al Germaniei, răz
vrătirile împotriva acestui regim, teoriile politice şi religioase 
ale acelei epoci nu erau cauze, ci rezultate ale treptei de 
dezvoltare pe care se găseau atunci în Germania agricultura, 
industria, căile de comunicaţie pe uscat şi pe apă, precum şi 
comerţul cu mărfuri şi cel bănesc. Această concepţie, singura 
concepţie materialistă a istoriei, n-a  fost elaborată de mine, 
ci de Marx, şi se găseşte şi în lucrarea lui despre revoluţia 
franceză din 1 848-1849, publicată în aceeaşi revistă, precum 
şi în „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" 345• 

Paralela dintre revoluţia germană din 1 525 şi revoluţia 
din 1 848-1 849 era prea evidentă ca să pot face cu totul 
abstracţie de ea în acel moment. Totuşi, pe lîngă asemăna
rea existentă în desfăşurarea evenimentelor, care se exprimă 
prin aceea că, atunci, ca şi acum, una şi aceeaşi armată prin
ciară înăbuşea, rînd pe rînd, diferitele răscoale locale, pe 
lîngă analogia - care mergea adeseori pînă la ridicol - din
tre atitudinea tîrgoveţilor în ambele cazuri, ceea ce sărea în 
ochi, clar şi precis, era deosebirea dintre cele două revoluţii. 

„Cine a profitat de pe urma revoluţiei din 1 525 ? Prin
cipii. - Cine a profitat de pe urma revoluţiei din 1 848 ? 
Marii principi, Austria şi Prusia. In spatele micilor principi 
din 1 525 se aflau micii tîrgoveţi, care-i  ţineau înlănţuiţi cu 
ajutorul impozitelor ; în spatele marilor principi din 1 850, 
în spatele Austriei şi Prusiei se găsesc marii burghezi mo
derni, care-i subjugă în ritm rapid cu ajutorul datoriei pu
blice. Iar în spatele marilor burghezi se găsesc proletarii " 346• 

Cu tot regretul trebuie să spun că în această frază i s-a 
făcut mult prea multă onoare burgheziei germane. Atit 
în Austria cît şi în Prusia, ea a avut prilejul „să subjuge 
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în ritm rapid, cu aju torul datoriei publice ",  monarhia, dar 
niciodată şi nicăieri n-a folosit acest prilej . 

Războiul din 1 866 a făcut ca burgheziei să-i pice plocon 
Austria. Dar burghezia nu ştie să guverneze ; ea este nepu
tincioasă şi nu este capabilă să facă nimic. Un singur lucru 
e în stare să facă : să se năpustească cu toată furia asupra 
muncitorilor de îndată ce aceştia încep să se mişte. Ea mai 
rămîne la cîrma statului numai pentru că ungurii au ne
voie de ea. 

Dar în Prusia ? E drept că aici datoria publică a crescut 
cu o iuţeală vertiginoasă, că deficitul a devenit un fenomen 
permanent, că cheltuielile statului sporesc din an în an, că 
burghezia deţine majoritatea în Cameră şi că fără consim
ţămîntul ei nu pot fi mărite impozitele şi nu pot fi contrac
tate împrumuturi. Dar unde este dominaţia ei asupra statu
lui ? N-au trecut decît cîteva luni de cînd statul se afla 
iarăşi în faţa unui nou deficit, şi ea deţinea cea mai bună 
poziţie. Cu oarecare perseverenţă, ea ar fi putut obţine în
semnate concesii. Şi ce fac reprezentanţii ei ? Consideră că 
guvernul le face o concesie destul de mare prin aceea că le 
permite să-i pună la dispoziţie o sumă de aproape 9 OOO OOO 
nu pentru un singur an, ci anual şi pentru toţi anii următori. 

Nu vreau să-i dojenesc pe bieţii „naţional-liberali" s47 
din Cameră mai mult decît merită. Ştiu că au fost părăsiţi de 
aceia care stau în spatele lor, de masa burgheziei. Această 
masă nu vrea să guverneze. Ea mai ţine încă bine minte 
anul 1 848. 

Vom arăta, în cele ce urmează, de unde provine această 
ciudată laşitate a burgheziei germane. 

De altfel, pasajul citat de noi mai sus şi-a găsit o con
firmare deplină. Incepînd din 1 850, statele mici trec tot mai 
categoric pe planul al doilea, ele servind doar drept instru
ment pentru intrigile prusienilor sau ale austriecilor ; între 
Austria şi Prusia se dă o luptă din ce în ce mai aprigă pen
tru supremaţie, şi, în sfîrşit, izbucneşte conflictul armat din 
1 866, în urma căruia Austria îşi păstrează propriile ei pro
vincii, Prusia îşi exercită dominaţia ei, directă sau indirectă, 
asupra întregii regiuni din nord, iar cele trei state din sud
vest sînt deocamdată lăsate pe din afară 848• 

Din toată această spectaculoasă acţiune, pentru clasa 
muncitoare germană prezintă importanţă doar cele ce ur
mează : 
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In primul rînd, că prin dreptul de vot universal munci
torii au , căpătat posibilitatea de a fi reprezentaţi direct în 
Adunarea legislativă. 

In al doilea rînd, că Prusia a dat un bun exemplu înghi
ţind alte trei coroane deţinute prin graţia lui dumnezeu 349• 
Că, după ce a efectuat această operaţie, ea tot mai posedă, 
prin graţia lui dumnezeu, aceeaşi coroană nepăată pe care 
pretinde că a avut-o mai înainte - asta n-o cred nici na
ţional-liberalii. 

In al treilea rînd, că în Germania nu mai există decit 
un singur adversar serios al revoluţiei, guvernul prusian. 

Şi, în al patrulea rînd, că acum austriecii germani 
trebuie să-şi pună, în sfîrşit, întrebarea : ce vor să fie -
germani sau austrieci ? Ce le este mai scump : Germania 
sau anexele lor negermane de dincolo de Lei tha ? De multă 
vreme devenise evident că ei trebuie să renunţe sau la una 
sau la alta, dar democraţia mic-burgheză a muşamalizat în
totdeauna această chestiune. 

In ce priveşte celelalte probleme litigioase importante 
legate de războiul din 1 866, care de atunci încoace sînt 
dezbătute la nesfîrşit de „naţional-liberali " ,  de o parte, şi de 
„partidul popular " 350, de alta, istoria ultimilor ani a dovedit, 
fireşte, că aceste două puncte de vedere se combat între ele 
cu atîta înverşunare numai pentru că reprezintă polii opuşi 
ai uneia şi aceleiaşi îngustimi de vederi. 

In ce priveşte relaţiile sociale din Germania, anul 1 866 
n-a adus aproape nici o schimbare. Cele citeva reforme bur
gheze : un sistem unic de măsuri şi greutăţi, libertatea de 
deplasare şi libertatea meseriilor etc. - şi toate acestea în 
limitele îngăduite de birocraţie - nici nu se apropie măcar 
de ceea ce burghezia din alte ţări vest-europene posedă de 
multă vreme, ca să nu mai vorbim de faptul că lasă neatins 
principalul neajuns, şi anume sistemul birocratic al conce
siunilor 351• Pentru proletariat, toate legile cu privire la liber
tatea de deplasare, cu privire la indigenat, la desfiinţarea 
paşapoartelor, ca şi alte legi, devin în orice caz iluzorii din 
cauza obişnuitelor practici poliţieneşti. 

Mult mai mare importanţă decît spectaculoasa acţiune 
din 1 866 prezintă dezvoltarea pe care a căpătat-o în Ger
mania, de la 1 848 încoace, industria şi comerţul, construcţia 
de căi ferate, telegraful şi traficul transoceanic. Oricît de 
mult ar fi rămas în urmă acest progres faţă de cel realizat, 
în aceeaşi perioadă, de Anglia sau chiar şi de Franţa, pentru 
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Germania el este, totuşi, fără precedent, fiindcă datorită lui 
s-a realizat în două decenii mai mult decît altădată într-un 
secol. Abia acum Germania a fost atrasă de-a binelea şi în 
mod irevocabil în comerţul mondial. Capitalurile industriaşi 
lor au crescut cu repeziciune, iar ca urmare s -a  întărit şi 
poziţia socială a burgheziei. Speculaţia, cel mai sigur indi
ciu al înfloririi industriale, a atins proporţii considerabile 
şi a înlănţuit conţi şi duci de carul ei triumfal. In timp ce 
cu 15 ani în urmă căile ferate germane cerşeau sprijinul 
întreprinzătorilor englezi, astăzi capitalul german - fie-i  
ţărîna uşoară I - construieşte căi ferate ruseşti şi romî
neşti. Cum se explică, în acest caz, că burghezia nu şi-a 
cucerit şi dominaţia politică şi se comportă în chip atît de 
laş faţă de guvern ? 

Ghinionul burgheziei germane este că, potrivit unui bun 
obicei german, a venit prea tîrziu. Epoca ei de înflorire 
coincide cu o perioadă cînd, din punct de vedere politic, 
burghezia celorlalte ţări vest-europene a şi intrat în faza de 
declin. In Anglia, burghezia n-a putut să-şi aducă în guvern 
propriul ei reprezentant, pe Bright, decît printr-o extindere 
a dreptului de vot, o măsură care prin consecinţele ei e sor
tită să pună capăt întregii stăpîniri burgheze. In Franţa, unde 
burghezia ca atare, adică luată în ansamblu, ca clasă, n-a  
deţinut dominaţia decît timp de doi ani, în  1 849 ş i  1 850, 
sub republică, ea nu şi-a putut prelungi existenţa socială 
decît cedînd lui Ludovic Bonaparte şi armatei puterea ei po
litică. Or, astăzi, cînd interacţiunea dintre cele mai avansate 
trei ţări din Europa a devenit extrem de puternică, nu mai 
este cu putinţă ca burghezia să-şi instaureze în tihnă şi li
nişte puterea ei politică în Germania, în timp ce în Anglia  
ş i  în  Franţa ea este dej a  perimată. 

Burghezia are o particularitate care o face să se deose
bească de toate clasele stăpînitoare din trecut, şi anume faptul 
că în dezvoltarea ei există un moment crucial, după care orice 
creştere a mijloacelor care-i dau putere, prin urmare în pri
mul rînd a capitalurilor sale, nu face decît ca ea să devină 
din ce în ce mai inaptă pentru dominaţia politică. „ln spatele 
marilor burghezi se găsesc proletarii" . 1n aceeaşi măsură 
în care burghezia îşi dezvoltă industria, comerţul şi mijloa
cele ei de comunicaţie, ea generează şi proletariat. Şi în
tr-un anumit moment, care nu apare neapărat pretutindeni 
în acelaşi timp sau pe aceeaşi treaptă de dezvoltare, ea 
începe să observe că acest inseparabil însoţitor al ei -
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proletariatul - o depăşeşte. Din acest moment, ea îşi pierde 
capacitatea de a exercita o conducere politică exclusivă şi 
începe să-şi caute aliaţi cu care să împartă dominaţia sau, 
după împrejurări, să le-o cedeze cu totul. 

In Germania, burghezia a atins acest punct crucial încă 
din 1 848. E drept că burghezia germană s-a speriat atunci 
mai mult de proletariatul francez decît de cel german. Lup
tele de la  Paris din iunie 1 848 i -au arătat la ce se poate 
aştepta ; proletariatul german era pe atunci destul de agi
tat ca ea să aibă astfel dovada că şi aici fusese deja arun
cată sămînţa care avea să dea aceleaşi roade ; şi din acel 
moment acţiunea politică a burgheziei şi-a frînt ascuţişul. 
Ea a început să-şi caute aliaţi şi să se vîndă la orice preţ, 
şi de atunci n-a mai făcut nici un pas înainte. 

Toţi aceştia sînt, prin natura lor, nişte aliaţi reacţionari : 
regalitatea cu armata şi birocraţia ei, marea nobilime fe
udală, micii iuncheri de la ţară şi, în sfîrşit, popii. Cu toţi 
aceştia, burghezia a pactizat şi a ajuns Ia înţelegere numai 
ca să-şi apere preţioasa ei piele, pînă cînd, în cele din urmă, 
nu i-a mai rămas nimic de vînzare. Şi, cu cît se dezvolta 
mai mult proletariatul, cu cît căpăta mai multă conştiinţă 
de clasă şi începea să acţioneze ca clasă, cu atît deveneau 
mai timoraţi burghezii. Cînd strategia, extraordinar de 
proastă, a prusienilor a învins la Sadova strategia, şi mai 
proastă, a austriecilor, era greu de spus cine a răsuflat mai 
uşurat : burghezul prusian, care fusese şi el bătut la Sadova, 
sau cel austriac. 

Marea noastră burghezie procedează în 1 870 la fel cum 
au procedat în 1525 păturile de mijloc ale tîrgoveţimii. Cît 
despre micii burghezi, meseriaşii patroni şi negustorii mă
runţi, ei vor rămîne mereu aceiaşi. Ei speră, cu sau fără 
temei, să se strecoare în rîndurile marii burghezii şi se tem 
să nu se rostogolească în rîndurile proletariatului. Osci
lînd între frică şi speranţă, ei vor căuta să-şi păzească pre
ţioasa lor piele în cursul luptei, iar după aceea se vor ală
tura învingătorului. Aşa sînt ei prin natura lor. 

Activitatea socială şi politică a proletariatului a ţinut 
pasul cu avîntul industrial care a început în 1 848. Rolul pe 
care î l  joacă azi muncitorii germani în sindicatele şi coope
rativele lor, in asociaţiile şi  adunările lor politice, în ale
geri şi în aşa-zisul Reichstag dovedeşte îndeajuns transfor
marea care s-a produs în Germania, pe nesimţite, în ultimii 
douăzeci de ani. Muncitorilor germani le revine marea cin-
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ste de a fi singurii care au reuşit să trimită în parlament 
muncitori şi reprezentanţi ai muncitorilor, ceea ce n-au 
reuşit să facă pînă acum nici francezii şi nici englezii. 

Dar nici proletariatul n-a  atins încă un stadiu care să 
nu permită o paralelă cu anul 1525. Această clasă, care este 
nevoită să trăiască în mod exclusiv, în tot cursul vieţii ei, 
numai din salariu, nu constituie încă nici pe departe majo
ritatea poporului german. Prin urmare, nici ea nu se poate 
lipsi de aliaţi ; iar aceştia nu pot fi găsiţi decît în rîndurile 
micii burghezii, ale lumpenproletariatului de la oraşe, ale 
micilor ţărani şi ale muncitorilor agricoli. 

Despre micii burghezi am mai vorbit. Ei sînt nişte aliaţi 
extrem de nesiguri, afară de cazul că ai ieşit învingător ; 
atunci ei îşi manifestă, prin cafenele, entuziasmul lor ne
mărginit. Totuşi se găsesc printre ei şi elemente foarte bune, 
care se alătură din proprie iniţiativă muncitorilor. 

Lumpenproletariatul, această drojdie a elementelor de
căzute din toate clasele, care îşi stabileşte cartierul gene
ral în marile oraşe, este cel mai rău dintre toţi aliaţii posi
bili. Această adunătură este cit se poate de venală şi 
nemaipomenit de neobrăzată. Dacă în fiecare revoluţie 
muncitorii francezi au scris pe ziduri : „Mort aux voleurs I "  
- „Moarte hoţilor I "  - şi au împuşcat chiar pe unii dintre 
aceştia, ei n-au făcut-o din respect pentru proprietate, ci 
pentru că şi-au dat bine seama că, înainte de toate, trebuie 
să te descotoroseşti de această bandă. Orice conducător al 
muncitorilor care foloseşte drept gardă asemenea lepădă
turi sau se sprijină pe ele dovedeşte, prin însuşi acest fapt, 
că este un trădător al mişcării. 

Micii ţărani - fiindcă ţăranii mai bogaţi aparţin bur
gheziei - sînt de diferite feluri : Ei sînt sau ţărani feudali, 
care sînt încă obligaţi să presteze muncă de clacă pentru 
preamilostivul lor stăpîn. De vreme ce burghezia nu s-a 
grăbit să-i elibereze de dependenţa lor iobăgistă, aşa cum 
era de datoria ei, nu va fi greu să-i convingi că nu pot aş
tepta eliberarea decît de la clasa muncitoare. 

Sau sînt arendaşi, şi în acest caz avem de-a face, de 
cele mai multe ori, cu aceleaşi relaţii ca în Irlanda. Arenda 
a devenit atît de ridicată, că, în caz de recoltă mediocră, 
ţăranul abia poate să-şi ţină familia, iar dacă recolta este 
proastă, el aproape că moare de foame şi nu-şi poate plăti 
arenda, căzînd astfel în totală dependenţă de mărinimia 
proprietarului funciar. Pentru asemenea oameni burghezia 
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face cite ceva numai atunci cînd este silită. De la cine să 
aştepte ei, în acest caz, mîntuirea, dacă nu de la muncitori ? 

Mai rămîn ţăranii care îşi lucrează propcJul lor petic 
de pămînt. Aceste peice de pămînt sînt, de cele mai multe 
ori, pînă-ntr-atît de grevate de ipoteci, încît ţăranii depind 
de cămătar aşa cum arendaşii depind de proprietarul fun
ciar. Şi lor le rămîne doar un cîştig foarte redus, care pe 
deasupra este şi extrem de nesigur, în funcţie de anii buni 
sau răi. Mai puţin decît în orice îşi pot ei pune nădejdea în 
burghezie, fiindcă sînt storşi tocmai de către burghezi, de 
către capitaliştii cămătari. Dar ei sînt, de cele mai multe ori, 
foarte strîns legaţi de proprietatea lor, cu toate că în reali
tate ea nu le aparţine lor, ci cămătarului. Trebuie, totuşi, 
să-i convingem că numai atunci vor putea scăpa de cămătar 
cînd un guvern legat de popor va transforma toate ipote
cile într-o datorie către stat şi va micşora, în felul acesta. 
dobînzile. Or, acest lucru nu-l poate face decît clasa mun
citoare. 

Pretutindeni unde predomină proprietatea funciară 
mijlocie şi cea mare, muncitorii agricoli constituie clasa 
cea mai numeroasă la ţară. Acesta este cazul în toată 
Germania de nord şi de est şi aici îşi găsesc muncitorii in
dustriali de la oraşe aliaţii lor cei mai numeroşi şi mai fi
reşti. Ceea ce este capitalistul pentru muncitorul industrial 
este şi proprietarul funciar sau marele arendaş pentru mun
citorul agricol. Aceleaşi măsuri care-i sî,t de folos unuia 
trebuie să-i fie de folos şi celuilalt. Muncitorii industriali 
se pot elibera numai dacă transformă capitalul burghezilor, 
adică materiile prime, maşinile şi uneltele necesare pro
ducţiei, precum şi mijloacele de subzistenţă, în proprietate 
socială, adică în proprietate a lor, care să fie folosită de e i  
în  comun. Tot astfel ş i  muncitorii agricoli nu  vor putea fi 
izbăviţi de groaznica lor mizerie decît dacă, înainte de toate, 
pămîntul, care este principalul obiect al muncii lor, va fi 
luat din stăpînirea privată a ţăranilor bogaţi şi a seniorilor 
feudali, care sînt şi mai bogaţi, şi va fi transformat în pro
prietate socială, pentru a fi cultivat în comun de către co
operativele de muncitori agricoli. Şi aici ajungem la celebra 
rezoluţie a Congresului internaţional de la Basel al munci
torilor, în care se spune că societatea are interesul să trans
forme proprietatea funciară în proprietate colectivă, naţio
nală 852• Această rezoluţie a fost adoptată în special pentru 
ţările în care există marea proprietate privată şi în care deci 
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exploatarea agricolă se face pe vaste întinderi de pămînt, 
aparţinînd unui singur stăpîn cu numeroşi muncitori sala
riaţi. Or, în general, o asemenea situaţie predomină şi astăzi 
în Germania,.şi de aceea, în afară de Anglia, tocmai pentru 
Germania a fost cît se poate de oportună această rezoluţie. 
Proletariatul agricol, muncitorii agricoli, - iată clasa din 
care se recrutează, în marea lor maj oritate, armatele princi
pilor. Aceasta este clasa care astăzi, datori tă votului univer
sal, trimite în parlament un mare număr de seniori feudali şi 
de iuncheri ; dar tot ea este şi clasa cea mai apropiată de 
muncitorii industriali de la oraşe, cu care are aceleaşi con
diţii de existenţă şi care se zbate într-o mizerie şi mai neagră 
decît ei. Această clasă este neputincioasă fiindcă este fărîmi 
ţată şi împrăştiată, iar guvernul şi nobilimea cunosc destul 
de bine puterea ei ascunsă, incit în mod intenţionat lasă 
şcolile să ajungă în stare de decădere, pentru ca ea să fie 
menţinută în aceeaşi ignoranţă de pînă acum. A o trezi la 
viaţă şi a o atrage în mişcare, - iată care este sarcina cea 
mai presantă şi mai arzătoare a mişcării muncitoreşti ger
mane. Din ziua în care masa muncitorilor agricoli va învăţa 
să înţeleagă care sînt interesele ei nu va mai fi posibilă, în 
Germania, existenţa unui guvern reacţionar, fie el feudal, 
birocratic sau burghez. 
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Guvernul englez şi f enienii întemniţaţi 353 

I 

ondra, 21 februarie 1870 

Din diferite motive presa europeană a trecut sub tă
.cere infamiile guvernului oligarhic burghez din Anglia. In 
primul rînd, guvernul englez este bogat, iar presa, după cum 
ştiţi, este incoruptibilă. In afară de aceasta, guvernul en
glez este un guvern model, după cum recunosc landlorzii, 
capitaliştii de pe continent şi chiar Garibaldi (vezi cartea 
sa) 354 ; prin urmare, nu poţi vorbi de rău acest guvern 
ideal. In sfîrşit, republicanii francezi sînt atît de mărginiţi 
şi de egoişti, încît îşi rezervă indignarea pentru a şi-o vărsa 
împotriva imperiului. Căci, a aduce la  cunoştinţa propriilor 
tăi compatrioţi că în ţara libertăţii burgheze se pedepseşte 
cu 20 de ani de muncă silnică ceea ce în ţara cazărmilor se 
pedepseşte cu 6 luni închisoare ar fi o crimă împotriva li
bertăţii cuvîntului.  Dăm mai jos cîteva amănunte, luate din 
ziarele engleze, în legătură cu regimul la care sînt supuşi 
fenienii întemniţaţi. 

Mulcahy, redactor-şef adjunct al ziarului „The Irish 
People" s11, condamnat pentru că a participat la complotul 
fenienilor, a fost înhămat, în închisoarea de la Dartmoor, l a  
o căruţă încărcată c u  pietre, trecîndu-i-se după gît u n  lant 
de fier. 

30 
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O'Donovan Rossa, editorul ziarului „The Irish People ", 
a fost aruncat într-o carceră întunecoâsă, unde a fost ţinut 
zi şi noapte, timp de 35 de zile, cu mîinile la spate, ferecate 
în lanţuri. Lanţurile nu i se scoteau nici atunci cînd i se adu
cea hrana - o z!amă chioară, care îi era pusă pe podeaua 
carcerei. 

Kickham, unul dintre redactorii ziarului „The Irish 
Peopleu ,  care nu se putea folosi de mina dreaptă din cauza 
unui abces, a fost silit ca, în zilele ceţoase şi reci de noiem
brie, să stea împreună cu tovarăşii săi de închisoare pe o 
grămadă de pietriş şi să sfarme cu mina stingă pietre şi că
rămizi. Noaptea se întorcea în celulă ; toată hrana sa se 
compunea din şase uncii de pîine şi o cană de apă caldă. 

O'Leary, un bătrîn în vîrstă de 60-70 de ani, a fost 
ţinut timp de trei săptămîni numai cu pîine şi apă pentru 
că nu voia să renunţe la păgînism ( aşa numea, pare-se, tem
nicerul ateismul) şi să devină fie papistaş, fie protestant, 
fie presbiterian, fie chiar quaker, în sfîrşit, să treacă la 
una dintre numeroasele confesiuni propuse de · directorul 
închisorii. 

Martin H. Carey a fost închis într-un ospiciu din Mill
bank. Faptul că i s-a interzis să vorbească, precum şi tra
tamentul brutal la care a fost supus, l-au făcut să-şi piardă 
minţile. . 

Nici starea colonelului Rickard Burke nu este mai bună. 
Unul dintre prietenii lui scrie că i s-au tulburat minţile ; şi -a 
pierdut memoria ; gesturile, întreaga sa comportare şi felul 
cum vorbeşte dovedesc că şi-a pierdut minţile. 

Deţinuţii politici sînt tîrîţi dintr-o închisoare în alta, de 
parcă ar fi fiare sălbatice. Ei sînt puşi laolaltă cu cei mai 
ticăloşi pungaşi ; sînt siliţi să spele vasele pe care le-au fo
losit aceşti nemernici, să îmbrace lenjeria acestor infractori, 
dintre care mulţi suferă de cele mai respingătoare boli, să 
se spele în apa în care s-au spălat aceştia. înainte ca fenienii 
să fi fost aduşi la Portland, toţi aceşti răufăcători aveau voie 
să vorbească cu cei care îi  vizitau. Pentru fenienii întemni
ţaţi s-a amenaj at în acest scop o cuşcă. Ea este formată din 
trei despărţituri, separate prin gratii groase de fier ; temni
cerul se află în despărţitura de la mij loc, iar deţinutul şi vi
zitatorii săi se pot vedea numai prin două rînduri de gratii. 

In docuri există deţinuţi care mănîncă tot felul de mo
luşte, iar la Chatham broaştele sînt considerate delicatese. 
Generalul Thomas Burke declară că nu a fost de loc mirat 
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văzînd în supă un şoarece mort. Deţinuţii spun că ziua în 
care în închisoare au fost aduşi fenienii a fost pentru ei o 
zi nenorocită ( regimul s-a înăsprit foarte mult) . 

La cele de mai sus adaug cîteva cuvinte. 
Anul trecut, d-l Bruce, ministru de interne, mare libe

ral, mare poliţist, mare proprietar de mine în Wales, sălbatic 
exploatator al muncii, a fost interpelat. în legătură cu trata
mentul barbar aplicat fenienilor întemniţaţi, şi îndeosebi lui 
O'Donovan Rossa. La început el a negat totul, dar apoi a 
fost nevoit să recunoască. Atunci, d-l Moore, deputat irlan
dez în Camera comunelor, a cerut o anchetă în legătură cu 
acest fapt. Guvernul radical, al cărui şef este semisfîntul 
domn Gladstone (el a fost comparat în mod public cu Iisus 
Hristos) şi care numără printre membrii săi cei mai influ
enţi pe vechiul demagog burghez John Bright, a refuzat ca
tegoric să instituie această anchetă. 

In ultimul timp, cînd zvonurile în legătură cu acest 
tratament barbar au început să circule din nou, ciţiva mem
bri ai parlamentului au cerut ministrului Bruce permisiunea 
de a-i vizita pe deţinuţi pentru a avea posibilitatea să con
state falsitatea acestor zvonuri. D-l Bruce a refuzat să dea 
această permisiune, deoarece, a spus el, directorii închiso
rilor se tem că aceste vizite vor stîrni o prea mare agitaţie 
printre deţinuţi. 

Săptămîna trecută ministrul de interne a fost interpelat 
din nou. El a fost întrebat dacă e adevărat că O'Donovan 
Rossa, după alegerea sa ca deputat de Tipperary, a fost su
pus unor pedepse corporale ( adică biciuit) ; d-l ministru a 
declarat că acest lucru nu s-a mai întîmplat cu O'Donovan 
Rossa din 1 868 ( cu aceasta el a recunoscut, prin urmare, 
că timp de doi-trei ani deţinuţii politici au fost biciuiţi) . 

Vă trimit, de asemenea, extrase (noi le vom publica în 
numărul nostru viitor) referitoare la Michael Terbert, care 
a fost condamnat la muncă silnică pentru vina de a fi fe
nian şi care şi-a ispăşit pedeapsa la închisoarea Spike Is
land, în comitatul Cork din Irlanda. Veţi vedea că însuşi 
coronerul ( anchetatorul penal) atribuie moartea acestuia 
torturilor la care a fost supus. Ancheta a avut loc săptămîna 
trecută. 

In decurs de doi ani, peste 20 de muncitori fenieni au 
decedat sau au înnebunit din pricina umanitarismului acestor 
burghezi buni, susţinuţi de landlorzi buni. 

30* 
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Ştiţi, de bună seamă, că presa engleză îşi exprimă in
dignarea ipocrită în legătură cu infamele legi u privire la 
starea excepţională care împodobesc minunata Franţă. Ei 
bine, legile cu privire la  starea excepţională reprezintă, cu 
excepţia unor scurte perioade, carta Irlandei. Incepînd din 
1 793, sub un motiv sau altul, guvernul englez suspendă pe
riodic şi cu regularitate în Irlanda Habeas Corpus Bill ( legea 
care garantează libertatea individuală) 356, iar în realitate 
suspendă orice lege, cu excepţia legii forţei brutale. In felul 
acesta, în Irlanda mii de oameni au fost arestaţi fără a fi ju
decaţi şi anchetaţi, chiar fără a f i  deferiţi justiţiei, pur şi 
simplu pentru că au fost bănuiţi de tenianism. Fără să se 
mulţumească cu faptul că le-a  răpit libertatea, guvernul en
glez i -a  supus la cele mai barbare torturi. Iată un exemplu : 

Una dintre închisorile în care au fost îngropaţi de vii 
cei bănuiţi a fi fenieni este închisoarea Mountjoy din Dublin. 
Inspectorul acestei închisori, Murray, este o canalie odioasă. 
El i -a supus pe deţinuţi unui tratament atît de sălbatic, încît 
cîţiva dintre ei şi-au pierdut minţile. Medicul închisorii, 
M'Donnell, un om admirabil ( el a avut un rol demn de toată 
lauda şi în timpul anchetei făcute cu prilejul morţii lui Mi
chael Terbert) , a scris cîteva luni la rînd scrisori de protest, 
la început chiar pe adresa lui Murray ; cum acesta n-a răs
puns la ele, M'Donnell a trimis scrisori demascatoare foru
rilor superioare. Dar Murray, temnicer cu experienţă, a in
terceptat aceste scrisori. 

In cele din urmă, M'Donnell s-a adresat direct lordului 
Mayo, pe atunci vicerege al Irlandei. în acea vreme la pu
tere erau toryi (Derby-Disraeli) . Care a fost rezultatul de
mersurilor lui M'Donnell ? Documentele privind această 
chestiune au fost publicate din ordinul p arlamentului, iar„. 
doctorul M'Donnell a fost destituit I I ! în ceea ce-l priveşte 
pe Murray, el şi-a păstrat postul. 

Apoi a venit la putere aşa-zisul guvern radical al lui 
Gladstone, al blîndului, mierosului şi mărinimosului Glad
stone, care a vărsat în faţa întregii Europe lacrimi atît de 
sincere şi de fierbinţi din pricina sorţii lui Poerio şi  a altor 
burghezi faţă de care regele-bombă 357 s-a purtat din cale
afară de urît. Dar cum a procedat acest idol al burgheziei 
progresiste ? Jignindu-i pe irlandezi prin răspunsurile sale 
insolente la cererile lor de amnistie, el nu numai că l-a con
firmat pe monstrul de Murray în funcţie, dar, pentru a arăta 
cit de mulţumit este de el, i - a  acordat, pe lingă funcţia de 
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temnicer principal, o sinecură grasă I Acesta este apostolul 
filantropiei burgheze ! 

Dar trebuie să se arunce praf în ochii publicului ; tre
buie să se creeze impresia că se face ceva pentru lrlaida ; 
şi iată că se anunţă cu multă zarvă legea cu privire la regle
mentarea problemei agrare (Land Bill) 358• Toate acestea însă 
nu sînt decît o înşelătorie care nu urmăreşte altceva decît să 
impresioneze Europa, să-i momească pe judecătorii şi avo
caţii irlandezi cu perspectiva unor procese interminabile în
tre landlorzi şi arendaşi, să cîştige bunăvoinţa landlorzilor 
prin promisiunea unor alocaţii băneşti acordate de stat şi 
să-i ademenească pe arendaşii mai înstăriţi prin unele 
pseudoconcesii. 

In lunga introducere la discursul său bombastic şi con
fuz, Gladstone mărturiseşte că pînă şi „binevoitoareleu legi 
pe care liberala Anglie le-a impus în ultimii 1 00 de ani Ir
landei au dus întotdeauna la ruinarea ţării 359• Şi după această 
m.rturisire naivă, acelaşi om continuă să tortureze oamenii 
care doresc să pună capăt acestei legislaţii dăunătoare şi 
absurde. 

II 

Reproducem mai j os, după un ziar englez, rezultatele an
chetei întreprinse în legătură cu moartea lui Michael Ter
bert, un fenian întemniţat, decedat în închisoarea Spike Is
l and în urma tratamentului îngrozitor la care a fost supus. 

Joi 17 februarie, d-l John Moore, coronerul districtului Middleton, a 
întreprins o anchetă la închisoarea Spike Lsland în legătură cu deţinutul 
Michael Terbert, care a decedat în pital. 

Peter Hay, directorul închisorii, a fost audiat primul. Iată depo
ziţia lui : 

Răposatul Michael Terbert a fost ads în acestă închisoare în 
iunie 1 86 ; nu ştiu care era pe atunci staPea sănătăţii lui ; el a fost 
ondamnat în 1 2  ianuarie la 7 ni închisoare ; acum cîtăva vreme s-a 
simţit robabil rău, căci dintr-un registru al închisorii reiese că, la rco
mandaţia medicilor, el a trebuit să fie trnsferat în altă încăpere, de
oarece n-a putut suporta detenţiunea celulară. Martorul a descris ulterior 
numeroasele pedepse la care a fost sups răposatul pentru încălcarea 
lisciplinei şi, adesea, pentru că a folosit un limbaj ireverenţios faţă de 
md�ci. 

Jermiah Hubert Kelly, După cite îmi amintsc, încă atunci cînd 
Michael Telbert a fost transferat aici de la î�chisoarea Mountj oy s-a 
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stapilit că nu poate suorta detnţiunea celulară ; un ceitifkat în ac;t 
sens flSee semnat de doctorul M'Donnell. Eu m gsU î•nsă că este să
nătS şi 1-m trimis la muncă. Imi amintesc că de la 31 ianuarie pină la 
6 fe9ruarie 1 869 a stat în spital ; ipe atunci avea o a.fcţiune cadiacă şi 
după aceea n-a mai fost trmis la lucrări publ:e, ci i s-a dat e lucru 
în celulă. De la 19 pînă la 26 maltie a fSt u pital din cauza olii 
sale de inimă ; de la 24 aprilie pînă la 5 mai dn cauza unei hetizii : 
de la 19 mai pînă la 1 iunie, de la 21 pînă la 2 iunie şi de la 2 iulie 
pînă la 15 august pntru boala sa de inimă ; de la 9 noimbrie pină la 
15 dcmbrie pentru debilitaie ; în sfîrşt, ultma oară a stat în ital 
de la 20 decmbrie pînă la 8 februarie 1 870, ude a murit de hidTopizie. 
Primele simptome ale cstei boli au apărut la 13 noiembrie, dar dpă 
aceea au dispărut. 

Eu vizitz în fiecare zi celulele şi din oîind în cinO îl vdeam 
ps la arest 1 ste de datoria mea să amin pdeasa cu arstul dc. 
socot că bolnavul nu este în stare să o sOr.te ; în ceea ce-l prveşte, 
eu m pocedat astfel de două ori. 

- Dv., ca medic, nu sînteţi de părere că cci zile de pîine şi apă 
erau pentru el o pedeapsă exgerată, chiar dacă e face abstracţie de 
starea sănătăţii .sale la Mountjoy şi a�ci ? 

J Nu cred, răosatul avea o bună oftă de m1ncare şi nu crd că 
acest regm i-a provocat hidrpizia, n cauza cireia a ddat. 

Martin O'Oonnell, fannacist, cu domiciliul în Spie Lsland. In iulie 
anul trecut, martorul a pus dctorului Kelly că lui Terbent nu trebuie 
să i se a>lice pedepse deoarece suferă de inimă ; l osideră că aeste 
pedepse au avut urmări giave asupra sănătăţii deţinutului, cu atît mai 
mult cu cit n ultimul an acsta se număra în catgoria invalizior ; 
martorul susţine că l n-ar i rezut niciodată că şi invalizii sînt pdep
siţi astfel, dacă într-o zi, în lipsa doctorului Kelly, n-ar fi trebuit să vi
ziteze celulele ; că, dată fiind starea sănătăţii bolnavului, era clar că 
cinci zile de detenţiune celulară aveau să-i dăunze. 

Atunci coronerul s-a idicat cu hotărîre iotiva regimului aplicat 
acestuia. Acsta, a ps l, s-a aflat oind în pita•l, oî11d în arest ce
lular. 

Curtea cu juri a dat unnătoml verdict : 
„Declarăm că Michael Terbert a decedat în spitalul înch.sorii Spike 

lslnd la 8 februarie 1 870, fiind bolnav de Mdr.pizie ; el era în ÎStă 
de 36 de ani şi cel�batar. Intrucît, dUlpă părerea ctorului M'Donnll, 
Terbert n-a putut suporta detenţiunea celulairă, trebuie să dezaprobăm 
cu toată energia desele care i-au fost aplicate în Tepetate rinduri 
- mai multe zile de detentille clulară icu rgim de pîine şi apă - în 
timpul .şederii sale in închisoa'ea Spike Island, ude a fost transferat 
din inchisoarea iMountjoy in iunie 1866 ; codrnnăm acest tratament 
aplicat deţinuţilor" so. 

Soris de K. Marx 
la 21 ebruarie 1 870 

Publicat �n ziarul 
„L'Internationale" ll'. 59 şi 60 
din 27 februarie şi 6 martie 1 870 
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In şedinţa sa din 22 martie, Consiliul General a decla
rat cu unanimitate de voturi că programul şi statutul dv. 
corespund statutului general al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. Consiliul s-a grăbit să primească secţia dv. în 
rindurile Internaţionalei. Accept cu plăcere sarcina de onoare 
pe care mi-o propuneţi de a fi reprezentantul dv. pe lingă 
Consiliul General . 

In programul dv. se spune că : 

„„.jugul ţarst 1oare apsă .supra Poloniei este o frînă care împidică 
în egală măsură libertatea politică şi oială a ambe1or pooare, atît a 
pporului rus dt şi a celui olonez• .  

Aţi fi  putut adăuga că cotropirea Poloniei de către Ru
sia constituie reazemul funest şi adevărata cauză a existenţei 
regimului militar în Germania şi, ca urmare, pe întregul con
tinent. De aceea, militind pentru sfărîmarea lanţurilor care 
încătuşează Polonia, socialiştii ruşi îşi asumă înalta sarcină 
de a înlătura regimul militar, ceea ce constituie o condiţie 
prealabilă absolut necesară pentru eliberarea generală a pro
letariatului european. 

Acum cîteva luni mi s -a  trimis de la Petersburg lucra
rea lui Flerovski „Si tu a ţi a clasei munci to are din Rusia u. Ea 
constituie o adevărată revelaţie pentru Europa. Optimismul 
rus, răspîndit pe continent chiar de aşa-zişii revoluţionari, 
este demascat fără cruţare în această lucrare. Meritele ei nu 
vor fi diminuate dacă voi spune că pe alocuri ea nu satisface 
pe deplin, din punct de vedere teoretic, cerinţele criticii. 
Această lucrare este opera unui observator serios, a unui 
trudi tor neînfricat, a unui critic imparţial şi artist viguros, 
şi în primul rînd a unui om pe care îl revoltă orice asuprire, 
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căruia îi repugnă imnurile naţionale de tot soiul şi care îm
părtăşeşte cu ardoare toate suferinţele şi toate năzuinţele 
clasei producătoare. 

Lucrări ca cele scrise de Flerovski şi de dascălul vos
tru Cernîşevski fac într-adevăr cinste Rusiei şi dovedesc că 
şi ţara dv. începe să participe la mişcarea generală a seco
lului nostru. 

Londra, 24 martie 1 870 

Publicat în „Narodnoe Delo" nr. 1 ,  
Geneva, 1 5 aprilie 1870 

Cu salut şi frăţie, 
Karl Marx 
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Scurt timp după înfiinţarea Internaţionalei, rusul Baku
nin (deşi îl cunosc din 1 843, las aici la o parte tot ce nu e 
absolut necesar pentru înţelegerea celor ce urmează) a avut 
la Londra o întrevedere cu Marx. Acesta din urmă l -a  primit 
acolo în Asociaţie, i ar Bakunin a făgăduit să militeze pentru 
aceasta fără să-şi precupeţească eforturile. Bakunin a plecat 
în Italia, unde Marx i -a  trimis statutul provizoriu şi Mani
festul către clasa muncitoare * , a dat un răspuns „plin de en
tuziasm" ,  dar n-a  făcut nimic. După un şir de ani, în decursul 
cărora nu s-a auzit nimic despre el, Bakunin şi-a făcut din 
nou apariţia în Elveţia. Acolo nu a aderat la Internaţională, 
ci la Ligue de la Paix et de la Liberte ** .  După congresul 
acestei Ligi a păcii (Geneva, 1 867) , Bakunin intră în Comi
tetul executiv al acesteia, dar găseşte aici adversari care nu 
numai că nu-i permit să exercite o „influenţă dictatorială " ,  
dar î l  ş i  ţin sub observaţie, considerîndu-1 un  „rus suspect" . 
Nu mult după Congresul de l a  Bruxelles al Internaţionalei 
(septembrie 1 868) a avut loc Congresul Ligii păcii la Berna. 
De astă dată Bakunin a apărut ca firebrand ***  şi - en pas
sant **** fie zis - a înfierat burghezia occidentală pe 
acelaşi ton cu care optimiştii moscoviţi obişnuiesc să atace 
civilizaţia apuseană, pentru a înfrumuseţa propria lor barba
rie. El propune un şir de rezoluţii care, absurde ln fond, sînt 
menite să-i bage în sperieţi pe cretinii burghezi şi să permită 
d -lui Bakunin să iasă cu eclat ***** din Liga păcii şi să intre 

• Vezi volumul de faţă, pag. 1 --1 8. - Nota red. 
** - Liga păcii şi a libertăţii. - Nota trad. 

•** - instigator. - Nota trad. 
**** - în treacăt. - Nota trad. 

***** - în mod spectaculos. - Nota trad. 
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în Internaţională. Este suficient să spunem că programul său, 
propus Congresului de la Berna, cuprinde asemenea absurdi
tăţi ca „egalitatea claseloru, „abolirea dreptului de succesiune 
ca început al revoluţiei sociale" şi alte asemenea vorbe de 
clacă stupide, un întreg buchet de elucubraţii care au pre 
tenţia de a fi înfricoşătoare - pe scurt o improvizaţie in
sipidă care scontează un efect de moment. Amicii lui Baku
nin de la  Paris (unde un rus este coeditorul lui „Revue Po
sitivisteu 363) şi de la  Londra anunţă lumii întregi ieşirea lui 
Bakunin din Liga păcii ca pe un evenement * şi prezintă 
ridicolul său program - această olla podrida ** de bana
lităţi - ca  ceva cu totul extraordinar şi  original. 

Intre timp Bakunin a intrat în branche romande *** a 
Internaţionalei ( la  Geneva) . A durat ani pînă să se hotărască 
să facă acest pas, dar au fost de ajuns cîteva zile ca d-l Ba
kunin să hotărască să dea peste cap toată Internaţionala şi 
s-o transforme într-o unealtă a sa. 

Fără ştirea Consiliului General de la Londra - acesta 
a fost, p are-se, informat cînd totul a fost gata - Bakunin a 
creat aşa-numita Alianţă a democraţiei socialiste. Programul 
acestei asociaţii era identic cu cel propus de Bakunin Con
gresului de la Berna al Ligii păcii. Ea se proclama, aşadar, 
din capul locului o asociaţie de propagandă a înţelepciunii 
oculte specific bakuniene, iar Bakunin însuşi, unul dintre cei 
mai mari ignoranţi pe tărîmul teoriei sociale, figura aici, de
odată, ca întemeietorul unei secte. Programul teoretic al 
acestei „Alianţe" nu era decît o simplă farsă. Esenţialul era 
organizarea ei  practică, şi anume : această asociaţie trebuia 
să fie internaţională, să aibă un Comitet Central la Geneva, 
adică să se afle sub conducerea personală a lui Bakunin. 
Totodată trebuia însă să constituie o parte „componentă" a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Pe de o parte, fi
lialele ei urmau să fie reprezentate la „viitorul congres" al 
Internaţionalei ( la Basel) , iar pe de altă parte să ţină, conco
mitent, propriul lor congres, paralel cu celălalt, în cadrul 
unor şedinţe separate etc. etc. 

Cadrele de care dispunea Bakunin la început erau for
mate din maj oritatea de pe atunci a Comitetului federal ro
mand al Internaţionalei de la Geneva. J. Ph. Becker, al cărui 

* - eveniment. - Nota trad. 
"* - amestecătură. - Nota trad. 

*** - filiala romandă. - Nota trad. 
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zel propagand>tic îi întunecă cîteodată minţile, a fost împins 
pe primul plan. Bakunin avea cîţiva aliaţi în Italia şi în 
Spania. 

Consiliul General de la Londra era perfect informat. El 
l-a lăsat totuşi pe Bakunin să-şi vadă liniştit de treabă pînă 
în momentul cînd acesta s-a văzut silit să supună, prin 
J. Ph. Becker, Consiliului General spre aprobare statutul (şi 
programul) Alianţei democraţiei socialiste. A urmat o rezo
luţie amănunţit motivată, întocmită în termeni foarte ,,juri
dici " şi în mod absolut „obiectiv" ,  dar ale cărei „conside
rente" sînt pline de ironie. Ea se încheie după cum urmează : 

1 .  Consiliul General nu consideră Alianţa drept o filială 
a Internaţionalei. 

2. Toate paragrafele statutului Alianţei care se referă 
la legătura ei cu Internaţionala sînt declarate nule şi neave 
nite. 

In considerentele rezoluţiei s-a demonstrat limpede şi 
concludent că Alianţa nu este altceva decît un instrument 
menit să dezorganizeze Internaţionala * · 

Această lovitură a venit pe neaşteptate. Bakunin se 
grăbise să transforme „Egalite" ,  organul de presă central al 
membrilor de limbă franceză al Internaţionalei din Elveţia, 
în organul său de presă, şi, în afară de aceasta, înfiinţase la  
Locle un mic monitor al  său - „Progres", care mai j oacă şi 
în ziua de astăzi acest rol, avind ca redactor-şef un adept 
fanatic al lui Bakunin, un anume Guillaume. 

După o chibzuinţă de cîteva săptămîni, Comitetul Cen
tral al Alianţei a trimis, în cele din urmă, o scrisoare de 
răspuns - semnată de genevezul Perron - Consiliului Ge
neral. Din devotament pentru cauza dreaptă, Alianţa este 
gata să renunţe la organizaţia ei de sine stătătoare, dar cu 
o singură condiţie, şi anume : Consiliul General să declare 
că recunoaşte principiile „radicale" ale Alianţei. 

Consiliul General a răspuns că nu intră în atribuţia sa 
să facă o apreciere teoretică a programului diferi telor secţii. 
Lui îi  revine doar să vegheze ca acestea să nu �prindă 
nimic care ar contraveni direct statutului Internaţionalei şi 
spiritului acestuia. De aceea trebuie să insiste ca din progra
mul Alianţei fraza absurdă despre „egalite des classes" ** să 
fie ştearsă şi înlocuită cu „abolition des classes" ***  ( ceea ce 

* Vezi volumul de faţă, pag. 363-365. - Nota red. 
** - „egalitatea claselor• .  - Nota trad. 

*** - „desfiintarea claselor• .  - Nota !rad. 



444 Karl Marx 

s-a şi făcut) . De altminteri ele pot intra în. Internaţională 
după dizolvarea organizaţiei lor internaţionale de sine stătă
toare şi după ce va fi prezentată Consiliului General lista 
tuturor filialelor ei * ( ceea ce - nota bene - nu s-a făcut 
niciodată) . 

Cu aceasta incidentul a fost lichidat. Alianţa s-a  dizol
vat cu numele, dar de fapt a continuat să existe sub condu
cerea lui Bakunin, care dirij a, totodată, Comitetul federal 
romand de la Geneva al Internaţionalei. La organele ei de 
presă dej a existente s-a mai adăugat „Federacion" din Bar
celona, iar după Congresul de la Basel - şi „Eguaglianza" 
din Neapole 864• 

Bakunin a încercat atunci să-şi atingă ţelul - transfor
marea Internaţionalei într-un instrument al lui - pe altă 
cale. Prin intermediul Comitetului nostru romand de la Ge
neva el a propus Consiliului General să se includă „pro
blema succesiunii" pe ordinea de zi a Congresului de la 
Base! . Con sili ul General a fost de acord, pentru a da o lovi
tură nimicitoare lui Bakunin. Planul lui Bakunin era următo
rul : dacă Congresul de la B asel adoptă „principiile u ( ? )  
enunţate de Bakunin la  Berna, înseamnă în faţa lumii întregi 
că nu Bakunin a trecut la Internaţională, ci Internaţionala la  
Bakunin. Urmarea firească : Consiliul General de la  Londra 
( a  cărui adversitate faţă de reînvierea vechiturii saint-simo
niste îi era cunoscută lui Bakunin) va trebui să demisioneze, 
iar Congresul de la Basel va muta Consiliul General la Ge
neva, cu alte cuvinte Internaţionala va fi supusă dictaturii lui 
Bakunin. 

Bakunin a organizat un adevărat complot pentru a-şi 
asigura maj oritatea la Congresul de la Basel. S-a recurs chiar 
la mandate false, ca, de pildă, mandatul d-lui Guillaume pen
tru Locle etc. Bakunin însuşi, milogindu-se de cei din Nea
pole şi Lyon, şi-a făcut rost de mandate. Impotriva Consi
liului General s-au răspîndit tot felul de calomnii. Unora li 
se spunea că în acest consiliu precumpăneşte l' element 
bourgeois **, altora - că el este cuibul du communisme auto
ritaire ***  etc. 

Se cunoaşte rezultatul Congresului de la Basel.  Propu
nerile lui Bakunin n-au fost aprobate, iar Consiliul General 
a rămas la Londra. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 373-374. - Nota red. 
** - elementul burghez. - Nota trad. 

*** - comunismul autoritar. - Nota trad. 
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Supărarea provocată de acest eşec - Bakunin legase 
probabil „în fundul sufletului săuu de reuşita planului său 
tot felul de speculaţii personale - el şi-a vărsat-o în ieşiri 
furibunde în „Egaliteu şi „Progresu .  Aceste ziare au căpătat 
între timp tot mai mult caracterul unor oracole oficiale. Cînd 
una, cînd alta dintre secţiile elveţiene ale Internaţionalei 
erau ostracizate pentru faptul că participaseră, în pofida dis
poziţiilor categorice ale lui Bakunin, la mişcarea politică etc. 
!n sfîrşit, furia împotriva Consiliului General, reţinută mult 
timp, a izbucnit pe faţă. „Progres" şi ,,Egalite" persiflau, ata
cau, declarau că Consiliul General îşi nesocoteşte obliga
ţiile, de pildă, în ceea ce priveşte publicarea buletinului 
trimestrial ; că Consiliul General trebuia să renunţe la con
trolul direct asupra Angliei şi să permită înfiinţarea unui 
Comitet Central eng.ez aparte, care să se ocupe numai de 
problemele privitoare la Anglia ; că rezoluţiile Consiliului 
General în legătură cu fenienii deţinuţi înseamnă o depă
şire a funcţiilor sale, deoarece problemele de  politică lo
cală nu intră în atribuţiile sale. „Progresu şi „Egalite" s-au 
situat apoi de partea lui Schweitzer şi au cerut categoric 
Consiliului General să facă o declaraţie oficială şi „publi
quement" * în problema Liebknecht-Schweitzer. „Le Travail" 
(din Paris) , în care prietenii francezi ai lui Schweitzer publică 
prin contrabandă articole în favoarea acestuia ,  a fost lăudat 
pentru acest lucru de „Progres" şi „Egalite" şi invitat în 
acest din urmă ziar să facă cauză comună împotriva Consi
liului General. 

Sosise, prin urmare, momentul cînd trebuia să se inter
vină. Dăm mai j os o copie fidelă a adresei Consiliului Gene
ral către Comitetul central federal romand de la Geneva. 
Documentul este prea lung pentru a-l traduce în limba 
germană **.  

„Consiliul General către Consiliul federal 
al Elveţiei romande de la Geneva 

In şedinţa sa extraordinară din 1 ianuarie 1 870, Consi
liul General a hotărît : 

1 .  In cEgalite» din 1 1  decembrie 1 869 citim : 

«Este cet că el (Csiliul General) neglijează �ucruri trem de 
mportante„. Noi îi mintim Consiliului General obligaţiile sale citind 

* - publică. - No ta !rad. 
** urmează traducerea documentului întocmit în limba franceză (vezi 

şi volumul de faţă, pag. 413-421) .  - Nota red. 
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artiolul 1 din Regulment ec. : „Clsiliul General este obligat Să du:ă 
la îndeplinire rezoluţiile congresului •. . .  Noi am putea pune îndeajunse 
1n trebări Coiiliului General, astfel incit răspunsurile lui Gă costituie 
n docment destul de plu. Vom /ace aceasta mi tîrziu ... In aştep
tarea... c.» 

Consiliul General nu cunoaşte nici un articol în Statut 
sau în Regulament care să-l oblige să intre în corespon
denţă sau în polemică cu «Egalite» sau să dea «răspunsuri» 
la întrebările puse de diferite ziare. 

Numai Consiliul federal al Elveţiei romande reprezintă 
organizaţiile afiliate din Elveţia romandă faţă de Consiliul 
General. Dacă Consiliul federal romand ne va pune întrebări 
sau va formula reproşuri la adresa noastră, fireşte pe sin
gura cale legală, adică prin secretarul său, Consiliul General 
va fi întotdeauna gata să-i răspundă. Dar Consiliul federal 
romand nu are nici dreptul să transfere funcţiile sale ziare 
lor «Egalite» şi «Progres» şi nici să lase ca  acestea să-i 
uzurpe Iuncţlile. 

In general vorbind, corespondenţa Consiliului General 
cu comitetele naţionale şi locale nu poate fi publicată fără 
ca aceasta să aducă mari prejudicii intereselor generale ale 
Asociaţiei. 

Dacă, prin urmare, celelalte organe ale lntena/ionalei 
ar imita pe «Progres» şi «Egalite», Consiliul General s-ar 
afla în faţa alternativei fie de a se discredita prin tăcerea sa 
în ochii opiniei publice, fie de a încălca obligaţiile sale 
răspunzind în mod public. 

«Egalite», împreună cu «Progres»,  îl invită pe «Travail.. 
să ceară explicaţii Consiliului General. O adevărată ligă a 
binelui public ! 

2. Admiţînd că întrebările puse de «Egalite» emană de 
la Consiliul federal romand, răspundem la ele numai cu 
condiţia ca  pe viitor asemenea întrebări să nu ne mai par
vină pe această cale. 

3. Problema buletinului. 
In rezoluţiile Congresului de la Geneva, trecute în 

Regulament, se prevede obligaţia comitetelor naţionale de 
a trimite Consiliului General documente referitoare la miş
carea proletară, Consiliul General urmînd să scoată apoi un 
buletin în diierite limbi «ori de cite ori îi vor permite mij
loacele» .  ( «As of ten as its means permit, the General 
Council shall publish a report etc.>) 
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Obligaţia Consiliului General era astfel legată de con
diţii care n-au fost niciodată îndeplinit�. Nici măcar ancheta 
statistio prevăzută de statut şi hotărîtă la mai multe con
grese generale consecutive nu a fost niciodată efectuată, 
deşi Consiliul General a cerut an de an ca ea să fie între
prinsă. In ceea ce priveşte mijloacele, Consiliul General ar 
fi încetat de mult să mai existe dacă n-ar fi fost contribuţiile 
locale din Anglia şi sacrificiile personale făcute de mem
brii săi. 

In felul acesta, Regulamentul adoptat de Congresul de 
la Geneva a rămas literă moartă. 

In ceea ce priveşte Congresul de la Basel, el nu a dis
cutat problema aplicării Regulamentului existent, ci numai 
problema oportunităţii de a scoate un buletin şi nu a luat 
nici o hotărîre în legătură cu aceasta. 

De altfel, Consiliul General consideră că scopul iniţiat 
al unui buletin editat de Consiliu este îndeplinit pe de-a-n
tregul în momentul de faţă de diferitele organe de presă ale 
Internaţionalei, care apar în diferite limbi şi sînt răspîndite 
pe calea schimbului reciproc. Ar fi absurd să vrei să obţii 
cu ajutorul unor buletine costisitoare ceea ce s-a şi realizat 
fără nici o cheltuială. Pe de altă parte, singurul folos al unui 
buletin care ar publica ceea ce nu apare în organele de presă 
ale Intenaţionalei ar fi acela de a înlesni duşmanilor noştri 
să arunce o privire în culise. 

4. Problema separării Consiliului General de Consiliul 
regional pentru Anglia. 

Cu mult înainte de înfiinţarea ziarului «Egalite» această 
propunere a fost făcută în repetate rînduri chiar în Consi
liul General de către unul sau doi membri englezi ai lui. Dar 
ea a fost întotdeauna respinsă aproape în unanimitate. 

Deşi punctul de plecare al unei iniţiative revoluţionare 
va fi, probabil, Franţa, numai Anglia poate servi ca pîrghi
pentru o adevărată revoluţie economică. Anglia este singura 
ţară în care nu mai există ţărani şi în care proprietatea 
funciară este concentrată în mîini puţine, singura ţară în 
care forma capitalistă, adică concentrarea unui mare număr 
de muncitori într-un singur loc, a căror muncă este dirijată 
de patroni capitalişti, a pus stăpînire pe aproape întreaga 
producţie ; singura ţară în care marea majoritate a popu
laţiei este formată din muncitori salariaţi (wages labourers) ; 
singura ţară în care lupta de clasă şi organizarea clasei mun
citoare în cadrul trade-unionurilor a atins un anumit grad 
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de maturitate şi de generalizare. Datorită dominaţiei sale 
asupra pieţei mondiale, Anglia este singura ţară în care orice 
revoluţie în relaţiile economice trebuie să aibă repe�cusiuni 
asupra lumii întregi. Dacă, pe de o parte, Anglia este ţara 
clasică a landlordismului şi a capitalismului, pe de altă parte, 
acolo s-au maturizat mai mult ca oriunde condiţiile materiale 
pentru desfiinţarea lor. Consiliul General se află acum în 
situaţia fericită de a ţine nemijlocit în mîinile sale această 
pîrghie importantă a revoluţiei proletare. Ar fi o prostie, ba 
se poate spune o crimă, dacă această pîrghie ar fi lăsată 
exclusiv în mîinile englezilor ! 

Englezii dispun de toate premisele materiale necesare 
pentru o revoluţie socială. Le lipseşte însă spiritul de gene
ralizare şi pasiunea revoluţionară. Numai Consiliul General 
poate să suplinească această lacună şi astfel să grăbească 
apariţia în această ţară şi, în consecinţă, pretutindeni a unei 
adevărate mişcări revoluţionare. Succesele mari pe care 
le-am şi  obţinut în această direcţie sînt confirmate de cele 
mai perspicace şi mai de frunte ziare ale claselor domi
nante ca, de pildă, «Pall Mall Gazette» ,  «Saturday Review», 
«Spectator» şi «Fortnightly Review», ca să nu mai vorbim 
de membrii aşa -zişi radicali ai Camerei comunelor şi ai Ca
merei lorzilor, care, nu de mult, aveau o mare influenţă asu
pra liderilor muncitorilor englezi. Ei ne acuză în mod public 
că am otrăvit şi aproape am înăbuşit spiritul englez al cla
sei muncitoare şi că am împins-o spre socialismul revolu
ţionar. 

Singurul mij loc pentru a produce o asemenea schimbare 
constă în a acţiona în calitate de Consiliu General al Aso
ciaţiei Internaţionale. In calitate de Consiliu General noi 
putem determina luarea unor măsuri (cum ar fi, de µildă, 
înfiinţarea Ligii pămîntului şi a muncii) care, mai tîrziu, 
atunci cînd vor fi aplicate, să apară în faţa publicului ca ac
ţiuni spontane ale clasei muncitoare engleze. 

Dacă în afară de Consiliul General s-ar forma un Con
siliu regional, care ar fi rezultatele imediate ? Plasat între 
Consiliul General al Internaţionalei şi Consiliul General al 
trade -unionurilor, Consiliul regional nu ar avea nici o au
toritate. Pe de altă parte, Consiliul General al Internaţionalei 
ar scăpa din mină această pîrghie importantă. Dacă o pălă 
vrăgeală de reclamagii ar fi mai pe placul nostru decît o 
muncă subterană serioasă, am f i  comis, poate, greşeala de 
a răspunde în public la întrebarea pusă de «Egalite», şi anume 
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de ce suportă Consiliul General «acest cumul împovăritor 
de funcţii» .  

Anglia nu trebuie pusă pur şi simplu pe picior de egali
tate cu celelalte ţări . Ea trebuie privită ca metropolă a ca
pitalului. 

5. Problema rezoluţiei Consiliului General cu privire la 
amnistierea irlandezilor * .  

Dacă Anglia este citadela landlordismului ş i  a capita
lismului european, singurul punct în care se poate da Angliei 
oficiale o lovitură serioasă este Irlanda. 

In primul rînd, Irlanda este citadela landlordismului en
glez. Dacă acesta se prăbuşeşte în Irlanda, el se va prăbuşi 
şi în Anglia. In Irlanda este de o sută de ori mai lesne de 
înfăptuit acest lucru pentru că acolo lupta econoică se con
centrează exclusiv în jurul proprietăţii funciare, pentru că 
acolo această luptă este totodată o luptă naţională•şi pentru că 
în Irlanda poporul este mai revoluţionar şi mai înverşunat 
decît în Anglia. In Irlanda, landlordismul se menţine numai 
cu ajutorul armatei engleze. De îndată ce uniunea forţată 
dintre aceste două ţări va înceta, în Irlanda va izbucni o 
revoluţie socială, deşi într-o formă învechită. Landlordismul 
englez va pierde nu numai un important izvor de bogăţii, d 
şi cel mai important izvor al forţei sale morale ca reprezen
tant al dominaţiei Angliei asupra Irlandei. Pe de altă parte, 
lăsînd neatinsă puterea landlorzilor săi în Irlanda, proleta
riatul englez îi  face invulnerabili în Anglia însăşi. 

In al doilea rînd, burghezia engleză nu s-a mărginit să 
exploateze mizeria din Irlanda pentru a înrăutăţi, prin imi
grarea forţată a sărăcimii din Irlanda, situaţia clasei mun
citoare din Anglia, ci, în afară de aceasta, a divizat prole
tariatul în două tabere vrăjmaşe. Ardoarea revoluţionară a 
muncitorului celt nu armonizează cu firea statornică şi po
tolită a muncitorului anglo-saxon. Dimpotrivă, în toate ma
rile centre industriale din Anglia există un antagonism 
profund între proletarul irlandez şi proletarul englez. Mun
citorul englez de rînd îl urăşte pe muncitorul irlandez ca pe 
un concurent care face să scadă salariile şi standard of life **.  
El  nutreşte împotriva acestuia o antipatie naţională şi re
ligioasă şi are faţă de el aproape aceeaşi atitudine pe care 
poor whites ***  din statele din sud ale Americii de Nord au 

* Vezi volumul de faţă, pag. 41 1-412. - Nota red. 
** - nivelul de trai. - Nota trad. 

*** - albii săraci. - Nota trad. 

Jl - Mx-gs - er', voi. 16 
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avut-o faţă de sclavii negri. Această vrajbă dintre prole
tarii din Anglia este aţîţată şi întreţinută în mod artificial 
de burghezie. Ea ştie că în această dezbinare constă adevă
ratul secret l menţinerii puterii ei. 

Această vrajbă se repetă şi de partea cealaltă a Atlan
ticului. Alungaţi de pe pămîntul lor natal pentru a face loc 
cirezilor de boi şi turmelor de oi, irlandezii se întîlnesc din 
nou în Statele Unite, unde constituie o parte însemnată şi 
mereu crescîndă a populaţiei. Un singur gînd, un singur sen
timent îi stăpîneşte : ura împotriva Angliei. Guvernul en
glez şi cel american, adică clasele pe care le reprezintă 
aceste guverne, cultivă aceste patimi pentru a eterniza lupta 
dintre aceste naţiuni, împiedicînd astfel o alianţă sinceră şi 
trainică între muncitorii de pe ambele ţărmuri ale Atlanti
cului şi, p;in urmare, eliberarea lor comună. 

Pentru guvernul englez Irlanda este unicul pretext pentru 
a întreţine o mare armată permanentă, care, în caz de ne
voi, aşa cum s-a şi întîmplat, să fie aruncată împotriva 
muncitorilor englezi după ce a făcut în Irlanda o şcoală a 
militarismului. In sfîrşit, în Anglia se repetă în prezent un 
fenomen care s-a petrecut în proporţii monstruoase în Roma 
antică. Poporul care înrobeşte un alt popor îşi făureşte pro
priile sale lanţuri. 

Aşadar, poziţia Asociaţiei Internaţionale în problema 
irlandeză este cît se poate de limpede. Principala ei sarcină 
constă în a grăbi revoluţia socială în Anglia. In acest scop 
lovitura hotărîtoare trebuie dată în Irlanda. 

Rezoluţia Consiliului General cu privire la amnistierea 
irlandezilor serveşte doar ca introducere la alte rezoluţii în 
care se va arăta că, fără a mai vorbi de dreptate internaţio
nală, condiţia prealabilă pentru eliberarea clasei muncitoare 
engleze este transformarea actualei uniuni forţate - adică 
înrobirea Irlandei - într-o confederaţie egală şi liberă, dacă 
acest lucru este posibil, sau dacă va fi nevoie, realizarea unei 
separări totale. 

De altfel, după cîte ştim, doctrinele ziarelor «Egalite» şi 
«Progres» în ceea ce priveşte legătura sau mai bine zis 
inexistenţa unei legături între mişcarea socială şi cea po
litică n-au fost niciodată recunoscute de vreunul din con
gresele noastre. Ele sînt în contradicţie cu statutul nostru. ln 
statut se spune : 
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cThat the economica] emancipation of the working classes 
is„. the great end to which evey politica] movement 
ought to be subordinate s a mes» *.  

Aceste cuvinte «as a means» ( «Ca mijloco) au fost omise 
în traducerea franceză făcută în 1 864 de comitetul din Pa
ris.  Răspunzînd la  întrebarea Consiliului General, comitetul 
din Paris s-a scuzat invocînd situaţia sa politică dificilă. 

Există şi alte denaturări ale textului autentic al statutu
lui. Primul considerent al părţii introductive din statut glă
suieşte : 

«The struggle for the emancipation of the working clas
ses means„. a struggle„. for equal rights and duties, and the 
abolition of all class rule» ** .  

In traducerea comitetului din Paris se vorbeşte despre 
.drepturi şi datorii egale., ceea ce înseamnă că ea foloseşte 
fraza obişnuită care poate fi întîlnită aproape în toate ma
nifestele democratice din ultimii o sută de ani şi care este 
interpretată în mod diferit de diferitele clase, dar traducerea 
omite revendicarea concretă a cdesfiintării claselor» . 

In alineatul al doilea al considerentelor statutului citim : 
«That the economica! subjection of the man of labour 

to the monopoliser of the means of labour, that is the sources 
of iie etc . » *** 

In traducerea comitetului din Paris, în loc de «means of 
labour that is the sources of lile»  **** - deşi această expresie 
cuprinde, alături de celelalte mijloace de muncă, şi pămîntul 
- a fost pus cuvîntul «Capital» .  

Textul autentic iniţial a fost de altfel restabilit în tra
ducerea franceză publicată la Bruxelles în 1 866. 

6. Problema Liebknecht-Schweitzer. 
cEgalite» spune : «Aceste două grupe fac parte din Inter

naţională» .  Nu este adevărat Grupul eisenachienilor (pe 
care «Progres» şi «Egalite» binevoiesc să-l transforme într-un 

• „Eliberarea economică a clasei muncitoare este, prin urmare, ţe
lul măret căruia trebuie să-i fie suodonată, ca mijlc, orice mişcare 
politică• . (Vezi volumul de faţă, pag. 15) .  - Nota trad. 

** „Lupta pentru eliberarea clasei muncitoare„.  este o luptă„.  pentru 
drepturl şi datorii egale şi enrtru desfiinţarea oriclrei dominaţii de 
clasă•.  (Vezi volumul de faţă, pag. 15) . - Nota trad. 

*** - „Asevirea economică a muncitoului de către acaparatorii 
mijloacelor de muncă, adică ai izvoarelor vieţii. - Nota trad. 

*"** - „mijloacele de muncă, adică izvoarele vieţii" . - Nota trad. 

31 * 
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grup al cetăţeanului Liebknecht) face parte din Internaţio
nală. Grupul lui Schweitzer nu. 

Schweitzer însuşi a explicat amănunţit în ziarul său 
«Social -Demokrab• motivul pentru care organizaţia lassalleană 
nu se poate afilia Internaţionalei dacă nu vrea să se distrugă 
ea însăşi. El a spus, fără să-şi dea seama, adevărul. Organi
zaţia sa sectară artificială este opusul adevăratei organizaţii 
a clasei muncitoare. 

«Progres» şi «Egalite» au cerut Consiliului General să-şi 
exprime în mod public �părerea» cu privire la divergenţele 
personale dintre Liebknecht şi Schweitzer. Intrucît cetăţeanul 
J. Ph. Becker ( care în ziarul lui Schweitzer nu a fost mai 
puţin calomniat decît Liebknecht) face parte din comitetul 
de redacţie al ziarului «Egalite»,  este destul de ciudat că 
redactorii lui nu cunosc mai bine cum stau lucrurile. Ei ar 
trebui să ştie că Liebknecht i-a propus lui Schweitzer în 
mod public în «Demokratisches Wochenblatt» să recunoască 
Consiliul General ca arbitru al divergenţelor lor şi că Schwei
tzer în mod nu mai puţin public a refuzat să recunoască au
toritatea Consiliului General. 

Consiliul General a făcut tot ce i -a stat în putinţă pen
tru a pune capăt acestui scandal. El a însărcinat pe secre
tarul său pentru Germania să intre în corespondenţă cu 
Schweitzer, ceea ce s-a şi făcut, dar toate încercările Con
siliului s-au izbit de hotărîrea de neclintit a lui Schweitzer 
de a conserva cu orice preţ, o dată cu organizaţia sectară, 
şi puterea sa autocratică. 

Consiliul General va alege momentul oportun cînd in
tervenţia sa publică în această dispută mai curînd va folosi 
decît va dăuna. 

Din însărcinarea Consiliului General" 

Comitetul francez (deşi Bakunin a tras sforile cît a putut 
la Lyon şi Marsilia, cîştigînd de partea sa pe cîţiva tineri cu 
capetele înfierbîntate) , ca şi Consiliul General belgian (Bru
xe.lles) s-au declarat întru totul de acord cu această scri
soare-instrucţiune a Consiliului General. 

Intocmirea copiei pentru Geneva a întîrziat întrucîtva 
(deoarece secretarul pentru Elveţia, Jung, era foarte ocupat) . 
De aceea ea s-a încrucişat pe drum cu o scrisoare oficială 
adresată de Perret, secretarul Comitetului central romand 
de 1 la Geneva, Consiliului General. 
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La Geneva criza izbucnise încă înainte ca scrisoarea 
noastră să le parvină. Cîţiva redactori ai ziarului „Egalite" 
se opuseseră directivelor impuse de Bakunin. Bakunin şi 
adepţii săi ( dintre care 6 erau redactori ai ziarului ,,Egalite") 
voiau să silească Comitetul central de la Geneva să-i demită 
pe recalcitranţi. Dar Comitetul de la Geneva se săturase de 
multă vreme de despotismul lui Bakunin şi era nemulţumit 
să se vadă antrenat, din cauza acestuia, într-un conflict cu 
celelalte comitete germane din Elveţia, cu Consiliul Ge
neral etc.  De aceea, dimpotrivă, el i-a confirmat pe redactorii 
ziarului „Egalite", care nu erau pe placul lui Bakunin. Atunci 
cei şase adepţi ai lui Bakunin şi-au dat demisia din redacţie, 
crezînd că astfel vor sili ziarul să-şi înceteze apariţia. 

Ca răspuns la scrisoarea noastră, Comitetul Central de 
la Geneva a declarat că atacurile ziarului „Egalite" la adresa 
Consiliului General au avut loc împotriva voinţei sale, că el 
n-a aprobat niciodată politica propovăduită de acest ziar, care 
în prezent este redactat sub controlul sever al Comitetului etc. 

Bakunin a plecat atunci din Geneva, stabilindu-se la 
Tessin. Acum el îşi putea exercita influenţa - în ceea ce 
priveşte Elveţia - numai printr-un singur ziar - „Progres" 
(Locle) . 

Curînd după aceea a murit H erzen. Bakunin, care din 
momentul cînd a hotărît să se erij eze în conducător al miş
cării muncitoreşti din Europa îl renegase pe vechiul său 
prieten şi dascăl I lerzen, a început, imediat după moartea 
acestuia, să-l ridice în slavă. De ce ? Pentru că, în pofida 
faptului că Herzen era el însuşi un om bogat, primea anual 
pentru propagandă 25 OOO de franci de la partidul pseudo
socialist panslavist din Rusia 365, care simpatiza cu el. 
Datorită ditirambelor sale, Bakunin a obţinut să i se pună la 
dispoziţie aceşti bani, şi astfel - malgre sa haine de l'heri
tage * - a intrat în posesia ,  atît din punct de vedere pecu
niar cit şi moral, a „moştenirii lui Herzen",  sine beneficia 
inventarii **· 

In acelaşi timp s-a stabilit la Geneva o colonie de emi
granţi ruşi , tineri studenţi care erau realmente cinstiţi în 
convingerile lor, şi-şi dovedeau cinstea înscriind ca punct 
principal în programul lor lupta împotriva panslavismului. 

* - în pofida faptului că avea o aversiune pentru moşteniri. -
Nota trad. 

** - fără beneficiu de inventar. - Nota trad. 
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Ei scot la Geneva un ziar : „La voix dI peuple" * ·  
Acum vreo două săptămîni ei  s-au adresat Londrei, au 

trimis statutul şi programul lor şi au· cerut aprobarea să în· 
fiinţeze 9ici o filială rusă a Internaţionalei. Cererea lor a 
fost satisfăcută. 

Intr-o scrisoare separată adresată lui Marx, ei l-au ru· 
gat să-i reprezinte în mod provizoriu în Consiliul General. 
Şi acest lucru a fost acceptat **.  Ei au anunţat, totodată, -
şi parcă îi cereau scuze pentru acest lucru lui Marx - că 
în curînd se vor vedea siliţi să-i smulgă masca lui Bakunin, 
deoarece acest om duce o politică de duplicitate : una în 
Rusia şi cu totul alta în Europa. 

Astfel j ocul acestui intrigant cit se poate de periculos -
va lua în curind sfîrşit - cel puţin în cadrul Internaţionalei. 

Sris de K. Marx în jurul 
datei de 28 martie 1 870 

Publcat pentu prima oară 
ln „Dia Neue Zeit" v. 2, 
nr. 15 din 92 

• - 11Vocea poporului" .  - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
manorisului 

Trdus din limba gemani 
şi francezi 

" * Vezi volumul de faţă, pag. 43-440. - Nota red. 



Karl Marx 

Proiectul de rezoluţie al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

cu privire la ziarul „Bee-Hive" 366 

A vînd în vedere : 

455 

1 )  că Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor a cerut diferitelor secţii de pe continent şi din 
Statele Unite ale Americii să se aboneze la ziarul „Bee-Hive" ,  
ca  fiind organul d e  presă oficial al Consiliului General şi 
reprezentant al mişcării muncitoreşti în presa engleză ; 

2) că „Bee -Hive" nu numai că a suprimat din rapoar
tele oficiale ale Consiliului General unele rezoluţii care nu 
erau pe placul patronilor săi, dar că prin metoda trecerii 
sub tăcere a prezentat sistematic într -o lumi.ă falsă o serie 
de şedinţe ale Consiliului General ; 

3) că mai ales după recenta schimbare a proprietarilor 
săi 367 „Bee-Hive" continuă să se dea drept organul de presă 
al clasei muncitoare din Anglia, în timp ce de fapt a de 
venit organul de presă al unui grup de capitalişti care caută 
să-şi subordoneze mişcarea proletară în propriile lor in 
terese de clasă şi de partid, în şedinţa sa din 26 aprilie 1 870 
Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
a hotărît în unanimitate să rupă orice legătură cu ziarul 
„Bee -Hive" şi să comunice oficial această rezoluţie tuturor 
secţiilor din Anglia, din Statele Unite şi de pe continent. 

Din însărcinarea Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Karl Marx, 
Secretar al Consiliului General 

pentru Germania 

Londra, 3 mai 1 870 

Prezentat de K. Marx la 3 mai 1870 

Publicat în ziarul 
„Der Volksstaat• nr. 38 
din 1 1  mai 1870 

Se tipăreşte după manuscrisul 
lui K. Marx inserat în registrul 
de procese-verbale 
al Consiliulm General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Declaraţia Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

cu privire la persecuţiile împotriva membrilor 
secţiilor franceze 368] 

Cu prilejul ultimului pretins complot, guvernul francez 
nu numai că a arestat mulţi membri ai secţiilor noastre de la 
Paris şi Lyon, dar a şi făcut în ziarele sale declaraţia calom
nioasă că Asociaţia Internaţională a Muncitorilor este com
plice la acest pretins complot. 

Conform statutului nostru, sarcina deosebită a tuturor 
organizaţiilor noastre afiliate din Anglia, de pe continent şi 
din Statele Unite este, incontestabil, de a nu fi numai centre 
organizatorice ale clasei muncitoare, ci şi de a sprij ini în 
ţările respective orice mişcare politică îndreptată spre atin
gerea scopului nostru final - eliberarea economică a clasei 
muncitoare. In acelaşi timp, statutul cere tuturor secţiilor 
Asociaţiei noastre să acţioneze deschis. Chiar dacă în statut 
nu ar exista această prevedere specială, însuşi caracterul 
Asociaţiei, care se identifică cu clasa muncitoare, ar face 
ca ea să fie incompatibilă cu orice formă de societate se
cretă. Dacă conspiră, clasa muncitoare - care formează 
marea maj oritate a oricărei naţiuni, care creează toate avu
ţiile naţiunii respective şi în numele căreia înseşi clasele 
uzurpatoare caută să-şi camufleze dominaţia -- conspiră 
deschis, aşa cum soarele conspiră împotriva întunericului, 
pe deplin conştientă că în afară de ea nu poate exista nici 
o altă putere legitimă. 

Dacă celelalte elemente ale complotului denunţate de 
guvernul francez sînt tot atit de false şi de neîntemeiate ca 
şi insinuările lui  la adresa Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, acest ultim complot va sta pe bună dreptate alături 



, . � -WL :: -v"L , <� � �� ,.� '  
Pagină din registrul de procese-verbale „Cu privire l a  pesecuţle împo

triva secţiilor franceze " ,  scrisă de Karl Max 
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de cele două comploturi anterioare 389, care au şi devenit de 
un ridicol public. Zarva şi represiunile împotriva sectiilor 
noastre franceze servesc un sinur scop - maşinaţiile în 
vederea plebiscitului. 

Prezentat de K. Marx 
la 3 mai 1 870 

Publicat 
sub formă de foaie volantă, 
„Declaration f the Gneral Council 
of the Intenaional Working 
Men's Association",  la 4 mai Ul70 

Se tipărşte dupi mansrisul 
lui K. Max anexat la 
prcsele-verbale ale 
Consiliului General, 
confruntat cu textl 
foii volan.te 

Tradus dn limba englzu 
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Karl Marx 

Proiect de rezoluţie al Consiliului General 
cu privire la „Secţia federală franceză 

de la Londra" 370] 

A vînd în vedere 
că în ultimul timp în presa de pe continent au apărut 

adrese, rezoluţii şi manifeste ale unei asociaţii franceze de 
la Londra care se intitulează „Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor, Secţia federală franceză", şi că acestea au fost atri
buite Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 

că în momentul de faţă Asociaţia Internaţională a Munci
torilor este supusă unor crîncene persecuţii din partea guver
nelor austriac şi francez, care folosesc orice pretext pentru a 
justifica aceste persecuţii ; 

că în aceste condiţii Consiliul General şi-ar asuma o 
mare răspundere permiţînd oricărei organizaţii care nu face 
parte din Internaţională si se folosească de numele ei şi să 
acţioneze în numele ei  ; 

Consiliul General declară că aşa-numita Secţie federală 
franceză de la Londra nu mai este de doi ani în Internaţio
nală şi că nu întreţine nici un fel de legături cu Consiliul 
General al acestei Asociaţii * .  

Londra, 1 0  mai 1 870 

Prezentat la 1 0  mai 1870 
Publicat în ziarele 
„The Pnny Bee-Hive" nr. 418, 
din 14 mai 1 870 ; „L'Egalite• 
nr. 21 dn 21 mai 1870 ; 
„Der Volksstaat" nr. 4 1  
din 21 mai 1 870 

Se tpăreşte după manuscrisul 
lui K. Marx, anexat 
la procsele-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

* Cînd Consiliul General a adoptat această rezoluţie, ultima parte 
a acstei fraze a fost modificată precwn urmează : „nu întreţine nici un 
fel de legătură cu Consiliul General de la Londra sau cu vreo organizaţie 
afiliată de pe continent a Asociaţiei" .  - No ta red. 
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Karl Marx 

[Rezoluţia Consiliului General cu pnv1re 
la convocarea Congresului la Mainz 371] 

A vînd în vedere 
că la Congresul de la Basel s -a  hotărît ca congresul 

ordinar al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor să f ie 
convocat la  Paris ; 

că atita timp cît în Franţa se va menţine actualul 
regim, Congresul nu se va putea întruni la Paris ; 

că, totuşi, pregătirea congresului face necesară luarea 
unei hotărîri imediate ; 

că articolul 3 din statutul nostru obligă Consiliul Ge
neral să schimbe, la nevoie, locul convocării fixat de congres ; 

că Comitetul Central al Partidului muncitoresc social
democrat german a propus Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale să convoace congresul ordinar în Germania ; 

la şedinţa din 17 mai Consiliul General a hotărît în una
nimitate ca congresul ordinar al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor să-şi înceapă lucrările la 5 septembrie anul 
acesta la Mainz. 

Prezentat de K. Marx 
la 17 iunie 1 870 
PublCat în ziarele 
„Der Volksstaat" nr. 42 
din 5 mai 1 870 ; 
„L'galite" r. 2 
din 8 mai 1 870 

Se tipăreşte 
după procesele-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Către Comitetul partidului muncitoresc 
social-democrat german 372 

Dragi prieteni, 

6, Mngton Street, 
Stoc.port Road, Manchster 

Londra, 14 iunie 1870 

Am primit astăzi o scrisoare de la Stumpf (Mainz) , în 
care se spune între altele : 

,,Liebknecht m-a însărcinat să-ti scriu că, avînd în vedere alegerile 
pentru Rek.stag cae urmează să aibă loc tcmai în această erioadă, 
ar i mai bine ca ongrsul să se ţină aici a 5 octombrie. Congrsul de 
la Stuttgrt 373 a hotărît şi el lunea trcută să isste pntru data de 5 oc
tombrie, Se are că Geib a fost îsărcinat să-ţi scrie în acst ses". 

Liebknecht, ca şi alţi membri ai Internaţionalei, ar tre
bui cel puţin să cunoască statutul ei ,  în care se spune clar : 

„§ 3. Consiliul General poate să schimbe la nevoie locul 
convocării congresului, dar nu are dreptul să amine data 
convocării lui". 

Atunci cînd am sprij init în Consiliul General propunerea 
voastră insistentă ca congresul să se ţină în Germania, am 
presupus, fireşte, că aţi ţinut seama de toate împrejurările. 
Conform statutului, de o schimbare a datei nu poate fi vorba. 

In scrisoarea lui Stumpf există şi un alt pasaj care nu 
e cîtuşi de puţin linişti tor. 

El glăsuieşte : 

"Tonai vin de a prmar. El cere ca un locuior înstărit din oraş 
să ga'antze că, în cazl c1nd omenii Ii Schweilzer r provoca o Jn
căierre, oraşul va i dspăgubit pentru eventulele stricăciuni pricinuite 
sălii de mamură a palatului principelui elector, oare ne-a fost promisă 
pentru congrs ec.• 

Voi aţi propus oraşele Mainz, Darmstadt sau Mannheim 
şi, deci, v -aţi asumat de fapt răspunderea faţă de Consiliul 
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General că congresul se va putea întruni în oricare din 
aceste oraşe fără incidente care ar pune într-o situaţie pe
nibilă în ochii întregii lumi Internaţionala şi în speţă clasa 
muncitoare din Germania. Sper că în această privinţă se vor 
lua toate măsurile de precauţie necesare. 

Care este raportul numeric dintre oamenii lui Schweit
zer şi partizanii voştri la Mainz şi în împrejurimi 1 

In cazul cînd un scandal este inevitabil, atunci trebuie 
să se aibă grijă ca răspunderea să cadă asupra celor care il 
vor provoca. In „Volksstaat", în „Zukunft" şi în alte ziare 
germane accesibile nouă ar trebui demascat planul poliţiei 
prusiene, care, nefiind în stare să împiedice direct ţinerea 
Congresului internaţional la Mainz, caută să-l submineze 
sau să facă imposibilă buna desfăşurare a lucrărilor lui fo
losindu-se de unealta sa - organizaţia lui Schweitzer. De 
îndată ce s-ar face lucrul acesta în Germania, Consiliul Ge
neral ar avea grijă ca note asemănătoare să apară la Londra, 
Pari. etc. Internaţionala şi -ar putea permite un conflict cu 
d-l Bismarck, dar nu „încăierări muncitoreşti naţional-ger
mane",  pretins spontane, intitulate „luptă de principii " .  

Stumpf se va  îngriji de  bună seamă, împreună cu  voi, 
de găsirea de locuinţe ieftine pentru delegaţi. 

Salut et fraternite * 
Karl Marx 

Folosesc acest prilej pentru a transmite Comitetului sa
lutul meu cordial. De cînd oamenii lui Schweitzer au anunţat 
dinainte pe primarul din Forst că intenţionează să provoace 
o încăierare, iar primarul a lăsat lucrurile să-şi urmeze cursul, 
legătura acestor domni cu poliţia este un fapt dovedit. Poate 
că Stumpf va reuşi să afle, prin intermediul primarului oraşu
lui Mainz, dacă Schweitzerienii au dispoziţie „să ciomă
gească" .  De altfel, ar fi timpul ca aceşti oameni să fie de 
mascaţi pretutindeni în presă ca agenţi ai poliţiei şi, dacă 
mai încearcă undeva „să ciomăgească" ,  să fie la rîndul lor 
ciomăgiţi zdravăn. La congres, fireşte, nu se poate face una 
ca asta, dar pînă atunci li se pot aplica totuşi destule co
recţii care să-i  înveţe minte. Cum prezintă d-l Bismarck 

* - Salut şi frăţie. - Nota trad. 
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aceste lucruri în presa engleză reiese din extrasul alăturat, 
care a fost reprodus de toate ziarele. „North German Cor
respondence" este un organ de presă al lui Bismarck, creat  
cu bani din fondul Welfilor m. 

Scris la 1 4  iunie 1870 
Public.t n „Der V0lisstaat• 
nr. 51 din 26 iunie 1872 

Cu salutări cordiale 
F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 

Tradus din limba gemană 



lfif> 

Karl Marx 

[Rezoluţia Consiliului General cu pnvire la 
Comitetul federal al Elveţiei romande :m;J 

Consiliul General către Comitetul federal romand 

Avînd în vedere 
că, deşi majoritatea delegaţilor la congresul care a avut 

loc la La Chaux-de-Fonds au ales un nou Comitet federal ro
mand, această majoritate nu a fost decît nominală ; 

că acest Comitet federal romand cu sediul la Geneva 
şi-a îndeplinit întotdeauna obligaţiile faţă de Consiliul Ge
neral şi faţă de Asociaţia Internaţională a Muncitorilor şi 
s-a conformat întotdeauna statutului Asociaţiei şi că, prin 
urmare, Consiliul General nu are dreptul de a-i  retrage aces t 
titlu ; 

la şedinţa sa din 28 iunie 1 870, Consiliul General a ho
tărît în unanimitate ca Comitetul federal romand cu sediul 
la  Geneva să-şi păstreze titlul, iar Comitetul federal cu 
sediul la La Chaux-cle-Fonds să se intituleze oricum va găsi 
de cuviinţă. 

In numele şi lin însărcinarea Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Londra, 29 iunie 1 870 

Scris de K. Marx 

Publicat în „Le Mirabeau" 
nr. 53 din 24 iulie 1 870 

32 

H. Jung, 
secretar pentru Elveţia 

Se tipăreşte după textul 
ziarului 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Lock-outul muncitorilor din construcţii 
de la Geneva 376 

Consiliul General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
către muncitorii şi muncitoarele din Europa 

şi din Statele Unite 

Tovarăşi muncitori, 
După o matură chibzuinţă, antreprenorii din Geneva au 

ajuns la concluzia că nimic nu-i mai indicat să asigure fe 
ricirea populaţiei muncitoare decît „libertatea neîngrădită a 
muncii" .  Şi pentru ca muncitorii să aibă parte de această fe
ricire, ei au hotărît la 1 1  iunie să recurgă la un şiretlic in
ventat de englezi, şi anume să declare lock-out pentru toţi 
muncitorii care lucraseră pînă atunci la ei. 

Intrucît mişcarea sindicală a prins abia de curînd rădă
cini în Elveţia, antreprenorii din Geneva, foarte indignaţi, au 
denumit-o import englez. Acum doi ani, ei au învinuit pe 
muncitorii lor de lipsă de patriotism, pentru că aceştia au 
încercat să transplanteze pe pămîntul Elveţiei o plantă atît de 
exotică ca limitarea zilei de muncă şi tarifarea salariilor. Ei 
nu se îndoiau cîtuşi de puţin că aceasta era opera unor insti 
gatori înrăiţi. căci , dacă ar  f i  după muncitorii lor elveţieni, 
aceştia ar găsi foarte firesc şi n-ar visa la altceva decît să se 
istovească, trudind 12-14 ore pe zi, primind pentru aceasta 
atît cit binevoieşte patronul să le plătească. Ei au afirmat 
în mod public că muncitorii induşi în eroare au acţionat din 
ordinul Londrei şi Parisului, cam în maniera diplomaţilor 
elveţieni, care sînt obişnuiţi să dea ascultare dispoziţiilor 
primite de la Petersburg, Berlin şi Paris. Cu toate acestea, 
nici vorbele bune, nici mustrările şi nici ameninţările nu 
i-au putut convinge pe muncitori că limitarea zilei de muncă 
la 1 0  ore şi tarifarea salariului pe oră lezează demnitatea 
unui cetăţean liber, de asemenea n-au putut fi provocaţi la 
nici un fel de acte de violenţă, care să le ofere antrepreno
rilor un pretext plauzibil pentru a lua măsuri represive îm
potriva asociaţiilor. 
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In sfîrşit, în mai 1 868, d-l Camperio, ministrul justiţiei 
şi al poliţiei de atunci, a obţinut să se ajungă la un acord 
potrivit căruia ziua de muncă era limitată la 9 ore iarna şi 
la 1 1  ore vara, iar salariul tarifar era fixat la 45-50 de 
-centime pe oră. Acest acord a fost semnat în prezenţa mi
nistrului de către antreprenori şi muncitori. In primăvara 
anului 1869, unii antreprenori au refuzat să plătească pentru 
1 1  ore de muncă în timpul verii mai mult decît pentru 9 ore 
de muncă în timpul iernii. Din nou s-a ajuns la un acord, 
şi anume să se plătească 45 de centime pe oră în toate ramu
rile *. Deşi era evident că acest acord privea şi pe tencuitori 
şi zugravi, ei au fost totuşi nevoiţi să continue munca în 
vechile condiţii, deoarece nu erau încă suficient organizaţi 
pentru a impune noile condiţii. 

La 15 mai anul curent, ei au cerut să beneficieze şi ei 
-de condiţiile pe care le aveau ceilalţi muncitori din con
strucţii. Cererea lor fiind net refuzată, în săptămîna urmă
toare ei au încetat lucrul. La 4 iunie, antreprenorii au hotărît 
că, „dacă pînă la 9 iunie tencuitorii şi zugravii nu se vor 
prezenta iarăşi la lucru, fără nici un fel de condiţii, toţi 
muncitorii din construcţii vor fi concediaţi " .  Această ame
ninţare a fost îndeplinită întocmai. Antreprenorii nu s-au 
mulţumit cu concedierea muncitorilor, ci în cadrul unor 
afişe au cerut guvernului federal dizolvarea cu forţa a 
Uniunii **  internaţionale şi expulzarea străinilor din 
Elveţia 377• Incercarea lor binevoitoare şi cu adevărat libe
rală de a instaura „libertatea neîngrădită a muncii" a suferit 
un eşec ; ea a fost dejucată de un miting de masă şi de pro
testul munci tarilor din celelalte ramuri industriale. 

Muncitorii din celelalte ramuri industriale au numit un 
comitet care să apere interesele muncitorilor concediaţi. Di
ferite persoane care încheiaseră contracte cu antreprenorii 
în vederea unor construcţii au considerat aceste contracte 
reziliate din cauza întreruperii muncii şi au propus munci
torilor să-şi continue lucrul ca angajaţi ai lor. Aceste pro
puneri au fost imediat acceptate. Muncitorii celibatari se 
Jrăbesc să părăsească Geneva. Totuşi, aproximativ 2 OOO de 
familii rămîn fără mijloace de existenţă. De aceea, Consiliul 

* In textul englz : tuturor muncitorilor din onstrucţii. - Nota red. 
** In textl frncz : Asciaţiei. - Nota red. 
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General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor face apel 
la toţi muncitorii din lumea civilizată să acorde un sprij in 
moral şi material muncitorilor din construcţii de la Geneva 
în lupta lor împotriva despotismului capitalist. 

Din însărcinarea Consiliului General al Asociaţiei Interna-
ţionale a Muncitorilor : 

B. Lucraft, preşedinte 
John Weston, casier 
J. George Eccarius, secretar general 
Hermann Jung, secretar pentru Elveţia 

256, High Holborn, 
Londra, Western Central, 5 iulie 1 870 

Srs de K. Marx 

Publicat ca foaie volantă 

Se tipăreşte după textul 
manifestului 

Tradus din limb a gemană 
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Comunicare confidenţială tuturor secţiilor 378 

1 )  Consiliul General cere tuturor secţiilor să dea dele
gaţilor lor instrucţiuni formale în legătură cu necesitatea de 
a e schimba sediul Consiliului General pe anul 1 870-1 871 .  

, 2) în cazul cînd se v a  lua această hotărîre, Consiliul 
General propune ca sediul Consiliului General pentru anul 
urmă tor să fie Bruxelles. 

Scris de K. Mrx 
la 14 iulie 1 870 
Publicat ca foaie volantă 

Se tpireşte după manuscris 

Tiadus din limba franceză 
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[Ordinea de zi a Congresului de la Mainz 
al Internaţionalei 379] 

1 .  Cu privire la anularea datoriilor publice. Discuţii cu 
privire la dreptul de despăgubire. 

2. Cu privire la legătura dintre activitatea politică şi 
mişcarea socială a clasei muncitoare. 

3. Măsuri practice de transformare a proprietăţii fun -· 
dare în proprietate socială (vezi nota) . 

4. Transformarea băncilor de emisiune în bănci na
ţionale. 

5. Condiţiile producţiei cooperatiste pe scară naţională. 
6. Cu privire la necesitatea ca clasa muncitoare să în

tocmească o statistică generală a muncii în conformitate cu 
hotărîrile Congresului de la Geneva din 1 866. 

1. Reexaminarea de către congres a mij loacelor de în
lăturare a războiului. 

Notă la punctul 3 : Consiliul General belgian a propus 
următoarea chestiune : 

„Măsurile practice în vderea onstituirii de sec/ii agricole fn ca
drul Internaţionalei şi de stabilire a solidarităţii între proletarii aTicoli 
Şi proletarii din alte ramuri de producţie" .  

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor consideră că această chestiune intră la punctul 3. 

Scris de K. Max 
la 1 4  iulie 1 870 
Publicat sub formă de foaie volantă 
„Cel de-al cincilea Congres anual 
al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor• la 12 iulie 1870 
şi în ziarele „La Liberte" nr. 1 62 
din 31 iulie 1 870 şi „Der Volksstaat• 
nr. 65 din 13 august 1 870 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

[Schiţa unei cuvîntări care nu a fost rostită 
în problema irlandeză 380] 

I. Introducere. Execuţia 

De la ultima noastră şedinţă, fenianismul, care a con
stituit obiectul discuţiilor noastre, a intrat într-o nouă fază. 
El a primit botezul sîngelui din partea guvernului englez. 
Execuţiile politice de la Manchester ne amintesc de soarta 
lui John Bron la Harper's Ferry * .  Ele inaugurează o nouă 
perioadă în lupta dintre Irlanda şi Anglia.  întregul parla
ment şi  presa liberală poartă răspunderea pentru aceste 
execuţii. Gladstone. Motivul : să păstreze aparenţa ipocrita 
că nu a fost vorba de o chestiune politică, ci de o crimă de 
drept comun. In Europa însă, aceste execuţii au produs un 
efect contrar. După cit se pare, englezii vor să menţin. în 
vigoare bill-ul promulgat de Parlamentul cel lung 381• Ei pre
tind dreptul divin de a lupta împotriva irlandezilor pe pă
mîntul lor natal, în timp ce un irlandez care luptă în Anglia 
împotriva guvernului britanic este tratat ca un proscris. Sus
pendarea lui Habeas Corpus Act 382• Starea de asediu. Fapte 
din „The Chronicle" .  Organizarea de către guvern a „asasi
nării şi violenţei"  383• Episodul cu Bonaparte 384. 

I. Probleme 

Ce este fenianismul ? 

* In manuscris a fost şters : „Dar cel puţin proprietarii de sclavi 
l-au tratat pe John Brown ca pe un rebel, şi nu ca pe un delincvent de 
drpt !lun".  - Nota red. 
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III. Problema agrară 

Scăderea numărului populatiel 

1 816 ) In decurs ln 1 801 în 
1 841 - 8 222 664 de 25 de ani Irlanda -
1866 - 5 571 971 a scăzut cu 5 319 867 

2 650 693 2 650 OOO de locuitori 

1! 55 - 6 604 66 5 ) ln decurs de 11 ani 
1 866 - 5 571 971 a scăzut cu 

1 032 694 1 032 694 

Nu a avut loc numai o scădere a populaţiei, ci compara
tiv cu numărul ei a crescut numărul surdomuţilor, orbilor, 
invalizilor. alienaţilor şi debililor mintali. 

Creşterea şeptelului din 1855 Pini 1n 1866 
In aceeaşi perioadă, 1 855-1 866, şeptelul a crescut pre

.cum urmează : cornute mari - cu 178 532 de capete, ovine 
- cu 667 675 de capete, porcine - cu 3 1 5  9 1 8  capete. Dacă 
avem în vedere scăderea concomitentă a numărului cabali
nelor cu 20 656 şi facem raportul de 8 oi la un cal, creşterea 
totală a şeptelului este de 996 877, aproximativ un milion de 
capete. 

Aşadar, 1 032 694 de irlandezi au fost înlocuiţi de un mi
lion de cornute mari, porcine şi ovine. Ce s-a întîmplat cu 
aceşti irlandezi ? Răspunsul la această întrebare îl dă statis
tica emigrării. 

Emigrarea 

1n perioada 1 mai 1851-31 decembrie 1866 au emigrat 
1 730 1 89 de oameni. Caracterul acestei emigrări. 

Acest proces a avut loc şi continuă să aibă loc pe scară 
tot mai mare ca urmare a unirii sau comasării termelor 
( evicţiune) şi a transformării concomitente a pămîntului 
arabil în păşuni. 

fn perioada 1 851-1861,  numărul total al fermelor a 
scăzut cu 120 OOO, în timp ce numărul fermelor de 1 5-30 
de acri a crescut cu 61  OOO, iar al fermelor cu 30 de acri şi 
mai mult - cu 1 09 OOO ( în total cu 170 OOO) . Această scădere 
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a avut loc exclusiv pe seama dispariţiei fermelor cu mai 
puţin de un acru pînă la 15 acri. Lordul Dufferin *. Creşte
rea numărului fermelor mari se explică prin scăderea nu
mărului fermelor mici, care au fost înghiţite de fermele mai 
mari. 

Ce Influentă exercită acest proces 

a) asupra populaţiei : 
Situaţia maselor populare s-a înrăutăţit, ea se apropie· 

de o criză asemănătoare celei din 1 846. Astăzi, suprapopula
ţia relativă este la fel de mare ca şi înainte de foamete. 

Salariul a crescut din timpul foametei provocate de lipsa 
de cartofi numai cu 200/o. Preţul cartofilor a crescut însă cu 
aproximativ 2000/o ; cel al obiectelor de primă necesitate 
în medie cu 1 000/o. Profesorul Cliffe Leslie scrie în ziarul lon
donez „Economist" din 9 februarie 1 867 : 

„După c� în dcurs de 21 de ani populaţia a scăzut cu !/5, acum 
pe proape întreaga insulă salariul nomal ste de numai 1 şiling pe zi 1 
cu un şiling însă poţi cumpăra astăzi numai cit cumpărai acum 21 de ani 
cu 6 pnce. a UIllare „_ creşterii preţurilor la prodSele alimentare, 
mncitorul trăieşte mi prost decît acum 10 aniM. 

b) asupra pămîntului 
1) reducerea suprafeţei cultivate 

Reducerea suprafetel cultivate 
cu cereale : 

1861-186G - 470 9 1 7  acri 

Reducerea suprafetei cultivate 
cu plante furajere : 

1861-1866 - 128 061 de acri 

2) Scăderea producţiei la acru statutar **  la diferite 
culturi. 

A avut loc o scădere a producţiei la griu, dar mai ales 
în perioada 1 847-1865 această scădere a fost mai mare ; 
calculată exact, ea  este următoarea : la  ovăz - 1 6,30/o ; in 
- 47,90/o ; napi - 36, 1 0/o ; cartofi - 500/o. Cîţiva ani, scă
derea recoltei a fost mai mare, dar, în general, ea s-a produs 
treptat, începînd din 1 847. 

De cînd a început emigrarea în masă, pămîntul nu a 
fost îngrăşat şi a fost secătuit, pe de o parte, din cauza co-

* Vezi volumul de faţă, pag. 644, 650. - Nota red. 
•• - Unitate de măsură stabilită în statutele Regatului Unit 1 este 

egal cu 4 047 km!, - Nota red. 
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masării nejudicioase a fermelor, pe de altă parte, din cauză 
că, în condiţiile sistemului „corn-acre"385, fermierul, în ma
j oritatea cazurilor, i-a lăsat pe muncitorii săi agricoli să în
graşe pămîntul, în loc să facă el însuşi acest lucru. Renta şi 
profitul pot creşte şi atunci cînd producţia la hectar este 
mică. Recolta globală poate să scadă, dar partea care se 
transformă în plusprodus şi care revine landlordului, şi nu 
muncitorului agricol, precum şi preţul plusprodusului cresc. 

Rezultatul : alungarea treptată a băştinaşilor, înrăută
ţirea şi secătuirea treptată a pămîntului - izvorul vieţii na
ţiunii. 

Procesul de comasare 

Acest proces este abia la început, dar se desfăşoară în 
ritm rapid. Comasarea a început, în primul rînd, cu fermele 
nu mai puţin de 1 acru pînă la 15 acri. Chiar dacă ar dispărea 
toate fermele cu suprafeţe de pînă la 100 de acri, procesul 
de comasare nu ar atinge acelaşi grad ca în Anglia. In 1 864, 
situaţia era următoarea : 

Suprafaţa totală a Irlandei, inclusiv mlaştinile şi terenu
rile lăsate în paragină, era de 20 3 19  924 de acri. 

Din această suprafaţă, 8/s, sau 12 092 1 1 7  acri, ocupă fer
mele cu o suprafaţă de mai puţin de 1 acru pînă la 100 de 
acri şi se află în posesiunea a 569 844 de fermieri ; 2/s, sau 
8 227 807 acri, ocupă fermele cu 1 00 pînă la peste 500 de 
acri şi se află în posesiunea a 31  927 de proprietari. In felul 
acesta au fost alungaţi 2 847 220 de persoane, dacă socotim 
numai fermierii şi familiile lor. 

Acest sistem este rezultatul firesc, grăbit de abrogarea 
legilor cerealelor 386, al foametei din 1 846, precum şi al creş
terii preţurilor la carne şi lină, care are loc acum sistematic. 

Curăţirea moşiilor în Irlanda transformă această ţară 
într-o regiune agricolă a Angliei, despărţită de aceasta prin
tr-un canal larg, fără proprietari funciari, care trăiesc îm
preună cu slugile lor în Anglia. 

Schimbarea caracterului domina/iei engleze în Irlanda 

Statul nu este decît un instrument al landlorzilor. Evic
ţiunea este folosită şi ca pedepsire politică. (Lordul Aber
corn.) Anglia. Gallii din regiunile muntoase ale Scoţiei 387• 
Politica Angliei în trecut. înlocuirea irlandezilor alun�aţi 
cu englezi ( în timpul Elisabetei) , cu capete rotunde 388 ( în 
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timpul lui Cromwell) . Din timpul Anei, politica economica 
a secolului al XVIII-lea s-a caracterizat prin măsuri protec
ţioniste luate de Anglia împotriva coloniei ei irlandeze ; în 
cadrul acestei colonii, religia serveşte ca titlu de drept pentru 
consfinţirea proprietăţii. După Uniune 889 - sistemul rente
lor înrobitoare şi al arendaşilor intermediari -, dar irlande
zul, deşi exploatat la maximum, rămîne stăpîn pe pămîntul 
său. Actualul sistem : o exterminare sistematică fără zgo
mot ; guvernul : doar o unealtă a landlorzilor (şi a cămă
tarilor) . 

Din această schimbare decurge : 
1 .  Trăsătura caracteristică a fenianismului : mişcare so

cialistă, mişcare a claselor de jos. 
2. Caracterul necatolic al mişcării. 
Clerul a condus atîta timp cît lupta pentru emanciparea 

catolicilor 390 şi liderul acestei lupte, Daniel O'Connell, au 
ocupat locul de frunte în mişcarea irlandeză. Papismul ri
dicul al englezilor. Inaltul cler catolic împotriva fenianis
mului. 

3 .  Nici un conducător reprezentativ în parlamentul 
englez. 

Specificul mişcării lui O'Connell bazată pe folosirea for
ţei fizice. Decăderea partidului irlandez din parlament. 

4. Caracter naţional - influenţa mişcării din Europa şi 
frazeologia engleză. 

5. America, Irlanda, Anglia - trei cîmpuri de acţiune ; 
rolul conducător al Americii. 

6. Mişcare republicană, deoarece America este repu
blică. 

Am expus aici trăsăturile caracteristice ale fenianis
mului. 

N. Poporul englez 

O chestiune de umanitate şi de dreptate, dar înainte de 
toate o problemă specific engleză. 

a) Aristocraţia şi biserica. Armata. (Franţa, Algeria.) 
b) Irlandezii în Anglia. Influenţa asupra salariului etc. 

Ştergerea deosebirii dintre caracterul englez şi cel irlandez. 
Caracterul irlandez. Cumpătarea irlandezilor. Incercări în 
domeniul educaţiei publice în Irlanda. Scăderea numărului 
crimelor. 
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Condamnaţi tn Irlanda 

Tadui ln fa ta i sti(iei 
1852 - 1 7  678 
1866 - 4 326 

Oondamna(i 
10 454 

2 41 8 

Scăderea numărului persoanelor traduse în fata justiţiei 
•în Anglia şi Wales începînd din 1 855 se datoreşte în parte 
legii penale din 1855, care dă judecătorilor dreptul de a da 
sentinţe, pe perioade scurte, cu consimţămîntul persoanelor 
deferite justiţiei, în loc ca acestea să fie supuse spre exami
nare sesiunilor judecătoreşti. 

Birmingham. Progresul poporului englez. Infamia presei 
engleze. 

c) Politica externi. Polonia etc. Castlereagh. Palmerston. 

V. Mijloace de remediere 

Nonsensul propunerilor parlamentare mărunte. 
Greşeala Ligii pentru reformă 391. 
Desfiinţarea Uniunii ca una din revendicările partidului 

'democrat din Anglia. 

Scris de K. Max în jurul 
datei de 26 noiembrie 1667 
Se publică pentru prima oară 
n tntregme 

Se tipăTşte dpă manusris 

Trds din limba engleză 
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[Schiţa referatului în problema irlandeză, 
prezentat la Asociaţia culturală 

a muncitorilor germani de la Londra 
la 16 decembrie 1867 392] 

1 

Care sînt trăsăturile caracteristice ale fenianismului ? 
El provine de fapt de la americanii irlandezi, de la irlandezii 
din America. Ei sînt iniţiatorii şi conducătorii. Dar în Ir
landa, mişcarea a prins rădăcini numai în masele populare, 
în clasele de j os (şi aici este şi în prezent focarul ei) . 
Aceasta este trăsătura lui caracteristică. In toate mişcările 
irlandeze anterioare, poporul a fost condus de aristocraţie 
sau burghezie şi în toate cazurile de popii catolici. In timpul 
răscoalei împotriva lui Cromwell - căpetenii anglo-irlan
deze şi popi ; în timpul războiului împotriva lui Wilhelm 
al Iii -lea în frunte s-a aflat însuşi regele Angliei, Iacob al 
Ii-lea, în revoluţia din 1798, republicani protestanţi din Uls
ter (Wolfe Tone, lordul Fitzgerald) 393, în sfîrşit în secolul 
nostru burghezul O'Connell se sprij ină pe clerul catolic, care 
a avut un rol conducător şi în toate mişcările precedente, cu 
excepţia aceleia din 1798. Fenianismul a fost anatemizat de 
clerul catolic. Acesta a încetat să-i opună rezistenţă numai 
de cind a început să se teamă că va pierde din această cauză 
orice influenţă asupra maselor populare din Irlanda. 

II 

Pe englezi îi mira următorul lucru : în comparaţie cu 
asuprirea din trecut a Irlandei de către Anglia, ei găsesc că 
actualul regim din Irlanda este blînd. De unde a apărut toc
mai acum această formă extrem de ascuţită şi ireconciliabilă 
a contradicţiei ? Ceea ce vreau să demonstrez şi ceea ce 
constituie un secret chiar şi pentru englezii care iau partea 
naţionalităţii irlandeze şi sprij ină dreptul ei de a se despărţi 
de Anglia este că începînd din 1 846 [asuprirea], deşi mai 
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puţin barbară ca formă, are în fond un caracter distrugător 
şi nu lasă nici o altă ieşire decît eliberarea de bunăvoie a 
Irlandei de către Anglia sau lupta pe viaţă şi pe moarte. 

III 

In ceea ce priveşte istoria, faptele respective pot fi 
g.site în orice manual de istorie. De aceea mă voi referi nu
mai la unele dintre ele, în măsura în care acest lucru e ne
cesar în primul rînd pentru a explica deosebirea dintre epoca 
actuală şi epocile precedente, i ar în al doilea rînd pentru a 
sublinia unele momente care caracterizează ceea ce se 
.cheamă în prezent poporul irlandez. 

a) Englezii în Irlnda înainte de Reforma protestantă 

!172. H�nric al Ii-lea. Cucereşte mai puţin de 1/s din Ir
landa. Cucerire formală. Darul papei Adrian al IV-lea (en
glez) . După aproximativ 400 de ani ( în timpul Elisabetei) 
( 1576) , un alt papă, Grigore al XIII-lea, ia înapoi darul de la  
englezi (de la  Elisabeta) 394• „Pale englez" 395• Capitala : Dublin. 
Amestecarea coloniştilor de rînd englezi cu irlandezii, a 
nobilimii anglo-normande cu căpeteniile irlandeze. In ge
neral însă războiul de cotropire se duce la  fel ca războaiele 
împotriva pieilor roşii ( iniţial) . Pînă în 1 565 (Elisabeta) nu 
se trimit întăriri engleze în Irlanda. 

b) Epoca protestntă. Elisabeta. Iacob I. Carol I. 
Cromwell. Plnul de colonizare (secolele XVI-XVII) 

Elisabeta. Planul era de a-i extermina pe irlandezi, cel 
puţin pînă la rîul Shannon, de a le lua pămînturile şi de a le 
popula cu colonişti englezi etc. In lupta împotriva Elisabe
tei, anglo-irlandezii care rămăseseră catolici, au fost alături 
de băştinaşi împotriva englezilor. Planul mărturisit al en
glezilor : curăţirea insulei de băştinaşi şi popularea ei cu 
englezi loiali. Ei au reuşit să sădească numai o aristocraţie 
funciară. „Aventurieri" protestanţi englezi (negustori, cămă
tari) , care au primit de la coroana engleză pămînturile con
fiscate, şi  „nobili-întreprinzători" ,  care trebuiau să populeze 
pămînturile primite cu familii neaoş englezeşti. 
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Jacob I. Ulster, (Colonizarea întreprinsă de "Iacob, 
1 609-1612) .  Intreprinzători britanici trebuie „să aducă ir
landezi pe pămînturile confiscate, răpite" .  Abia din 16 13  
irlandezii încep să  fie consideraţi supuşi englezi 1 pînă atunci 
ei erau „oameni în afara legii" şi „duşmani " ,  iar parlamentul 
irlandez 396 îşi exercita autoritatea numai în cadrul Pale
ului. Concomitent, persecutarea catolicilor. 

Elisabeta a colonizat Munster-ul, Iacob I - Ulster-ul, 
d ar Leinster-ul şi Connaught-ul încă nu fuseseră curăţate. 
Carol I a încercat să cureţe Connaught-ul. 

Cromwell : Prima răscoală naţională irlandeză, a doua 
şi totala cucerire a Irlandei. Recolonizarea parţială 
(1641-1660). 

Revoluţia irlandeză din 1641 .  In august 1649, debarcarea 
lui Cromwell la Dublin, (După el Ireton, Lambert, Fleetwood, 
Henry Cromwell.) ln 1652 a doua cucerire, totală a Irlandei 
este încheiată. lmpărţirea prăzii în conformitate cu actele 
parlamentului englez din 1 2  august 1652 şi 26 septembrie 
1653 397 : însuşi guvernul, „aventurierii", care dăduseră cu 
împrumut în cei 1 1  ani de război 360 OOO I.st., ofiţerii şi sol
daţii. „Nimiciţi-i pînă la ultimul pe amaleciţii naţiunii irlan
deze şi colonizaţi din nou pămînturile iarăşi pustiite cu puri
tani care nu au mai fost niciodată pe aceste meleaguri " .  
Măceluri, devastări, depopularea unor comitate întregi, stră
mutarea locuitorilor lor în alte regiuni, vînzarea multor ir
landezi ca sclavi şi trimiterea lor în Indiile occidentale. 

Prin cucerirea Irlandei, Cromwell răstoarnă republica 
engleză. 

De atunci irlandezii privesc cu neîncredere partidul 
popular din Anglia. 

c) Restaurarea Sturtilor. Wilhelm al III-iea. 
A doua răscoală irlandeză şi capitulrea în anumite condiţii ne. 

166-1692 *. 

In acea vreme în Irlandâ sînt mai mulţi englezi ca 
oricînd. Ei nu au reprezentat niciodată mai mult de 8/11 şi 
niciodată mai puţin de 2/11 din populaţia Irlandei. 

1684. Carol al Ii-lea începe să protejeze cercurile cato
lice in Irlanda şi să recruteze o armată catolică. 

* In manuscris urmează : „1701 (Anna) ". - Nota red. 

33 - fc-ngels - Opere, voi. 16 
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1085. Iacob al Ii-lea dă mină liberă catolicilor din Ir
landa. Armata catolică creşte şi este protej ată. Curînd cato
licii declară că Acts of settlement * trebuie abrogate şi 
proprietarii funciari din 1 641 repuşi în drepturi. Iacob 
cheamă cîteva regimente irlandeze în Anglia. 

1 689. Wilhelm al Iii-lea în Anglia. 12 martie 1689 : 
Iacob debarcă la Kinsale în fruntea unor soldaţi irlandezi. 
Limerick capitulează în faţa lui Wilhelm al Iii-lea. 1 69 1 .  în
călcarea ruşinoasă a tratatului încă în timpul lui Wilhelm 
al Iii -lea şi într-o măsură şi mai mare în timpul reginei Ana. 

d) Irlanda este înşelată şi înjosită la maximum. 
1692 - 4 iulie 1776. 

C }  Toate intenţiile de „a coloniza" ţara cu yeomeni 
sau arendaşi englezi şi scoţieni au fost abandonate. încerca
rea de a coloniza protestanţi germani şi francezi. Protestanţii 
francezi din oraşe (manufacturi de lînă) sînt izgoniţi de sis
temul protecţionist şi mercantilist englez. 

1 698. Parlamentul anglo-irlandez a introdus din ordinul 
metropolei (aşa cum şade bine unor colonişti supuşi) o taxă 
vamală prohibitivă la exportul produselor de lină irlandeze 
în alte ţări. 

1 698. In acelaşi an, parlamentul englez a instituit  o taxă 
vamală ridicată la importul produselor irlandeze în Anglia şi 
Wales şi a interzis exportul lor în alte ţări. Anglia a distrus 
manufacturile Irlandei, i-a depopulat oraşele şi i -a silit pe 
locuitori să se întoarcă în sate. 

Lorzii-absenteişti importaţi i lui Wilhelm 399• împotriviri 
faţă de absenteişti începînd din 1 692. 

Aceleaşi legi engleze împotriva creşterii vitelor în 
Irlanda. 

1 698 : Pamfletul lui Molyneux în apărarea independen
ţei parlamentului irlandez ( adică a coloniei engleze din Ir
landa) faţă de englezi 400• Aşa a început lupta dintre colonia 
engleză din Irlanda şi naţiunea engleză. Concomitent, lupta 
dintre colonia anglo-irlandeză şi naţiunea irlandeză. Wilhelm 
al Iii-lea s-a opus încercărilor ruşinoase ale englezilor şi ale 

* Vezi adnotarea 381 . - Nota trad. 
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parlamentului anglo-irlandez de a încălca tratatele de la Li
merick şi Galway. 

� )  Regina Ana (1701-1713 ; George pînă în 1776). 
Codul penal 401 a fost elaborat de parlamentul anglo-ir

lande. cu aprobarea parlamentului englez. Mijloace dintre 
cel� mai infame de convertire a catolicilor irlandezi la pro 
testantism prin măsuri de reglementare a „proprietăţii". 
Scopul Codului penal - trecerea „proprietăţii" din mîinile 
catolicilor în mîinile protestanţilor sau transformarea „angli
canismului" într-un titlu de proprietate. (Educaţia. Incapaci
tate personală juridică. Nici un catolic nu poate fi soldat de 
rînd) . Propovăduirea religiei catolice era o crimă gravă pe
depsită cu muncă silnică, convertirea unui protestant la cato
licism era un act de înaltă trădare. A fi arhiepiscop catolic 
însemna a fi exilat, reîntoarcerea din exil era considerată 
înaltă trădare ; respectivul era spînzurat, i se scoteau pe 
viu măruntaiele, iar apoi era sfîşiat în patru. lncercarea de 
a impune masei naţiunii irlandeze religia anglicană. Catoli
cii nu aveau dreptul să participe la alegerea membrilor par
lamentului. 

Acest cod penal a întărit puterea clerului catolic asupra 
poporului irlandez. 

Săracii s-au dedat trîndăviei. 
ln perioada de apogeu al stăpînirii protestante şi de de

clin al catolicismului, numărul protestanţilor nu era mai mare 
decît acela al catolicilor. 

e) 177-1 801 .  Perioadă de tranzi/ie. 

c )  Inainte de a vorbi despre această perioadă de tran
ziţie, să vedem care au fost rezultatele terorismului enqlez ? 

Veneticii englezi au fost absorbiţi de poporul irlandez 
şi convertiţi la catolicism. 

Oraşele au fost întemeiate de irlandezi de origine en
gleză. 

Nu este o colonie a englezilor ( afară de aşezările sco
ţiene din Ulster}, dar există proprietari funciari englezi. 

Revoluţia nord-americană este primul punct de cotitură 
în istoria Irlandei. 



484 Karl Marx 

� )  In 1 777, armata britanică s-a predat la Saratoga 
Springs „rebelilor" americani. Cabinetul englez a fost nevoit 
să facă concesii partidului naţionaliştilor (englezi) din 
Irlanda. 

1778. Bill-ul cu privire la înlesnirile acordate persoane
lor de religie romano-catolică ( adoptat de parlamentul anjlo
irlandez). Catolicii continuă să fie lipsiţi de dreptul de a 
dobîndi un lreehold 402 prin cumpărare sau arendare. 

1779. Introducerea comerţului liber cu Marea Britanie. 
Inlăturarea tuturor restricţiilor impuse industriei irlandeze. 

1 782. Sfera de acţiune a codului penal este restrînsă şi 
mai mult. Persoanele de religie romano-catolică pot să do
bîndească un freehold, pe care să-l stăpînească viager sau 
au dreptul de a-l lăsa moştenire fără restricţii şi să înfiinţeze 
şcoli. 

1 783. Drepturi egale pentru parlamentul anglo-irlandez. 
Iarna 1 792-1793. După ce guvernul francez a anexat 

Belgia, iar Anglia a hotărît să declare război Franţei, a fost 
abrogată încă o parte a Codului penal. Irlandezii puteau să 
ajungă la rangul de colonel în armată, au căpătat dreptul de 
a vota în alegerile pentru parlamentul irlandez etc. 

Răscoala din 1798. Republicanii din Belfast (Wolfe Tone, 
lordul Fitzgerald). Ţăranii irlandezi încă nu sînt maturizaţi. 

Camera comunelor anglo-irlandeză a votat actul cu pri
vire la Uniune, adoptat în 1800. Lupta dintre anglo-irlandezi 
şi englezi s-a încheiat cu unificarea organelor legislative şi 
a sistemului vamal al Angliei şi al Irlandei. Colonia a pro
testat împotriva actului ilegal cu privire la  uniune. 

1801-1846 

a) 1801-1831 .  In această perioadă (după terminarea răz
b oiului 403) , mişcarea comună a Irlandei şi Angliei pentru 
emanciparea catolicilor ( 1 829) . 

Din 1783 Irlanda este independentă în ceea ce priveşte 
legislaţia, curînd după aceea se introduc taxe vamale la di
ferite produse străine cu intenţia vădită de a da posibilitate 
unei anumite părţi a populaţiei irlandeze să găsească o în
trebuinţare parţială forţei de muncă excedentare etc. Urma
rea firească a intrării în vigoare a actului cu  privire la 
Uniune a fost dispariţia treptată a manufacturilor irlandeze. 
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D u b l i n  

Proprietari de manufacturi 
de lină . . . . . . . . . . . . . . .  . 

:Muncitori ocupaţi în aceste 
manuîacturi . . . . . . . . . . .  . 

Pro�r�e�ari
. 

�e ateliere de  
darac1t !ma . . . . . . . . . . .  . 

luncitori ocupaţi în aceste 
ateliere . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prop1·ieta1·i de ate liere de 
covoare . . . . . . . . . . . . . . . . 

)[uncitori ocupaţi în aceste 
ate liere . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ţesă to1·i ca1·e lucrează la răz
boaie de ţesut mf1tase . . . .  

J( i l k e n n y 
Proprietari de manufacturi 

1800 91 ; 
" . 918 ; 

30 ; 
" 230 ; 

1 3 ; 
720 ; 

" 2 500 ; 

de pături de lînf1 . . . . .  . . . 1800 - 5 6 ; 
:Muncitori ocupaţi în aceste 

manufacturi . . . . . . . . . . . . 3 OOO ; 
B a l b r i g g a n  

Rftzb oaie de ţesut percal 
în fnncţiun' . . . . . . . . . . . . 1 799 - 2 500 ; 

lY i c k l o w  
Războaie de ţesut manuale 

în funcţiune . . . . . . . . . . . . 1800 - 1 OOO ; 
C o r  k 

Tesători de panglici 
Ţesători de camgarn 
Tricoteri de ciorapi 
Dărăcitori de  lină . . . . . . .  . 
'f esători de pînzeturi . . . . .  . 

1800 - 1 OOO ; 
2 OOO ; 

300 ; 
700 ; 

2 OOO ; 

1840 1 2  
60! 

J8.U - 5 
66 

18l 1 
" o 

1840 250 

1822 . 2  
925 

1811 - 226 

1811 - o 

1834 -
" 

.o 
90 
28 

1 1 0  
220 

ş .a.m.d. Industria inului (Ulster) nu compensează. 
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„Industria bumbacului din Dublin, în care erau ocupaţi 14 OOO de 
muncitori, a fost desfiinţată ; cele 3 400 de războaie de tesut mătase au 
ost distruse ; producţia de serj , în care erau ocupaţi L 491 de muncitori, 
a fst desfiinţată ; producţia de flanelă din Rathdrum, producţia de 
pături de lină din Kilkenny, producţia de lustrin din Bandon, manufac
turile de amgam din Waterford, manufacturile de stofă de lină creată 
şi de flanelă din Carrick on Suir au fost desfiinţate. S-a menţinut doar 
o singură ramură industrială ! . . .  Acestă ramură fericită, pe care nu a 
distrus-o actul cu privire la Uniune, această ramură favorizată, privile
giată şi stimulată e>te producţia  irlandeză de coşciuge• (cuvîntarea Iul 
T. F. Meagher, 1847). 
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Aşadar, ori de cîte ori Irlanda era pe punctul de a se 
dezvolta din punct de vedere industrial, ea a fost zdrobită 
şi transformată din nou într-o ţară eminamente agrară. 

Conform ultimului recensămînt general din 1861 : 

Populaţia agricolă a Irladei 
( inclusiv toţi cotter-ii 404 şi muncitorii agricoli cu 

familiile lor) . . . 4 286 019 
In cele 798 de oraşe ( din care majoritatea sînt 

de fapt tîrguri) . 1 512 948 
5 798 967 

Aşadar, ( în 1 861 )  aproximativ 4/s din populaţie se ocupa 
exclusiv cu agricultura, în realitate însă poate chiar 617, dacă 
se adaugă şi oraşele de provincie . 

Intrucît Irlanda este o ţară eminamente agricolă : „pă
mîntul este viaţau (Judecătorul Blackburne). Pămîntul a de
venit obiectul tuturor aspiraţiilor. Poporul putea să aleagă 
între a lua în arendă pămînt incliierent de mărimea arenzii 
şi a muri de foame. Sistemul rentelor înrobitoare. 

„Proprietarul pămînt.ui avea astfel posibilitatea să-şi dicteze con
diţiile, şi de aceea existau cazuri cînd se plăteau 5, 6, B şi chiar 10 I.st. 
pentru un acru. Arenzi exorbitante, salarii scăzute, ferme imense date în 
arendă de proprietari hrăpăreţi şi trîndavi unor speculanţi de terenuri mo
nopolişti, pntru ca, la rîndul lor, aiceşti airmdaşi tntermediari asupritori 
să dea pămînt în arendă nenorociţilor care mor de foame, hrănindu-se 
numai cu cartofi şi ou apă în schwbul unei plăti de 5 ori mai mare " .  

Foamete generală. 
Legile cerealelor din Anglia creează, într-o anumită mă

sură, un monopol asupra exportului de cereale irlandeze în 
Anglia. In primii 3 ani după promulgarea actului cu privire 
la uniune exportul mediu anual de cereale a fost de circa 
300 OOO de quarteri *. 

In 1820 peste 1 OOO OOO de quarteri. 
In 1834 media anuală - 2 500 OOO de quarteri. 
Arenzile plătite absenteiştilor şi dobînzile la ipoteci 

( 1 834) depăşesc 30 OOO OOO de dolari (circa 7 OOO OOO I.st.). 
Arendaşii intermediari acumulează averi pe care nu vor să 
le folosească în vederea îmbunătăţirii solului şi pe care, în
tr-un sistem care distruge industria, nu pot să le investească 
în maşini etc. De aceea ei trimit toată averea acumulată în 

* - quarter = 12,7 kg, - Nota trad. 
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Anglia. Un document oficial publicat de guvernul englez 
arată că transferul de hîrtii de valoare engleze din Anglia 
în Irlanda, adică investiţiile de capital irlandez în Anglia, 
au reprezentat, în decurs de 13 ani de la introducerea liber
t.ţii comerţului în 182 1 ,  multe milioane de lire sterline ; în 
felul acesta, Irlanda a fost silită să furnizeze forţă de muncă 
ieftină şi capital ieftin pentru construirea „grandioaselor în
treprinderi ale Britaniei" .  

Un mare număr de porci ş i  exportul lor. 
1831-184 1 .  Creşterea populatiei Irlandei de la 7 767 401 

la 8 175 238. 

în decurs de 1 O ani. . . . . 407 837 
In aceeaşi perioadă emigrarea ( ceva mai mult de 

40 OOO de oameni anual) . 450 873 
858 710 

O'Connell. Mişcarea repealer-ilor. Acordul de la Lichfield
House cu whigii 405• Foamete în unele regiuni. Legile cu pri
vire la răscoale, legile cu privire la arme, legile excepţio
nale. 

TV 
Perioada ultimilor 20 de ani (începînd din 1846). 

Curăţirea pămînturilor în Irlanda 

înainte, repetate cazuri de foamete în diferite regiuni. 
în prezent foamete generală. 

Această nouă perioadă a început cu boala cartofului 
( 1 846-1847) , cu foametea şi apoi cu emigrarea în masă. 

Au pierit peste 1 OOO OOO de oameni, parte de foame, 
parte din cauza bolilor etc. (provocate de foamete) . In decurs 
de 9 ani, din 1847 pînă în 1 855. au emigrat 1 656 044 de 
oameni. 

Revoluţionarea vechiului sistem de agricultură a fost 
la început consecinţa firească a faptului că pămînturile au 
fost lăsate în paragină. Oamenii fugeau. (Familiile puneau 
mină de la mină pentru ca cei mai tinerL şi mai cutezători 
să plece.) De aici contopirea firească a micilor parcele aren
date şi înlocuirea agriculturii u păşunatul. 

Curînd au intervenit însă împrejurări datorită cărora 
toate acestea au devenit un sistem aplicat în mod conştient 
şi sistematic. 
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ln primul rînd, şi acesta este elementul principal : una 
din urmările nemijlocite ale catastrofei irlandeze a fost abro
garea legilor cerealelor. Datorită acestui fapt, cerealele ir
landeze pierd monopolul pe care îl deţineau pe piaţa engleză 
în anii obişnuiţi. Preţul la cereale scade. Plătirea arenzilor 
devine imposibilă. Concomitent, în ultimii 20 de ani are loc 
o creştere continuă a preţurilor la carne, lină şi alte produse 
animaliere. Un avînt fără precedent al industriei linii în 
Anglia. Creşterea porcilor - legată parţial de vechiul sistem. 
In prezent se cresc mai ales oi şi cornute mari. Irlanda este 
lipsită acum de piaţa engleză, aşa cum la timpul său prin 
actul cu privire la uniune a fost lipsită de propria ei piaţă. 

lmprejurări secundare, care acţionează sistematic în ace
laşi sens : 

în al doilea rînd : Transformări în agricultura Angliei ; 
în Irlanda - o caricatură a acestor transformări. 

în al treilea rînd : Fuga desperată a irlandezilor înfometaţi 
în Anglia a făcut ca la Liverpool, Manchester, Birmingham, 
Glasgow beciurile, cocioabele, casele de muncă să fie pline 
de bărbaţi, femei şi copii pe jumătate morţi de foame. Parla
mentul adoptă o lege ( 1847-1848) potrivit căreia landlorzii 
irlandezi trebuie să acorde ajutor săracilor de pe domeniile 
lor. (Legea engleză pentru asistenţa săracilor extinsă asupra 
Irlandei) . De aici eforturile intense ale landlorzilor irlandezi 
( îndeosebi englezi) , cei mai mulţi dintre ei înglodaţi în da
torii, de a scăpa de oameni şi de a curăţa pămînturile. 

în al patrulea rînd : Legea cu privire la domeniile grefate 
de datorii (1853) : 

„Landlordul era ruinat, căoi nu putea să strîngă a;renzile, dar în 
acelaşi tiP era obligat să plătească ipozite uriaşe pntru întreţinerea 
vecinilor săi sărei. Pmintul său era grefat de ipoteci şi de datoriile 
contractate n perioada de scu,pete a produselor alimentare, şi el nu 
putea să plătescă dobînzile ; atund s-a promulgat o lege potrivit căreia 
prprietatea putea fi scosă la licitaţie printr-o procedură sumară, iar 
banii obţinuţi se îpărţeau între peisoanele cu drpturi legale asupra ei " .  

Ca urmare a crescut numărul absenteiştilor (capitalişti 
englezi, societăţi de asigurare etc.) , precum şi al vechilor 
arendaşi intermediari etc., care voiau să gospodărească fo
losind metode moderne. 

lnlăturarea arendaşilor are loc parţial  prin rezilierea con
tractului pe bază de bună înţelegere. Dar mai des prin izgoni
rea în masă (cu forţa, folosind crowbar brigade - „brigadă 
cu răngi " ,  care începe cu dărîmarea acoperişului) , prin alun-
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garea cu forţa. (Este şi un mij loc de pedepsire politică) . Incepe 
m 1 847 şi continuă în prezent (Abercorn, viceregele Irlandei) . 
Incursiuni africane ( incursiuni ale micilor regi africani) . (Po
porul este alungat de pe pămînturi. Populaţia înfometată a 
oraşelar a crescut mult) . 

„fn acelaşi timp arendaşii sînt alungaţi cu zecile din colibele lor„. 
Această operaţie este condusă de agenţi funciari. Ea este efectuată de 
putrnice detaşmente de poliţişti şi soldaţi. Sub protecţia acestora, bri
gada cu răngi înaintează s.pre aşezarea sortită pieirii, ocupă casele.„  Soa
rele, ·care răs.rise deasPra unui sat, apune dea>u'Pra unui pustiu• 
(„Galway Paper " ) ,  1852. (Abercorn). 

Sd vedem mai întîi ce influenţă exercită acest sistem asu
pra solului în Irlanda, unde condiţiile sînt cu totul altele 
decît în Anglia . 

Reducerea suprafeţei ulti1•ate în anii 1861-186 6 
Reducel'ea �upra/efei culfi

mle cu cel'eal e 

1861-186'j - 't 28 011 
1b66 - 42 876 

Total 470 !1 7 

acri 
" 

acri 

Reducerea suprofetei culli
vate cu plante furajere 

1861-1865 - 107 9 8 �  
1866 - 20 077 ---

To tal 1 28 06 1 

acri  

ac ri  
Reducerea produc/iei Ia acru Ia fiecare cultură 

In perioada 1 847-1865, reducerea exactă în procente : 
ovăz - 1 6,3 ; in - 47,9 ; napi - 36, l ; cartofi - 50. In unii 
ani reducerea a fost şi mai însemnati, dar în ansamblu ea 
s-a accentuat treptat începînd din 1 847. 

Produ cţia medie ltt un arrn (evaluare) 

G „ 111 ln q 11arferi 

1851 - 1 2 ,5 
186} - 1 1 ,3 

Cm·fo/i fn fone 

5 ,1 
2 , 9  

In î n  stonP (I .<fone - 14 11/11 nzi ) 

3 8 ,li 
211 , 9  

Dacă înainte vreme Irlanda exporta mult grîu, în pre 
zent se afirmă că ea este bună numai pentru cultivarea ovă
zului ( oa ts) ( la  care de asemenea producţia la un acru se 
reduce necontenit) . 

lntr-adevăr : în 1866 Irlanda a exportat numai 1 3  250 de 
quarteri de griu, in schimb a importat 48 589 de quarteri ( adică 
aproximativ de patru ori mai mult) . In schimb a exportat 
circa 1 OOO OOO de quarteri de ovăz ( pentru 1 201 737 l.st.) . 

De cînd a început emigrarea în masă, pimîntul nu a mai 
fost îngrăşat şi este secătuit în parte ca urmare a comasării 
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nejudicioase a fermelor, în parte pentru ca m cadrul siste
mului corn-acre 400 în maj oritatea cazurilor arendaşul lăsa pe 
seama muncitorilor agricoli îngr.şatul pămîntului, în loc să 
se ocupe el însuşi de acest lucru. Renta şi profitul ( acolo 
unde arendaşul nu este ţăran) pot creşte şi atunci cînd recolta 
la acru scade. Producţia totală poate să scadă, dar o parte 
tot mai însemnată din ea se transformă în plusprodus, care 
revine landlorzilor şi (marilor) fermieri. Iar preţul pluspro
dusului a crescut. 

Prin urmare, sărăcirea ( treptată) a ţării, ca aceea a 
Siciliei de către vechea Romă ( ditto * Egipt) . 

Despre vite vom vorbi îndată. Dar mai întîi să vorbim 
despre popula/ie. 

Scăderea numărului popula/iei 

1 801 : 5 319 86? ; 1841 : 8 222 664 ; 1851 : 6 515 ?94 ; 
1861 : 5 764 543. Dacă se merge în acest ritm, în 1871 vor fi 
5 300 OOO de locuitori, deci mai puţin decît în 1 80 1 .  Voi arăta 
însă îndată că în 1 87 1  numărul va fi mai mic, chiar dacă 
procentul emigranţilor va rămîne constant. 

Emigrarea 

Emigrarea este, fireşte, o cauză a scăderii. In perioada 
1845-1866 au emigrat 1 990 244 de irlandezi, adică aproape 
2 OOO OOO de oameni.  (Nemaipomenit I Aproximativ 2/s din 
numărul total al emigranţilor din Regatul Unit în perioada 
1845-1866 : şi anume 4 657 588.) In perioada 1831-184 1 ,  
emigrarea a reprezentat aproximativ 1/2 din sporul populaţiei 
în acest deceniu. Incepînd din 1 847 ea este mult mai mare 
decît sporul. 

Totuşi, numai emigrarea nu poate explica reducerea 
populaţiei din 1 847 încoace. 

Reducerea sporului natural anual .I populat/el 

Acest spor (anual) reprezintă în perioada 1 831-1841 
1 , 1  O/o, deci circa 1 1/10°/o anual. Dacă populaţia ar fi crescut 
in aceeaşi proporţie în anii 1841-1851 ,  atunci în 1 851  = 

„ - la fel. - Nota trad. 
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9 074 514. Dar populaţia a fost numai de 6 515  794. Deci un 
deficit de 2 558 720. Din acesta emigrarea a reprezentat 
1 274 213. Rămîn 1 284 507. Peste 1 OOO OOO de oameni au mu
rit de foame. Dar aceasta nu acoperă tot deficitul de 1 284 507. 
Prin urmare, în anii 1841-1851 sporul natural al populaţiei 
a scăzut simţi tor. 

Acest fapt ni-l  confirmă examinarea deceniului 1851-1861 .  
Foamete nu a fost. Populaţia a scăzut de  la 6 5 15  794 la 
5 764 543. Scădere absolută : 751 251 .  Dar în această perioadă 
numărul emigranţilor a fost de peste 1 2 10  OOO. Aşadar, în 
aceşti 1 0  ani populaţia a crescut cu aproape 460 OOO, dat 
fi ind c. 751 251 + 460 OOO = numărul emigranţilor - 1 21 1 251 .  
Emigrarea a absorbi t  aproape d e  3 ori mai mulţi oameni decît 
a reprezentat sporul popula ţiei. Procentul sporului = 0,7 ( 7/10) 
anual, deci mult mai puţin în comparaţie cu 1 , 1  O/o din perioada 
1831-184 1 .  

Acest lucru se explică foar te simplu. Sporul populaţiei 
ca urmare a natalitaţii este de terminat mai ales de raportul 
numeric dintre persoanele în vîrstă de 20-35 de ani şi restul 
populaţiei. Raportul numeric dintre persoanele în vîrsta de 
20-35 de ani şi populaţia Regatului Unit este de aproxi
mativ 1 : 3,98 sau 25,060/o, în timp ce în rîndul emigranţi lor 
acest raport este chiar şi în prezent de aproximativ 1 : 1 ,89 
sau 52,760/o. In Irlanda, acest procent este probabil si  
mai mare. 

nrăutătirea stării fizice a populatieJ 

In 1 806, la o populaţie totală de 5 574 107,  num.rul băr
ba ţilor dep.şea cu 50 469 pe cel al femeilor, în timp ce în 
1 867, la o populaţie to tală de 5 557 1 96, numărul femeilor l -a 
depăşit pe acela al  bărbaţilor. In acelaşi timp, o creştere nu 
numai relativă, ci şi absolută a numărulu i surdomuţilor, orbi
lor, alienaţilor, debililor mintali , al invalizilor. Dacă comparăm 
anul 1 851  cu anul 186 1 ,  reiese că pe fondul unei reduceri 
uriaşe a populaţiei, numărul surdomuţilor a crescut cu 473 
faţă de numărul lor anterior de 5 180, numărul paraliticilor şi 
al invalizilor cu 225 faţă de numărul lor anterior de 1 375, 
numărul orbilor cu 1 092 faţă de numărul lor anterior de 5 767, 
iar numărul alienaţilor şi al debililor mintali a crescut extra
ordinar cifra uriaşă cu 4 1 18 faţă de numărul lor anterior de 
9 980, ajungînd în 1861 ,  în pofida scăderii populaţiei, la 14 098. 



Salariul 

Din timpul foametei cartofului salariul a crescut numai 
:u 200/o. Preţul cartofilor a crescut cu aproape 2000/o ; creşte
rea preţurilor la alimente, cărbuni etc. a fost în medie de 1 000/o. 

Profesorul Cliffe Leslie scrie în revista „Economist" clin 
9 februarie 1 867 : 

„După ce în decurs de 21 de ani ,  populaţia a scăzut cu 2/,, în pre· 
zent proape pe întreaga insulă salariul normal este de numai 1 şilinl pe 
zi ; cu 1 şiling nu se poate cllpăra în momentul de faţă mai mult decit 
se cumpăra acum 2 1 de nni cu 6 pence. Din cauza acestei urcări a pre
ţurilor la produsele alimentare de zi cu zi, situaţia muncitorilor este mai 
grea decît acum 1 O ani " .  

Foamete în diverse regiuni, mai ales în Munster şi 
Connaught. Necontenite falimente ale micilor negustori. De
cidered oraşelor de provincie etc. 

Rezultatele procesu/ul 

în perioada 1855-1866, locul al 1 032 694 de irlandezi 
l -au luat 996 877 de vite ( cornute mari, oi şi porci) . Acesta 
este sporul şeptelului în perioada menţionată. Scăderea nu 
mărului cailor în această perioadă ( cu 20 656) este compen
sată de creşterea numărului de oi, socotind 8 oi pentru 1 cal, 
scăzîndu-se deci cifra respectivă din sporul şeptelului. 

Comasarea fermelor 

In perioada 1851-186 1 ,  numărul total al fermelor a scă
zut cu 120 OOO. (Numărul fermelor cu o suprafaţ1 de 1 5-30 
de acri şi al celor cu peste 30 de acri a crescut.) Prin urmare, 
reducerea a lovit îndeosebi fermele cu o suprafaţă de mai 
puţin de 1 acru pînă la 15 acri. 

In 1 86 1 ,  din suprafaţa cultivată ( suprafaţa totală a Irlan 
dei este de 20 3 19  924 de acri) , aproximativ 8/s, sau 12  OOO OOO 
de acri, erau în mîinile a 569 844 de arendaşi cu parcele de 
mai puţin de 1 acru pînă la mai puţin de 1 00 de acri. 

Aproximativ 2/s din suprafaţă (8 OOO OOO de acri) apar
ţineau fermelor cu mai mult de 100 şi mai mult de 500 de 
acri ( 3 1  927 de arendaşi) . 
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Procesul este în plina desfăşurare : Ulster ( cultivarea 
înului, arendaşii scoţieni protestanţi) . 

„Times" etc. Abercorn salută oficial ca vicerege acest 
sistem. El însuşi este unul dintre aceşti jefuitori. Lord Duf
ferin : suprnpopulaţie etc. * 

Aşadar, o problemă de viaţă şi de moarte. 
Meagher, Hennessy, „Irishnan " .  

Reducerea numărulrti crimelor î n  Irlanda 
Deferiţi justi(iei 
1852 - 1 7 678 
1866 - '• 326 

V 

Oondamnn(i 
10 45'· 

2 4 1 8  

Statele Unite şi fenianismul 

Scris de K. Marx în j urul 
datei de 16 dcembrie 1 867 

Se publică pentru prima oarl 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile gemană 
şi engleză 

* Vezi volumul de faţă, pag. 645-650. - Nota red. 
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S.ris de F. Engels în mai 
prima j umătate a lui iulie 1870 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhivele Marx-En�els ", 
vol. X, 1948 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Condiţii naturale 

Ţara de a cărei istorie ne vom ocupa este o insulă cu 
o suprafaţă de 1 530 de mile pătrate germane sau 32 500 de 
mile pătrate engleze, situată în nord-vestul Europei. Dar 
între Irlanda şi restul Europei se află o insulă de trei ori 
mai mare pe care de obicei o numim pe scurt Anglia ; ea 
înconjură Irlanda dinspre nord, est şi sud-est, lăsîndu-i liberă 
perspectiva numai înspre Spania, vestul Franţei şi America . 

Strîmtoarea care desparte aceste două insule, largă la 
sud de 50-70 de mile engleze în locurile cele mai înguste, 
iar la nord într-un loc de 13 mile şi în alt loc de 22 de mile, 
a permis scaţilor irlandezi să se strămute încă înainte de 
secolul al V-lea pe insula vecină şi să întemeieze statul 
scoţian. La sud strîmtoarea  era prea largă pentru bărcile 
irlandezilor şi ale britanilor şi constituia un obstacol serios 
chiar şi pentru vasele de cabotaj cu fundul plat ale roma
nilor. Dar cînd frizii, anglii şi saxonii, iar după ei scandinavii 
s-au încumetat să iasă pe ambarcaţiunile lor cu carenă în 
marea deschisă, departe de ţărm, această strîmtoare a încetat 
de a mai fi un obstacol ; Irlanda s -a  văzut expusă incursiu
nilor piratereşti ale scandinavilor şi a devenit o pradă uşoară 
pentru englezi. Din momentul în care normanzii au instituit 
în Anglia o orînduire unică şi puternică, influenţa insulei 
vecine mai mari a început să crească, ceea ce echivala pe 
atunci cu un război de cotropire 408• 

In cursul acestui război a existat un moment cînd Anglia 
a cucerit supremaţia pe mare, fiind astfel exclusă posibili
tatea unui amestec eficient din afară. 

fn sfîrşit, atunci cînd pe întreaga insulă mai mare a luat 
fiinţă un stat unic, acesta trebuia să caute să asimileze şi 
Irlanda. 

34 
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Dacă asimilarea ar fi reuşit, acest proces ar fi de dome
niul istoriei. El ar fi supu s judecăţii acesteia, dar ar fi irever
sibil. Dacă însă după o luptă de şapte sute de ani asimilarea 
nu a reuşit, ci, dimpotrivă, fiecare nou val de cotropitori 
care se revărsa asupra Irlandei era asimilat de Irlanda ; dacă 
irlandezii nu au devenit nici astăzi englezi sau, cum se 
mai spune, „britanici apuseni u, după cum nici polonezii, asu
priţi numai de o sută de ani, nu au devenit ruşi apuseni ; 
dacă lupta nu s-a încheiat nici acum şi dacă nu există 
perspective ca ea să se încheie altfel decît prin exterminarea 
rasei asuprite, atunci nu se va putea dovedi nici cu toate 
pretextele geografice din lume că Anglia ar fi chemată să  
subjuge Irlanda. 

Pentru a înţelege caracteristicile solului Irlandei de 
astăzi trebuie să facem o incursiune în trecutul îndepărtat, 
şi anume pînă în epoca în care a luat naştere aşa-numita 
formaţie carboniferă *. 

Partea centrală a Irlandei, de la nord şi de la sud de 
linia Dublin-Galway, este o vastă cîmpie, în medie- la 1 00-
300 de picioare deasupra nivelului mării. Această cîmpie, 
ca să zicem aşa, principala formă de relief a Irlandei, s-a 
format pe un strat gros de calcar, care constituie seria mij
locie a carboniferului (calcar carbonifer, carboniferous li
mestone) , peste care sînt aşezate direct, în nglia şi în alte 
părţi, stratele cu cărbune (zăcămintele de cărbune propriu
zise, coal measures) . 

La sud şi la nord această cîmpie este înconjurată de 
munţi, care în cele mai multe locuri ajung pînă la ţărm şi  
sînt formaţi aproape fără excepţie din roci mai vechi, care 
ies de sub calcar : granit, micaşist, şisturi argiloase şi gresii 
cambriene, cambrian-siluriene, siluriene superioare, devo
niene şi din carboniferul inferior bogate în cupru şi plumb şi 
conţinînd, în afară de aceasta, mici cantităţi de aur, argint, 
cositor, zinc, fier, cobalt, antimoniu şi mangan. 

Munţi formaţi din calcar găsim în puţine locuri : în cen
trul cîmpiei, în Queen's County 409, unde au o înălţime de 

• Unde nu se indică alte surse, datele geologice citate aici provin 
din : J. Beete Juks, „The Student's Manual of Geology", New Edition, 
Edinburg, 1862. Juks a ot preşedintele lisiei de cercetări geologice 
în Irlanda şi este de aceea o autoritate de prim rang în această problemă, 
pe care o şi tratează deosebit de amănuntit. 
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maximum 600 de picioare, şi în partea de apus, pe ţărmul de 
sud al golfului Galway, unde au o înălţime de maximum 
1 OOO de picioare (Burren Hills) . 

In jumătatea de sud a cîmpiei calcaroase se întîlnesc 
munţi izolaţi de mari dimensiuni, care ajung pînă la 700-
1 OOO de picioare deasupra nivelului mării, formaţi din strate 
cu cărbune. Ei sînt situaţi în depresiuni ale şesului calcaros, 
-deasupra cărora se ridică sub forma unor platouri cu margi
nile destul de abrupte. 

„Povîrnişurile acestor munţi situaţi la mari distanţe unul de altul 
se aseamănă atît de mult, iar stratele lor sînt atît de asemănătoare, in
cit nu încape îndoială că înainte vreme aceste strate au fost unite între 
ele şi acopereau întreg ţinutul, deşi acum le de,pa1t cite 60-80 de mile. 
Această părere este confilmată îndeosebi de faptul că în spaţiul dintre 
zăcămintele de cărbune, care s-au păstrat, se găsesc ici şi colo mici dea
luri izolate, ale căror culmi sînt foIIlate tot din roci cărbunoase, precum 
şi de faptul că pretutindeni unde stratul de calcar coboară sub nivelul 
suprafeţei actuale, adînciturn ste umplută cu stratele cu cărbune infe
rioare".  (Jukes, pag. 286.) 

O serie de alte împrejurări care ţin prea mult de detaliu 
ca să ne ocupăm de ele aici şi care pot fi gă site în cartea 
lui Jukes ila pag. 286-289 ne dau certitudinea că întreaga 
cîmpie din centrul Irlandei, cum spune Jukes, a luat naştere 
prin denudaţie, şi astfel, după îndepărtarea rocilor cărbu
noase şi a părţii superioare a depozitelor calcaroase - cu 
o grosime medie de cel puţin 2 000-3 OOO, poate chiar de 
5 000-6 OOO de rpicioare -, au ieşit la iveală mai ales stra
tele inferioare de calcar. Chiar şi pe culmea cea mai înaltă, 
Burren Hills ( comitatul Clare) , care e ste formată din calcar 
şi are o înllţime de 1 OOO de picioare, Jukes a descoperit un 
petic de roci cărbunoase (pag. 513) .  

In sudul Irlandei mai există, aşadar, regiuni destul de 
întinse în care se găsesc roci cărbunoase ; dar numai în 
citeva locuri, cu o suprafaţă mică, stratul de cărbune este 
destul de gros pentru a merita să fie exploatat. In afară de 
aceasta, cărbunele este antracitic, adică conţine puţin hidro
gen, şi nu poate fi folosit în scopuri industriale decît cu 
adaosuri. 

In nordul Irla·ndei există de asemenea zăcăminte de 
cărbune, nu prea mari, care conţin cărbune bituminos, adică 
huilă obişnuită bogată în hidrogen, şi în care poziţia strate
lor nu concordă în totul cu aceea din regiunile carbonifere 
situate mai la sud. Că şi aici a avut loc acelaşi proces de 
îndepărtare a rocilor cărbunoase îl dovedeşte faptul că în 
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partea de sud-est a unuia dintre aceste zăcăminte de cărbune, 
spre Belturbet şi Mohill, pe o vale calcaroasă se găsesc mari 
bucăţi de cărbune însoţite de gresie şi argi lă albastră apar
ţinind aceleiaşi formaţii. Cînd s-au săpat puţuri în depozitele 
aluviale din această regiune, s-au găsit deseori blocuri în
tregi de cărbune, iar �n unele cazuri cantitatea de cărbune 
era atît de mare, încît s-a crezut că, săpîndu-se mai în 
adîncime, se va da de un zăcămînt de cărbune. (Kane, „Re
sursele industriale ale Irlandei u, edi ţia a 2-a, Dublin, 1 845, 
pag. 265 410.) 

După cum se vede, necazurile Irlandei sînt străvechi ; 
ele au început imediat după formarea rocilor cărbunoase. O 
ţară ale cărei zăcăminte de cărbune sînt supuse eroziunii şi 
care este aşezată în imediata apropiere a unei ţări mai mari 
bogate în cărbune este parcă condamnată de natură să ră
mînă pentru mult timp faţă de aceasta din urmă, viitoare 
putere industrială, în situaţia de ţară agricolă. Sentinţa, pro
nunţată cu milioane de ani în urmă, a fost executată abia 
în secolul nostru. De altfel vom vedea mai tîrziu cum englezii 
au colaborat cu natura strivind fără cruţare chiar în faşd. 
germenii industriei irlandeze. 

Depozite mai recente, secundare 411 şi terţiare, se întil
nesc aproape numai· în nord-est ; dintre acestea pentru noi 
prezintă interes mai ales stratele din triasicul, superior din 
regiunea Belfast, care conţin depozite de sare gemă mai 
mult sau mai puţin pură, groase pînă la 1 00 de picioare 
(Jukes, pag. 554) , şi creta, care acoperă întregul comitat 
Antrim, dar care este acoperită la rîndul ei de un strat de 
bazalt. In linii mari, istoria dezvoltării geologice a Irlandei 
este întreruptă de la sfîrşitul perioadei carbonifere şi pînă în 
perioada glaciară. 

Se ştie că după epoca terţiară a urmat o perioadă cînd 
cîmpiile de la latitudinile mijlocii ale Europei erau scufun
date în mare şi cînd în Europa temperatura era atît de joas., 
încît văile insulelor muntoase rămase la suprafaţă erau ocu
pate pină �a nivelul mării de gheţari. Aisbergurile desprinse 
din aceşti gheţari transportau în mare blocuri de piatră mari 
şi mici, desprinse din munţi, iar atunci cind gheaţa se topea, 
blocurile de piatră, ca şi celelalte sedimente aduse de gheaţă 
de pe uscat, se lăsau la fund. Acest proces are loc şi în 
prezent zi de zi la ţărmurile regiunilor polare. 

în perioada glaciară, Irlanda, cu excepţia vîrfurilor de 
munte, era scufundată în mare. Adîncimea maximă a scufun-
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dării nu va fi fost pretutindeni aceeaşi, dar se poate pre
supune că in medie ea era de 1 OOO de picioare sub nivelul 
.actual ; rocile granitice de la sud de Dublin s-au scufundat 
pesemne pînă la o adîncime de peste 1 200 de picioare. 

O scufundare de numai 500 de picioare ar face ca din 
Irlanda să rămînă doar piscurile munţilor, care în acest caz 
.ar apărea ca nişte insule, dispuse în două grupuri în formă 
de semicerc în jurul unei strîmtori largi între Dublin şi 
Galway. O scufundare şi mai mare nu ar face decît să mic
.şoreze insulele şi să reducă numărul lor, pînă cind la o 
scufundare de 2 OOO de picioare ar rămîne deasupra apei 
numai culmile cele mai înalte ale munţilor * .  

în timpul acestei scufundări treptate, diferite roci mai 
vechi de la suprafaţa şesului calcaros şi de pe coastele mun
ţilor au fost probabil îndepărtate prin eroziune ; a urmat 
apoi depunerea „nisipurilor aluviale " ,  caracteristice perioadei 
glaciare, pe întreaga întindere acoperită de apă. Produsele 
dezagregării rocilor de pe insulele stîncoase, precum şi fărî
mele de rocă desprinse de gheţarii care îşi croiau drum 
prin văi răzuind suprafaţa acestora - pămînt, nisip, prundiş, 
pietre, blocuri netezite prin şlefuire în interiorul gheţarilor 
şi colţuroase la suprafaţa lor -, toate acestea erau duse 
în mare de aisbergurile care se desprindeau de ţărm, iar apoi 
cădeau .treptat la fund. Stratul format astfel constă, după 
împrejurări, din argilă (provenită din şisturi argiloase) , nisip 
(provenit din cuarţ şi granit) , prundiş calcaros (provenit din 
calcar) , marn. (acolo unde argila e amestecată cu calcar 
fărîmiţat mărunt) sau din diferite amestecuri ale tuturor 
acestor componenţi ; în toate cazurile însă, stratul respectiv 
conţine o mulţime de pietre mari sau mici, fie rotunjite, fie 
-colţuroase, ajungînd pînă la acele blocuri eratice colosale 
care în Irlanda sînt mai frecvente decît în cîmpia Germaniei 
de nord sau intre Alpi şi Jura. 

Cînd uscatul s-a ridicat iarăşi din mare, această supra
faţă proaspăt formată a luat, cel puţin in linii mari, actualele 
ei contururi. Se pare că în Irlanda procesul nu a fost însoţit 
de o eroziune prea însemnată ; cu puţine excepţii, depozi
tele aluviale acoperă întreaga cîmpie cu un strat mai mult 
sau mai puţin gros, se întind prin toate văile de munte şi 

* Din suprafaţa Irlandei de 32 509 mile pătrate englze, 13 243 de 
mile pătrate sînt sub 250 de picioare altitlldine, 11 797 între 251 şi 500 de 
p1c1oare, 5 798 între 501 şi 1 OOO de peioare, i 589 între 1 001 şi 2 OOO de 
�icioare şi 82 la peste 2 OOO de picioare. 
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pot fi găsite deseori chiar sus pe coastele munţilor. Pietrele 
e care le conţin sint de cele mai multe ori calcaroase, şi 
de aceea tot stratul este denumit de obicei prundiş calcaros 
(limestone gravel) . De asemenea, numeroase blocuri mari de 
calcar sînt presărate pe toate porţiunile mai joase ; se în
ţelege de la sine că în apropierea munţilor există, în aară 
de calcar, şi mari cantităţi de roci locale provenite din acesta , 
mai cu samă granit. Granitul din partea de nord a Golfului 
Galway poate fi găsit frecvent în cîmpia ce se întinde spre 
sud-est pînă la Galty-Mounts şi, pe alocuri, pînă la Mallow 
( comitatul Cork) . 

Depozitele aluviale acoperă partea de nord a ţării pînă 
la aceeaşi altitudine ca în cîmpia din centrul ţării ; în partea 
de sud, între diferitele lanţuri de munţi mai mult sau mai 
puţin paralele care străbat Irlanda, găsim depozite asemănă
toare care provin din roci locale, în cea mai mare parte 
siluriane, şi care sînt masive mai ales in valea rîurilor Flesk 
şi Laune lîngă Killarney. 

Urme de gheţari pe versantele munţilor şi pe fundul 
văilor Irlandei sînt foarte frecvente şi vizibile mai ales în 
sud-vestul ţării. Urme de tot felul ale gheţarilor, mai clare 
decît acelea de lîngă Killarney (la Black Valley şi în Gap 
of Dunloe) , ţin minte că am văzut numai în Oberhasli şi pe 
alocuri în Suedia. 

Ridicarea suprafeţei pămîntului n perioada glaciară sau 
după aceasta pare să fi fost atît de însemnată, lncît Britania 
a fost cîtva timp legată prin uscat nu numai cu continentul, 
ci şi cu Irlanda . Numai astfel s-ar putea explica identitatea 
faunei acestor ţări. Dintre mamiferele mari dispărute au trăit 
în Irlanda, ca şi pe continent : mamutul, cerbul irlandez uriaş, 
ursul peşterilor, o varietate a renului etc. într-adevăr, dacă 
scoarţa pămîntului s-ar ridica cu mai puţin de 240 de picioa re 
faţă de nivelul actual, o fîşie lată de uscat ar uni Irlanda 
cu Scoţia, iar dacă suprafaţa s-ar ridica cu mai puţin de 
360 de picioare, ar uni-o in acelaşi mod cu Wales-ul *. Faptul 
că după perioada glaciară suprafaţa Irlandei a ost cîndva 
mai ridicată decit în prezent e dovedit de turbăriile sub
marine răspîndite de-a lungul întregului ţărm, cu rădăcini 
şi cu cioturi verticale de copaci, turbării identice în toate 

* Vzi harta a 15-a din atlasul lui Stieler, 1 868 m, Ac1astă hartă, 
precum şi harta nr. 15 d, consacrată pecial Irlandei, oferă o imaqine 
foarte clară a structurii scoartei. 
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privinţele cu stratele inferioare ale turbăriilor din interiorul 
ţării. 

Solul Irlandei - privit din punctul de vedere al agricul
turii - s-a format, aşadar, aproape exclusiv din „depozitele 
aluviale" din perioada glaciară, care aici, datorită fap
tului că provin din şisturi şi calcar, nu sînt sterpe ca nisipu
rile provenite din dezagregarea granitului scoţian, scandinav 
şi finlandez, ca nisipurile care acoperă o suprafaţă aut de 
mare în Germania de nord, ci constituie un sol argilos uşor, 
extrem de fertil. Varietatea rocilor, care prin dezagregare 
au alimentat şi continuă să alimenteze acest sol, i-a asigurat 
o varietate corespunzătoare de substanţe minerale necesare 
vegetaţiei ; şi dacă una din aceste substanţe - şi anume 
calcarul - lipseşte deseori în stratul arabil, se găsesc totuşi 
pretutindeni din belşug blocuri mai mici sau mai mari de 
calcar - nemaivorbind de rocile calcaroase subterane -, 
astfel că poate fi adăugat uşor solului. 

Cunoscutul agronom englez Arthur Young, călătorind 
prin Irlanda în deceniul al 8-lea al secolului trecut, nu ştia 
de ce să se minuneze mai mult : de fertilitatea naturală a 
solului sau de exploatarea lui barbară de către ţărani. „Un 
sol argilos uşor, uscat, moale, bogat în nisip " predomină pre
tutindeni unde pămîntul este în genere bun. In „valea de 
aur" de la Tipperary, precum şi în alte părţi, Young a găsit 

„aceeaşi argilă nisipoasă, roşiatică p e  care am dMCris-o şi care este un 
teren ideal pentru agricultură". De acolo, mergînd @re Clonmel, „treci 
tot timpul pdntr-un ţinut cu aceeşi argilă roşie, nisipoasă despre care 
m vorbit de atîtea ori ; am examinat-o pe diferite ogoare şi  am consta
tat că este foarte fertilă şi constituie cel mai bun teren pentru napi pe 
care l-am întîlnit vreodită •. 

Mai departe : 

„Pmîntul frtil se întinde de la Charleville, situat la poalele mun
ţilor, pînă la .pperary• (oraşul), ,;trcind prin Kilfinnane o porţiune 
lungă de 25 de miile şi lată de 16 mile - de la Ardpatrick şi pînă la 
4 mile de Limerick".  - ,,Solul cel mai fertil ste cel din «Corcasses» 
pe rîul Maiue, aproape de Adare, o fîşie lungă de 5 mile şi lată de 
2 mile, care ajnge pînă la confluenta acestui riu cu Shannon-ul.„ După 
ce se ară pămîntul, se seamănă intîi ovăz şi se obţin 20 de barili" 
(1 baril are 14 stone sau 196 de pfunzi) , „cu alte cuv�nte 40 de butoaie 
obişnuite la acru, ceea ce nu se consideră ca fiind o recoltă deosebit de 
bună ; se selllănă ovăz 10-12 ani la rînd, pînă cîl recoltele încep să 
fie proaste ; apoi se seamănă o dată fasole şi astfel solul se regenerează 
în aşa măsură, incit i se pot stoarce din nou consecutiv zece recolte de 
ovăz ; recolta de fasole este foarte bună. S-a mai pomenit undeva as
me�ea barbarie ?" 
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Mai departe, despre Castle Oliver, comitatul Limerick : 

„Aici cel mai bun sol se intilneşte la poalele munţilor ; este un 
admirabil sol argilo-nsLpos, moale, friabil, bogat în hums, cu o grosime 
de un picior şi jumătate pină la trei picioare, de culoare brun-roşcată. 
Este un pămLnt ocat pe care s-ar putea cultiva de minune napi, mor
covi, varza, într-un cuvillt tot ce vreţi. In general consider că acesta 
este pămintul cel mai fertil pe care l-am intilnit vreodată ; este un sol 
pe care îl poţi folosi în orice scop. ALci se pot creşte conute mari, dar 
este la fel de priellic pentru creşterea oilor, pentru agricultură, pentru 
cultivarea napului, griului, fasolei, pentIU orice. Trebuie să cercetezi tu 
însuţi acest sol ca să poţi crle că o ţară cu o înfăţişa.re atit de mizeră 
poate să aibă un ,pămînt atît de ogat şi de roditor" .  

Pe rîul Blackwater, în apropiere de Mallow, 

„există cîpii, late pină la n sfert de milă, acoperite cu o iarbă uimi
tor de frumoasă. Acesta este cel mai bun sol nisipos brun�roşcat pe 
care l-am văzut vreodată, şi, dacă ar fi arat, ar da cele mai bogate 
recolte din lume. Grosimea stratului este de cinci picioare, şi u toate 
că se pot face din el cărămizi excelen1e, ste totuşi nisip. Malurile acstui 
rîu, de la izvor şi pină la vărsarea în mare, sînt la fel de remacabile 
prin frwnuseţea peisajului ca şi prin fertilitate".  - „Solul argilo-nisipos, 
friabil, uscat, dar fertil, se intilneşte foarte des şi este cel mai bun sol 
al ţării, atit pentru culturi agricole oit şi pentru creşterea oilT. Acest 
sol este predominant în Tipperary şi Roscommon. Cele mai fertile sînt 
păşunile pentru conute mari din Lmerick şi de pe malul Shannon-ului 
in comitatul Clare, aşa-numitele Coicasses„. Nis�pul, atît de des înti,lnit 
în Anglia, şi mai des încă în întreaga Spanie, în Franţa, Germania şi 
Polonia - de la Gibraltar şd pină la Petersburg -, nu există nicăieri în 
Irlanda, cu eicpţia unor Iîşii ÎnlSte de dune pe coastă. De asemenea, 
nu m văzut nLcăieri şi nici nu m auzit vorbi.du-se despre soluri 
cretose•  * . 

Young rezumă aprecierea sa asupra salului Irlandei în 
următoarele cuvinte : 

„Da. ar trebui să indic caracteristicile unui sol ecelnt, aş spune 
că acela trebuie să fie n ol cire să dea furaje pentru creşterea vitelor 
şi in acelşi timp o bună recoltă de naipi. De altfel, numi mintesc să 
fi intilnit în Anglia dclt uţine rgiuni sau chiar nLci una cu un stfel 
de ol. In Irllda însă el nu ste o raritate• (voi. II, pag. 271) .  - „O 
comparaţie în1re fertilitatea natMală a unui cru de pămînt din Irlanda şi 
un acru de pămint din Anglia este net în favoarea Irlandei" (voi. II, 
partea a 2-a, pag. 3) . - „D.pă cit pot să apreciez pmîntul celor două 
regate, cel al Irlandei merită pe b.ă dreptate prioritate• (voi. II, partea 
a 2-a, pag. 12) .  

* ,,A Tour in lreland" by Aithur Yong. 3 ols. Londra 1 77 („.] 
'asajele citate mai ss sînt luate din volumul II, pg. 8, 1 35, 143, 14. 
1 65 şi dn partea a 2�a, pag. 4. 
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In 1 808-1810 a călătorit prin Irlanda un alt englez cu
noscător în ale agronomiei, Edward Wakefield, care a expus 
rezultatele observaţiilor sale într-o lucrare foarte valo
roasă * .  Observaţiile sale sînt mai sistematizate, mai clare 
şi mai complete decît acelea din notele de călătorie ale lui 
Young ; în ansamblu însă, părerile celor doi autori coincid .  

Wakefield consideră că,  în genere, în Irlanda diversele 
regiuni Se deosebesc prea puţin în ceea ce priveşte calitatea 
solului. Nisip se întîlneşte numai pe coastă (în interiorul 
ţării el este atît de rar, încit pentru ameliorarea turbăriilor 
şi a solurilor argiloase se aduc mari cantităţi de nisip de 
pe ţărmul mării) , sol cretos nu există ( în Antrim creta este 
acoperită, aşa cum am mai arătat, cu un strat de bazalt, prin 
dezagregarea şi alterarea căruia ia naştere un pămînt arabil 
extrem de fertil - or, în Anglia pe cretă se formează solul 
cel mai prost) , iar „un sol argilos cleios, cum se întîlneşte 
în Oxfordshire, în unele părţi din Essex şi în tot Suffolk-ul 
de sus, n-am întîlnit nicăieri în Irlanda u. Irlandezii numesc 
orice sol argilos „lutu ( clay) ; poate ică şi în Irlanda există 
lut adevărat, dar [n orice caz nu la suprafaţă ca în unele 
regiuni din Anglia .  Calcar sau pietriş calcaros se găseşte 
aproape pretutindeni în Irlanda ; „oalcarul este un lucru 
util, care poate fi transformat într-un izvor de bogăţie şi 
care poate fi întotdeauna întrebuinţat cu folos " .  Munţii şi 
turbăriile reduc, ce-i drept, considerabil suprafaţa agricolă. 
în nord nu există decît puţin pămînt fertil, dar şi aici se pot 
întîlni în fiecare comitat văi extrem de bogate, şi chiar şi 
în ţinutul Donegal din extremul nord, in creierii munţilor, 
Wakefield a descoperit deodată o bucată de pămînt foarte 
fertil. Insuşi faptul că n nord este foarte dezvoltată cultura 
inului constituie un indiciu suficient al fertilităţii, căci acestei 
plante nu-i prieşte un sol sărac. 

„ln Irlanda o mare parte a terenului este acoperită c u  o iarbă 
luxuriantă, care creşte aproape direct pe stratul tare de calcar. Am văzut 
cum pe un ol cu o qosme de numai cîţiva toli, pe care copita calului 
nu lăsa urme nici chiar în anotimpul cel mai ploios, se îngrăşau repede 
vite de cite 14 cwt. ** Acesta este unul din tipurile de sol fertil din Ir
landa, care poate fi întîLnit pretutindeni în Rosoomnon, în unele părti 
din Galway, Clare ec. In unele regiuni există cel mai bogat sol arqilos 
peste care a rcut vreodată plugul ; este vorba îndesebi de tot ţinutul 
Meath. Fertilitatea acstui sol este atît de vădită, incit ai impresia că 

* „An Account of Jreland, Statistica! and Politica!". By Edward 
Wakefield, Londra, 1 812, 2 vols. in 4°. 

** 1 cwt = 50,8 kg. - Nota trad. 
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natura a wut sa-1 dspăgubească pe lcuitori pentru sistemul lor pri
mitiv de cultivare a pămînbului. - Pe malurile rîurilor Shannn şi Fer
gus solul este de alt soi, dar la fel de roditor, deşi la suprafaţă arată 
aproape ca o mlaştină. Aceste lcl'i se numesc «Caucasses» • (aşa le 
numşte Wakefield, spre deosebire de Young) ; „substratul este o argilă 
albastră fină de provenienţă marină, ale cărei însuşiri par să fie identice 
cu acelea ale pămîntului arabil, căci solul acsta se dovedeşte a fi in
epmzabil, oricît de dic ar fi arat. - In comitatele Limerick şi Tilpe
rary există n alt tip de sol bogat : n sol argilo-nisipos de culoare 
închisă, friabil, uscat, care poate da recolte de cereale cîţiva ani la rînd 
cu condiţia să se înlăture buruienile. Acest sol este la fel de prielnic 
pentru arătură ca şi pentru păşuni, şi mă încumet să afirm că rareori 
vor exista ani prea ploioşi pentru el sau veri prea secetoase. Fertilitatea 
lui se e;plkă în parte prin faptul că apele ploilor aduc de pe culmi 
părticele de sol pe care le depun în vale. Suhstratul este cacaros, aşa 
incit întegul ţinut primeşte de jos cele mai bune îngrăşăminte fără ca 
ţăranii să depună vreo muncă " (voi. I, pag. 79, 80) . 

Dacă un strat de argilă mai cleioasă este subţire şi 
aşezat direct peste stratul tare de calcar, pămîntul nu este 
propice culturilor şi dă recolte foarte slabe de cereale ; în 
schimb însă este admirabil ca păşune pentru oi şi, folosit 
astfel, se îmbunătăţeşte tot mai mult, dind o iarbă deasă 
amestecată cu trifoi alb şi„ .* (vol. I ,  pag. 80) . 

In apus, îndeosebi l Mayo, se întîlnesc , potrivit mărtu
riilor doctorului Beaufort ** ,  numeroase turloughs - cîmpii 
mai mari sau mai mici care iarna sînt acoperite de apă ; deşi 
pe toată întinderea lor nu există nici rîuri, nici pîrîuri, vara 
apa se scurge prin crăpăturile subterane ale stratului de 
calcar, lăsînd în urmă un sol compact, admirabil pentru 
păşune. 

„In afară de Cacases - continuă Wakefield -, în Irlanda cel mai 
bun sol se găseşte în comitatele Tipperry, Limerick, Roicommon, Long
ford şi Meath. In Longford exis1ă o fermă (Granard Kill) , pe care s-au 
obţinut fără îngrăşăminte opt recolte consecutive de cartofi. In unele 
părţi din comitatul Gork pămîntul este neobişnuit de fertil, şi în genenl 
5e poate pune că Irlanda are un sol de o calitate superioară, deşi nu 
pot merge pînă acolo incit să afirm, ca unii autori, că este mult mai bun 
decît solul Angliei" (voi. I, pag. 81 ) .  

Această din urmă remarcă, îndreptată împotriva lui 
Young, se datoreşte unei interpretări greşite a afirmaţiei 
acestuia citate mai sus. Young nu susţine că solul Irlandei 
dă recolte mai mari decît solul Angliei, dacă ambele sînt 

• In manuscris o omisiune la Wakefield : „pătrunjel de cîmp", -
Nota red. 

• • Beaufort, Revd. Dr., „Memoir of a Map f Ireland ", 1792, pag, 75, 
76. Citat de Wakefield, voi. I, pag. 36. 
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privite din punctul de vedere al actualului nivel al agricul
turii, care fireşte, este mult mai ridicat în Anglia ; Young 
spune doar că fertilitatea naturală a solului este mai mare 
în Irlanda decît în Anglia, şi lucrul acesta nu-l neagă nici 
Wakefield. 

După ultima foamete din 1 849 418, un agronom scoţian, 
d-l Caird, a fost trimis de sir * Robert Peel în Irlanda pentru 
a întocmi un raport privind căile de 1îmbunătăţire a agricul
turii. In lucrarea publicată curînd după aceea despre partea 
de apus a Irlandei - alături de extremul nord-vest aceasta 
este cea mai nefertilă regiune a ţării - se arată următoarele : 

„Am fost foarte mirat găsind acolo un ţinut atît de întins cu pămînt 
bun, fertil. In interiorul ţării, terenul este foarte neted şi în genere 
pietrs şi uscat ; soLul este scat şi friabil. Datorită climei umede, aici 
vegetaţia este foarte stabilă, ceea ce preziltă şi avantaj e şi dezavantaje.  
Clima este avantajoasă pentru ierburi şi pentru culturile furajere **, 
dar sîn; necesare eforturi mari şi permanente pentru stîrpirea buruie
nilor. Calcarul, care e prezent peste tot în cantitate mare, atît în roci 
compacte cit şi sub stratul de sol, sub formă de nisip şi pietriş, este 
foarte preţis" . 

Caird confirmă de asemenea faptul că în întregul comitat 
West Meath există un ipămînt excelent pentru păşuni. Despre 
regiunea de la nord de Lough Corrib (comitatul Mayo) , el 
scrie : 

„Cea mai mare parte• (este vorba de o fermă de 500 de acri) „este 
o păşune excelentă pentru oi şi cornute mari - un sol ucat, friabil, cu 
o suprafaţă vălurită, aşezată pe un strat tare de calcar. CIliile, aco· 
perite din timpuri străvechi cu iarbă deasă, întrec - cel puţin după cit 
îmi aduc eu aminte - tot ce avem mai bun in orice parte a Scoţiei, cu 
eicepţia un>r regiuni izolate. Porţiunile cele mai bune ale acestei regiuni 
sînt prea bune pentru arătură, dar cm jumătate s-ar putea transfoma 
cu folos în teren arabil„. Rpeziciunea ou care se regenerează solul pe 
acest substrat de calcar dur, transformîndu�se de la sine din nou în pă
şune, fără să se fi semănat ceva, este de-a dreptul uimitoare" ***· 

* In manuscris deasupra cuvîntului „sir" figurează şi „ministerul". 
- Nota red. 

** In „culturile furajere" („green crops") intră toate plantele fura
jere cultivate, rădăcinosele de tot felul şi cartoful - totul afară de 
cereale, ierburi şi plante de grădiinărie. 

*** Caird, „The Plantation Scheme, or the West of lreland as a field 
for investment", Edinburgh, 1850. Pasajele citate mai sus se află la pag. 6, 
17-18, 121 din carte. D-l Caird a publicat în 1850-1851 note de călătorie 
în „Times• despre starea agriculturii în principalele comitate din Anglia 
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In încheiere să vedem ce spune şi un autor francez de 
prestigiu * : 

„Din cele două părtl ale lrlandei, una, cea din nord-vst, cuprinde 
o pătrime din insulă, şi anme întregul Connaught cu cnitatele înve
cinate Donegal, Clare şi Kerry. Ea se aseamănă cu Wales-ul, iar în locu
rile cele mai proaste chiar cu regiunea muntoasă din Scoţia. Aici există 
2 OOO OOO ha de teren necultivat, a căror înfăţişre sălbatică a dat naştere 
zicătoarei irlandeze : «Du-te la dracu sau în Connaught I» ** Cealaltă parte 
a Irlandei, partea de sud-st, mult mai întinsă, euprinde Leinster-ul, 
Ulster-ul şi Munster-ul, adică o suprafaţă de dica 6 OOO OOO ha. In ceea 
ce priveşte fertilitatea naturală a solului, ea se află cel puţin pe aceeaşi 
treaptă cu Anglia. Dar aici solul nu este peste tot acelaşi, iar precipi
taţiile a.osferke sînt şi mai ab.dente decît în nglia. Turbăriile aco
peră circa 1/10 din suprafaţă, mai mult de o zecime sînt lacuri şi munţi. 
Din 8 OOO OOO ha, în Lrlanda se cultivă nnai 5 OOO OOO" (pag. 9, 10) .  -
„Chiar şi englezii rcunosc superioritatea Irlandei în ceea ce privşte 
solul. Din cele 8 OOO OOO ha amintite mai S'lls, oiica 2 OOO OOO sînt munţi 
stîncoşi, lacuri şi turbăTii ; alte 2 OOO OOO sînt pămînturi destul de proaste. 
Restul, deci circa jumătate dLn întreaga suprafaţă a tării, costă din pă
mînturi eJcelente aşezate pe un substrat calcaros. Ce poate fi mai bun ?" 
(pag. 343) . 

După cum se vede, toate somităţile în materie recu 
nosc că atît sub aspectul compoziţiei chimice cît şi sub 
aspectul structurii, solul Irlandei întruneşte într-o măsură 
neobişnuită toate elementele fertilităţii. Extremele - lutul 
cleios, impermeabil, prin care apa nu poate să treacă, şi 
nisipul lipsit de coeziune, care nu poate s-o reţină nici 
măcar o oră - lipsesc cu desăvîrşire. In schimb, Irlanda 
are alte neajunsuri. în timp ce munţii sînt aşezaţi în majori
tatea cazurilor la ţărm, cumpenele de ape dintre diferitele 
bazine hidrografice din interiorul ţării se află de -cele mai 
multe ori la înălţimi foarte mici. Rîurile nu sînt în stare să 
ducă spre mare toată apa ploilor, şi astfel in interiorul ţării 
se formează, mai ales de-a lungul cumpenelor de ape, turbării 
întinse. Numai în regiunea cîmpiei centrale turbăriile acoperă 
o suprafaţă de 1 576 OOO de acri. Ele sînt în special adînci
turi sau depresiuni în majoritatea lor foste bazine lacustre 
puţin adînci, năpădite treptat de muşchi şi de plante de 
mlaştină şi umplute cu rămăşiţele lor în descompunere. Ca 
şi mlaştinile din nordul Germaniei, ele servesc numai pentru 

* Leonce de Lavergne, „Rural Economy of England, Scotland and 
Ireland'". Translated from the French. Edinburgh, 1 855. 

** Aşa cum vom vedea mai departe, această zicătoare este legată 
nu de munţii sălbatici din Connauqht, ci de perioada cea mai sumbră 
din storia Irlandei 414• 
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extracţia turbei. 1n condiţiile actualului sistem de cultivare, 
marginile lor nu pot fi redate decît lent agriculturii. Fundul 
acestor vechi bazine lacustre este format pretutindeni din 
marnă, care conţine calcar (în proporţie de 5 pînă la 90 % )  
şi provine din cochiliile scoicilor d e  apă dulce. Aşadar, fie
care din aceste turbării are în adîncurile ei materialul ne
cesar pentru a fi cultivată. In plus, majoritatea sint bogate 
în minereu de fier. Pe lingă aceste mlaştini din regiunea de 
cîmpie, mai există 1 254 OOO de acri de mlaştini in regiunile 
muntoase, un rezultat al despăduririi în condiţiile unei clime 
umede şi o podoabă originală a insulelor britanice. Pretutin
deni unde au fost despădurite aici culmi netede sau uşor 
rotunjite - ceea ce în secolul al XVII-lea şi în prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea se făcea pe scară largă, pentru 
a aproviziona întreprinderile siderurgice cu mangal - s-a 
format sub influenţa ploilor şi a ceţurilor un strat de turbă, 
care s-a întins mai tîrziu, acolo unde condiţiile erau favo
rabile, pe versantele munţilor. Toate crestele lanţului muntos 
care străbate nordul Angliei de la nord spre sud pînă spre 
Derby sînt acoperite cu astfel de mlaştini ; şi peste tot unde 
sînt însemnate rpe harta Irlandei grupuri mai mari de munţi, 
se întîlnesc din belşug şi mlaştiiî de munte. Dar turbăriile 
Irlandei nu sînt nicidecum definitiv pierdute pentru agricul
tură ; la timpul său vom vedea, dimpotrivă, ce roade bogate 
pot da o parte din ele şi din cele 2 OOO OOO ha ( = 5 OOO OOO de 
acri) de „pămînturi destul de proaste ",  de�pre care vorbeşte 
cu dispreţ Lavergne, dacă sînt 1lucrate aşa cum trebuie. 

Clima Irlandei este determinată de aşezarea ei. Golf
streamul şi vînturile de sud-vest, care sînt predominante, 
aduc aer cald şi fac ca iernile să fie blînde, iar verile răco
roase. In sud-vest vara se prelungeşte pină pe la mijlocul 
lunii octombrie, socotită aici, potrivit mărturiilor lui Wake
field (vol. I, pag. 221 ) ,  cea mai indicată pentru băile de mare. 
Gerurile sînt rare şi de scurtă durată, cîmpia nu este mai 
niciodată acoperită de zăpadă. In golfurile Kerry şi Cork, 
deschise spre sud-vest şi închise spre nord, se menţine toată 
iarna o vreme de primăvară ; aici şi în alte cîteva locuri, 
mirtul creşte sub cerul liber ( spre exemplificare Wakefield 
citează o fermă unde mirţii atingeau o înălţime de 1 6  picioare 
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adevăraţi copaci - şi din ei se făceau tîrnuri, vol. I, 
pag. 55) , iar dafinul, arbutus şi alte plante veşnic verzi cresc 
a ici cit nişte adevăraţi copaci. Incă pe timpul lui Wakefield, 
în sud ţăranii îşi ţineau cartofii afară toată iarna, şi din 
1 740 nu s-a întîmplat să fi înghetat vreodată. In schimb, 
a supra Irlandei se revarsă primele a verse puternice aduse 
de norii grei dinspre Atlantic. Cantitatea medie de precipi
taţii este în Irlanda de cel puţin 35 de ţoli, ceea ce depă
şeşte considerabil media din Anglia, dar este cu siguranţă 
mai puţin decît cantitatea medie din Lanca shire şi Cheshire 
şi probabil ceva mai mult decît cea din toată partea de apus 
a Angliei. Totuşi, clima Irlandei este fără doar şi poate mai 
plăcută decît clima Angliei. In locul cerului plumburiu din 
Anglia, unde burniţează zile întregi fără întrerupere, găsim 
aici de cele mai multe ori un cer de aprilie continental ; 
briza 11 acoperă repede şi pe neaşteptate cu nori, pe care 
însă tot atît de repede îi împrăştie dacă ei nu apucă să se 
descarce imediat sub formă de averse puternice. Chiar ploile 
care ţin zile în şir, aşa cum se întîmplă toamna tîrziu, nu 
sînt cronice ca în Anglia. Vremea, ca şi locuitorii, are carac
terul mai net conturat, trecerea de la o extremă la alta se 
face mai rapid şi mai direct ; cerul este ca fata femeii 
irlandeze : norii şi soarele apar brusc şi pe neaşteptate, dar 
pentru plictiseala specific englezească nu e loc. 

Cea mai veche relatare despre clima Irlandei găsim la 
romanul Pomponius Mela ( „De situ orbis") , datînd din se
colul I al erei noastre : 

„Dincolo de Britania se află Juve.a, poape egală ca întindere şl 
în rest asemănătoare cu ea ; are o formă alungită, iar clima este ne· 
prielnică coacerii semănăturilor ; n S;himb iarba este atît de deasă şi de 
fragedă, incit vitele se satură foarte repede, iar dacă sînt lăsate să pască 
prea mult pot plesni de prea multă hrană" us. 

„Coeli ad maturanda semina iniqui, verum adeo luxuriosa 
herbis non laetis modo sed etiam dulci bus ! " . Acest pasaj îl 
găsim, tradus în engleza modernă, între altele la d-l Goldwin 
Smith, profesor de istorie odinioară la Oxford, iar actual
mente la Universitatea Cornell, în America. După ce ne 
informează că într-o mare parte din Irlanda cu greu s-ar 
putea strînge o recoltă de griu, el continuă : 
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„Pentru Irlanda calea firescă a prpăşirii oomerciale pare a fi apro· 
vizionarea populaţiei Angliei cu produsele păşunilor ei - vite, unt etc.• * 

De cite ori nu a fost repetată, de la Mela la Goldwin 
Smith şi în zilele noastre - începînd din 1 846 416, mai cu 
seamă, de corul zgomotos al proprietarilor funciari irliandezi 
- afirmaţia că Irlanda ar fi condamnată prin însăşi clima ei 
ca, în loc să producă cereale pentru irlandezi, să furnizeze 
englezilor carne şi unt, şi că poporul irlandez ar fi, chipurile, 
sortit să se strămute dincolo de ocean, pentru a face loc 
vacilor şi oilor ! 

După cum vedem, a stabili date faptice privind clima 
Idandei înseamnă a rezolva o problemă politică la ordinea 
zilei. Clima ne interesează aici numai în măsura în care ea 
prezintă importanţă pentru agricultură. Observaţiile cerce
tătorilor care s-au ocupat cu măsurarea precipitaţiilor atmo
sferice au, pentru scopul urmărit de noi, doar o valoare se
cundară, dat fiind că ele sînt în prezent incomplete ; nu 
este vorba a tît de cantitatea de precipitaţii, cit de felul cum 
şi cînd se produc. Aici sînt importante în primul rînd apre
cierile agronomilor. 

Arthur Young consideră că clima Irlandei este mult 
mai umedă decit cea a Angliei ; .aşa explică el abundenţa 
de ierburi din Irlanda. El citează cazuri cînd cîmpuri rămase 
neara Le după recoltarea rădăcinoaselor sau a cerealelor dă
deau în vara următoare o recoltă bogată de fin, ceea ce în 
Anglia nu se intimplă niciodată. El menţionează de asemenea 
că griul irlandez este mult mai uşor decit griul din ţările cu 
climă mai uscată ; chiar şi ogoarele lucrate cu multă grijă 
sint năpădite de ierburi şi buruieni, iar cerealele sint atît 
de umede şi atit de greu de strins, incit recolta suferă foarte 
mult din această cauză (Young, „Tour ",  vol. II, pag. 1 00) . 

Totodati însă, Young atrage atenţia asupra faptului că 
solul Irlandei contracarează această climă umedă. Solul este 
pretutindeni pietros şi de aceea apa se infiltrează mai uşor. 

„Solul argilos (loam) , tare, pietrs, dur, care se cuLtivă greu, nu 
este o raritate în Irlanda, dar se deoseb eşte radical de solul arqilos 
cleios (clay) d�n Anglia. Dacă pe s0lul argilos al Angliei (un sol rar în· 
tîlnit în Irlanda şi niciodată fără a fi amestecat au mult pietriş) ar cădea 

* Goldwin Smith, 11Irish History and Irish Chracter" ,  Oxford and 
Londrn 1861.  - Citind această carte, care, sub masca „obiectivităţii" .  
justifică politica Angliei n Irlanda, nu ştii d e  c e  s ă  te minunezi mai 
mult : de ignoranta profesorului de istorie sau de făţărnicia burghezului 
liberal. Cu ami.două ne vom mai întîlni. 

35 - Marx-nqe:s - Opere, voi. 16 
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aceeşi cantitate de precLpitaţii ca pe stîncile insulei vecine, acesta nu 
ar putea fi cultivat. In Irlanda însă, stîncile sînt îmbrăcate tn verdeaţă 1 
pe stîncile calcaroase acoperite cu un strit Ubţire de humus se �ăsesc 
cele mai moi şi mai flloase pajişti di.n lume• (vol. II, partea a 2-a, 
pag. 3, 4.) . 

După cum se ştie, masivele calcaroase au nenumărate 
spărturi şi crăpături, care fac ca surplusul de apă să se in
filtreze rapid. 

Waketield consacră climei Irlandei un amplu capitol, în 
care adună laolaltă toate observaţiile anterioare, inclusiv 
cele din vremea sa. Doctorul Boate ( „Natural History of 
Ireland" ,  1 645) 417 scrie că iernile sînt blînde : în cursul unui 
an sînt 3-4 geruri, care rareori durează mai mult de 
2-3 zile. Liffey, în apropiere de Dublin, îngheată poate o 
dată la 1 0-12 ani. în martie vremea este de cele mai multe 
ori uscată şi frumoasă, dar mai tîrziu cad multe ploi ; vara 
rar se întîmplă să treacă 2-3 zile fără să plouă ; dar toamna 
tîrziu vremea este iarăşi frumoasă. Verile toride sînt rare, 
recolta proastă nu se datoreşte niciodată secetei, ci de cele 
mai multe ori umezelii excesive. în cîmpie cade puţină ză
padă, aşa că tot timpul anului vitele sînt ţinute afară. Se 
intîmplă însă să fie cite un an cu multă zăpadă, ca în 1635, 
şi atunci oamenii trebuie să se îngrijească de adăposturi 
pentru vite (\Vakefield, vol. I, pag. 216  şi urm.) . 

La începutul secolului trecut, doctorul Rutty („Natural 
History of the County of Dublin") 418 a început să efectueze 
observaţii meteorologice precise, care au continuat .timp de 
50 de ani, din 17 16  pînă în 1765. în toată această perioadă, 
raportul dintre vînturile de sud şi de vest şi vînturile de 
nord ş i  de est a fost de 73:37 ( 1 0  878 vînturi de sud şi de 
vest faţă de 6 329 vînturi de nord şi de est) . Predomină vîn
turile de vest şi de sud-vest, urmează cele de nord-vest şi 
de sud-est, iar cele mai rare sînt vînturile de nord-est şi 
de est. Vara, toamna şi iana predomină vînturile de vest şi 
de sud-vest ; vînturile de est sînt cele mai frecvente primă
vara şi vara, cînd bat de două ori mai des decît toamna şi 
iarna ; vînturile de nord-est bat mai ales primăvara, de 
asemenea de două ori mai des decît toamna şi iarna . Din 
această cauză temperatura este aici mai uniformă, iernile 
mai blînde, iar verile mai răcoroase decît la Londra, în schimb 
aerul este mai umed. Chiar şi în timpul verii, sarea, zahărul, 
făina etc. absorb umezeală din atmosferă, iar cerealele tre-



Istoria Irlandei 515 

buie uscate în cuptoare, ceea ce nu se întîmplă în unele 
regiuni din Anglia (vVakefield, val. I, pag. 1 72-18 1 ) .  

Rutty a putut S l  compare în vremea aceea ciima Irlandei 
numai cu aceea a Londrei, care, ca în tot estul Angliei, este 
într-adevăr mai uscată. Dar dacă el ar fi dispus de date cu 
p rivire la vestul Angliei şi mai ales la part:a de nord-vest, 
el şi-ar fi dat seama că descrierea climei irlandeze făcută de 
el - repartizarea vinturilor în cursul unui an, verile ploioase, 
în timpul cărora zahărul, sarea etc. se umezesc în înei.peri 
neîncălzite - se potriveşte întocmai acestui ţinut, numai că 
iarna este aici  mai rece. 

Rutty a făcut de asemenea însemnări cu privire la carac
teristicile meteorologice ale anotimpurilor. În cursul celor 
50 de ani au fost 16 primăveri reci, tîrzii sau prea uscate -
ceva mai mult decît la Londra . Veri - 22 toride şi secetoase, 
24 ploioase, 4 variabile ; în general o vreme ceva mai umeda 
decît la Londra, unde numărul verilor secetoase şi cel al veri
lor ploioase este egal. Toamne - 16 frumoase, 12 ploioase, 
22 variabile, de asemenea o vreme ceva mai umedă şi mai 
variabilă decît la Londra ; ierni - 13 geroase, 14 ploioase şi 
23 blonde, aşadar o vreme mult mai umedă şi mai blinda 
decit la Londra. 

Prin măsurători efectuate la grădina botanică din Dublin 
s-a stabilit că în decurs de 1 0  ani, din 1802 pînă în 1 8 1 1 ,  
totalul precipitaţiilor, exprimat in ţoli, s-a repartizat astfel pe 
diferite luni : decembrie 27,3 1 ; iulie 24, 15 ; noiembrie 23,49 ; 
august 22,47 ; septembrie 22,27 ; ianuarie 2 1 ,67 ; octombrie 
20, 1 2 ; mai 1 9,50 ; martie 14 ,69 ; aprilie 1 3,54 ; februarie 12,32 ; 
iunie 12,07 ; în medie 23,36 anual (Wakefield, val. I, pag. 1 9 1 ) .  
Aceşti 1 0  ani a u  fost excepţional de uscaţi ; după Kane {„Re
sursele industriale ale Irlandei " ,  pag. 73) , în decurs de 6 ani, 
la Dublin m€dia anuală a iprecipitaţiilor a fost 30,87 de ţoli, iar 
după Symons ( „Precipitaţiile în Anglia" )  419, pentru anii 1 860-
1 862 media este 29,79 de ţoli. Dar cit de neconcludente sînt 
aceste mă5urători în condiţiile Irlandei - cu aversele ei pur 
locale, care trec rapid - dacă nu se fac pe o perioadă încl'
lungată şi în multe locuri, reiese, între altele, din faptul că din 
cele trei staţiuni de la Dublin, una a stabilit pentru 1862 
24,63 de ţoli, a doua 28,04 ţoli, iar a treia 30, 1 8  ţoli. Canti
tatea medie de precipitaţii înregistrate de 12 staţiuni din 
toate regiunile Irlandei (variind între 25,45 şi 51 ,44 de ţoli} 
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a fost, după Symons, ceva mai mică de 39 de ţoli pentru 
perioada 1860-1 862. 

ln cartea sa consacrată climei Irlandei, doctorul Patter
son scrie : 

„Frecvenţa averselor la noi, şi nu cantitatea pr)riu-zisă de pre
cipitaţii, a generat părerea larg rpîndită despre umiditatea clbmei 
noastre„. Uneori primăvara ploile întrzie întrucîtva, dar la noi primă
verile sînt în genere reci şi tîr:ii, ş. că nu întotdeauna este recoman
dabil să se semene devreme. Dacă vara şi oamna aversele frecvente 
per�olitează finul nostU şi rcoltele nosre de cereale, grij a şi hărnicia 
ar avea tot atîta succs în asmenea situaţii excepţionale ca în Anglia 
în cazul rcoltărilor «rapide» (catching harvests). i.r printr-o mai bună 
lucrare a pămîntului s-ar putea obţine ca semănăturile să răsplătescă 
eforturile agreultorului" * ·  

ln Londonderry, în decurs de 12 ani, din 1791 pină în 
1802, numărul zilelor fără ploi a variat între 1 13 şi 148 pe 
an, media fiind de peste 1 26. Pentru Belfost s-a obţinut aceeaşi 
medie. La Dublin cifra a variat între 1 68 şi 205, media fiind 
de 179 (Patterson, ibid .) . 

După Wakefield, în Irlanda recolta se 1strînge astfel : 
griul de cele mai multe ori în septembrie, mai rar în august, 
rar în octombrie ; orzul [n majoritatea cazurilor ceva mai 
tîrziu decît griul, iar ovăzul aproximativ cu o săptămînă după 
orz, adică cel mai adesea în octombrie. Wakefield, care după 
îndelungi cercetări ajunge la concluzia că datele existente 
sînt departe de a fi suficiente pentru o descriere ştiinţifică a 
climei Irlandei, nu afirmă nicăieri că clima ar crea dificul
tăţi serioase pentru cultura cerealelor. El consideră, dimpo
trivă, aşa cum vom vedea, că pierderile înregistrate atunci 
cînd recolta se strînge pe timp ploios sînt provocate de cu 
totul alte cauze şi spune răspicat : 

„Solul Irlanidei este at de fertil, clima ei este atit de prielnică, 
incit în condiţiile unei agr�culturi corespunzătoare insula ar produce nu 
nmai suficiente cereale pentru consumul prapriu, ci şi n surplus însem
nat, care ar putea acoperi trebuinţele Angliei". (vol. II, pag. 61) . 

E adevărat că pe atunci - în 1812  - Anglia era în 
război cu toată Europa şi cu America 420, şi importul de 
cereale întîmpina mari dificultăţi ; era mare nevoie de 
cereale. Astăzi America, Romînia, Rusia şi Germania furni
zează o cantitate suficientă de cereale, aşa că acum pro-

* Dr. W. Patterson, „An Esay n the Climate of Ireland", Dublin 
14, pag. 164. 
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blema este de a se asigura cane ieftină. Iată de ce acum 
clima Irlandei nu mai este bună pentru agricultură. 

In Irlanda cerealele se cultivă din timpuri străvechi. 
Incă în cele mai vechi legi irlandeze, scrise cu mult înainte 
de venirea englezilor, �.sacul de grîu " era o anumită măsură 
a valorii ; printre obligaţiile pe care supuşii le aveau faţă 
de şefii de trib şi faţă de alte căpetenii figurează aproape cu 
regularitate aceea de a furniza o anumită cantitate de grîu , 
malţ de orz şi făină de ovăz * .  După invazia engleză, din 
cauza luptelor necontenite, agricultura a trecut pe planul al 
doilea, dar nu a fost niciodată abandonată ; intre 1 660 şi 
1 725 a început să se dezvolte din nou, iar din 1 725 şi pînă 
aproximativ în 1 780 a trecut iar pe planul al doilea ; în 
perioada 1 780-1 846, alături de cartofi, care este cultura pre
dominantă, se seamănă din nou mai multe cereale, iar de 
la această dată cultura cerealelor şi a cartofilor este înlă
turată tot mai mult de extinderea p ăşunilor. Dacă clima 
Irlandei nu este prielnică cerealelor, cum se explică faptul 
că timp de peste o mie de ani aici s-au cultivat cereale ? 

Ce-i drept în Irlanda există regiuni - îndeosebi în sud 
şi in vest - unde precipitaţiile mai abundente, datorită veci
nătăţii munţilor, nu favorizează cultivarea grîului. In Irlanda, 
pe lîngă ani buni, sînt uneori ani în şir cu veri ploioase, ca, 
de pildă, 1 860-1862, care dăunează mult grîului. Dar grîul 
nu este principala cultură cerealieră a Irlandei, şi Wakefield 
chiar deplînge faptul că din lipsă de pieţe de desfacere se 
cultivă atît de puţin ; altă piaţă pentru grîu decît moara 
cea mai apropiată nu exista ; orzul era cultivat şi el aproape 
numai pentru povenele clandestine (care se sustrăgeau de 
la plata impozitelor) . Principala cultură cerealieră a Irlandei 
a fost şi rămîne ovăzul, ·semănat din 1 8 1 0  încoace pe o su
prafaţă de cel puţin zece ori mai mare decît toate celelalte 
culturi cerealiere la un loc ; şi întrucît ovăzul se coace mai 
tîrziu decît grîul şi orzul, recolta se strînge de cele mai multe 
ori la sfîrşitul lunii septembrie şi în octombrie, cînd vremea 
este de obicei frumoasă, mai ales în sud.  In plus, ovăzul 
suportă foarte bine ploile . 

* ,,Ancient Laws and Institutes of Ireland - Senchus Mor• , 2 vos„ 
Dublin, printed for Her Majesty's Stationery Office, and published by 
Alexander Thom (London, Longmans) 1 865 and 1869 m. Vezi vol. II, 
pag. 23-251 . Valoarea nui sac de griu era de 1 screpall (denaris) de 
20-24 grani de argint ; valoarea screpallului a fost stabilită de dr. Pe
trie, „EclsiStical Aichitcture of Ireland, anterior to the Anglo-Nomn 
invsion•,  Dublin 1 845, 4°, pag. 212-219. 



Am văzut mai înainte că, în ceea ce priveşte cantitatea 
de precipitaţii şi repartizarea lor pe anotinlpuri, clima Irlan
dei este aproape identică cu clima Angliei de nord-vest. In 
munţii din Cumberland, Westmoreland şi Lancashire-ul de 
nord, precipitaţiile sînt mult mai abundente decît în oricare 
dintre regiunile din Irlanda cunoscute mie ( în Coniston, n 
1 860-1 862, cantitatea medie de precipitaţii a fost de 
96,03 ţoli, în Windermere de 75,02 ţoli) ,  ş i  totuşi acolo se 
coseşte fin şi se seamănă ovăz. in aceeaşi perioadă, canti
tatea de precipitaţii a oscilat în Lancashire-ul de sud între 
25, 1 1 ţoli la Liverpool şi 59, 13  ţoli la Bolton, media tuturor 
măsurătorilor fiind circa 40 de ţoli ; în Cheshire între 33,02 
şi 43,40 le ţoli, media tuturor măsurătorilor fiind circa 37 de 
ţoli . După cum am văzut, în Irlanda, aceeaşi perioadă, preci
pitaţiile au atins mai puţin de 39 de ţoli. (Toate cifrele sînt 
luate din lucrarea lui Symons.) In ambele comitate se cultivă 
toate cerealele şi mai cu seamă grîu ; ce-i drept, pînă la  
ultima epidemie de  pestă bovină în  Cheshire a predominat 
creşterea vilelor şi producţia de lactate, dar de cînd vitele 
au pierit în mare parte, clima s-a dovedit deodată a fi exce
lentă pentru grîu. Dacă pesta bovină ar fi a juns în Irlanda şi 
ar fi făcut acolo aceleaşi ravagii ca în Cheshire, nu ni s -ar 
ţine acum predici despre menirea firească a Irlandei de a servi 
drept p.şune pentru vite, ci ni s -ar cita pasaje din lucrarea 
lui Wakefield, potrivit căruia Irlanda este menită să fie 
grînarul Angliei. 

Cine priveşte această problemă fără păreri preconcepute 
şi nu se lasă indus în eroare de afirmaţiile interesate ale 
proprietarilor funciari irlandezi şi ale burghezilor englezi 
va Gonstata că în Irlanda există regiuni care, datorită solului 
şi climei lor, sînt prielnice creşterii vitelor, altele culturilor 
agricole, în sfirşit altele - şi acestea formează marea majo
ritate - la fel de bune şi pentru una şi pentru alta,  aşa cum 
se întîmplă de altfel pretutindeni. In comparaţie cu Ail1glia, 
în Irlanda există în ansamblu condiţii mai prielnice pentru 
creşterea vitelor ; dar în comparaţie cu Franţa, Anglia are 
şi ea condiţii mai prielnice pentru creşterea vitelor. Urmează 
oare de aici că toată Anglia trebuie transformată în păşuni 
pentru vite, că toată populaţia ei agricolă - u excepţia 
cîtorva ciobani - trebuie să se strămute în oraşe industriale 
sau în America, pentru a face loc vitelor care vor fi expe
diate în Franţa în schimbul mătăsurilor şi vinurilor ? Or, toc
mai acest lucru vor să facă cu Irlanda proprietarii fun-
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ciari irlandezi, care aspiră să-şi mărească renta, şi burghezii 
englezi, care urmăresc să reducă salariile : Goldwin Smith 
o spune destul de clar. În plus, revoluţia socială pe care o 
implică transformarea pămîntulu i arabil în păşuni pentru 
vite ar lua în Irlanda proporţii mult mai mari decît în 
Anglia. In Anglia, unde predomină marea agricultură şi unde 
muncitorii agricoli au şi fost  înlocuiţi în mare parte de ma
şini ,  ea ar însemna strămutarea din locurile ele baştină a cel 
mult un milion de oameni, în timp ce în Irlanda, unde pre
domină mica gospodărie şi chiar lucrarea pamîntului cu caz
maua, ar însemna strămutarea a ipatru milioane de oameni, 
desfiinţarea poporului irlandez. 

După cum se vede, chiar fenomenele naturii devin obiecte 
de dispută naţională între Anglia şi Irlanda. Totodată însă, 
opinia publică a clasei dominante din Anglia - şi numai 
aceasta este cunoscută pe continent - se schimbă în funcţie 
de modă şi de interese. Astăzi Anglia are nevoie de livrări 
rapide şi ·sigure de cereale - şi I rlanda este parcă anume 
creată pentru cultivarea griului ; mîine Anglia are nevoie 
de carne - şi Irlanda este bună numai pentru păşuni ; cele 
cinci milioane le irlandezi nesocotesc prin însăşi existenţa 
lor toate legile economiei politice, ei trebuie alungaţi, n-au 
decît să plece unde vor vedea cu ochii. 
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Vechea Irl andă 

Autorii greci şi romani din antichitate, precum şi pă
rinţii bisericii dau foarte puţine date despre Irlanda . 

In schimb există o literatură autohtonă destul de bogată 
încă, deşi în timpul războaielor din secolele al  XVI-Jea şi al 
XVII-lea au fost distruse numeroase manuscrise irlandeze. 
Ea cuprinde versuri, gramatici, glosare, anale şi alte lucrări 
istorice, precum şi culegeri de legi. Cu foarte puţine excepţii 
însă, toată această literatură, care cuprinde cel puţin pe
rioada dintre secolele al VIII-lea şi al XVII-lea, există numai 
sub formă de manuscris. Tipăriturile în limba irlandeză sînt 
de dată recentă, din perioada cînd ea a început să dispară. 
Din această cauză un material bogat este accesibil numai 
într-o măsură cu totul neîn semnată. 

Dintre anale, cele mai importante sînt : „Analele abate
lui Tigernach" (mort în 1088) , „Analele de la Ulster" şi în 
primul rînd „Analele celor patru magiştri" .  Acestea din urmă 
au fost alcătuite în anii 1632-1 636 la mănăstirea Donegal, 
sub conducerea călugăru lui franciscan Michael O'Clery, în 
colaborare cu alţi trei seanchaidhes ( cronicari) , pe baza unor 
materiale din care majoritatea nu mai există în prezent. 
Aceste anale au fost publicate în 1 856 de O'Donovan într-o 
ediţie comentată, însoţită de traducerea în limba engleză, pe 
baza manuscrisului original care se mai păstrează la mănăsti
rea Donegal *.  Ediţiile anterioare ale doctorului Charles 
O' Connor ( prima parte a „Analelor celor patru magiştri" ,  
, ,Analele d e  l a  Ulster " ş.a.) lasă d e  dorit în ceea ce priveşte 
textul şi traducerea 422. 

* „Annala Rioghachta Eireann. Annals of the Kingdom of lreland 
by the Four Masters " .  Edited, with n Englsh Trainslation, by Dr. John 
O'Donovan 2nd edit., Dublin 1 856, 7 vols. în 4° 
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Maj oritatea acestor anale încep cu mitologia Irlandei ; 
la baza lor stau vechi legende populare, amplificate la ne
sfîrşit de poeţi in secolele al IX-lea şi al X-lea şi puse apoi 
în ordine cronologică de către călugări cronicari. Astfel, 
„Analele celor patru magiştri"  încep cu anul 2242 de la fa
cerea lumii, cînd, cu 40 de zile înainte de ipotop, Ceasair, 
o nepoată a lui Noe, ar fi poposit pe meleagurile Irlandei ; 
potrivit altor anale, strămoşii scaţilor, ultimii veniţi în 
Irlanda, sînt urmaşii direcţi ai lui Iafet, şi poate fi vorba de 
o filiaţie între ei şi Moise, egipteni şi fenicieni, la fel cum 
cronicarii noştri medievali susţin că strămoşii triburilor ger
manice sînt desceilJdenţi ai Troiei, ai lui Enea sau Alexandru 
cel Mare. „Cei patru magiştri " consacră acestor născociri 
(în care încă nu a putut fi desluşit pînă în prezent singurul 
element preţios, legenda populară autentică) numai cîteva 
pag1m ; „Analele de la Ulster" le omit, iar Tigernach de
clară, cu un curaj uimitor pentru vremea sa, că toate monu
mentele scaţilor dinainte de regele Cimbaoth (se pare anul 
300 înaintea erei noastre) nu sînt autentice. Dar cînd, la 
sfîrşitul secolului trecut, în Irlanda a început să pulseze o 
nouă viaţă naţională şi o dată cu aceasta s-a trezit interesul 
faţă de literatura şi istoria Irlandei, a ceste născociri ale 
călugărilor au început să fie considerate un element deosebit 
de preţios. Cu un entuziasm cu adevărat celtic şi cu o naivi
tate specific irlandeză, credinţa în aceste istorii a fost pro
clamată parte integrantă a patriotismului irlandez, ceea ce 
a constituit, fireşte, un pretext binevenit pentru înţelepţii 
reprezenrtanţi ai lumii învăţaţilor din Anglia - ale căror 
lucrări în domeniul criticii filologice şi istorice se bucură, 
după cum se ştie, de o faimă destul de mare în tot restul 
lumii - pentru a considera tot ce este irlandez ca simple 
aberaţii * .  

* Unul dintre cele mai naive produse ale acestei perioade s e  inti
tulează „The Chronides of Eri, being the History of the Gaal Sciot Iber, 
or the Lrsh Pople, translatd from the original manuscripts in the 
Phoenician dialct of the Scythin Lainguage by O'Connor", Londra 1 822, 
2 vol. Dialectul fenician al limbii scite este, fireşte, irlandeza celtică, iar 
manuscrillll original o croni.că oarecare scrisă în vernuri. Editorul ei 
este Arthur Q'Connor, exilat în 1 798 423, unchiul viitorului conducător al 
cartiştilor englezi Feargs O'Connor, pretins descendent al vechilor 
O'Connori, regi ai Connaught-ului, şi într-un fel pretendent la coroana 
Irlandei. Pe copertă, deasupra titlului este imprimat portretul său : un 
irlandez frums şi jovial ; asemănarea cu nepotul său Feargs este iz-



522 Friedrich EnJels 

Din deceniul a·l 4-lea al secolului nostru însă, în Irlanda 
a început să se manifeste un spirit critic mult mai dezvoltat, 
mai cu seamă datorită lui Petrie şi O'Donovan. în studiul 
lui Petrie menţionat mai sus se demonstrează ică, începînd 
din secolele al VI-lea şi al VII-lea, cele mai vechi inscripţii 
care s-au păstrat concordă întru totul cu analele, iar O'Dono
van susţine că acestea din urmă încep să relateze fapte isto
rice autentice încă din secolele al II-lea şi al III-lea ale erei 
noastre. Pentru noi nu are importanţă dacă relatările anale
lor încep să fie plauzibile icu dteva secole mai devreme sau 
mai tîrziu, căci din păcate, în ceea ce priveşte perioada 
respectivă, analele ,sînt aproaµ� cu totul inutile pentru scopul 
pe care11 urmărim. Ele cuprind simple însemnări despre 
decese, urcări pe :ron, războaie, bătălii, cutremure de pă
mînt, molime, expediţii de jaf a·le scandinavilor, dar puţine 
date de1pre vlaţa socială a poporului. Dacă s-ar edita toată 
literatura juridică a Irlandei, .nalele ar căpăta o cu totul 
altă senificaţie ; multe însemnări seci ar apărea altfel în 
lumina pasajelor din culegerile de legi. 

Aproape toate aceste culegeri de legi, foarte multe la 
număr, sînt şi ele abia în faza de aşteptare a timpului cînd 
vor vedea lumina tiparului. La insistenţele mai multor ar
heologi irlandezi, în 1 852 guvernul englez a consimţit să 
numească o comisie p€ntru publicarea vechilor legi şi 
prescripte irlandeze. Dar cum s.a făcut acest lucru ? Comisia 
a fost formată din trei lorzi ( care sînt nelipsiţi cînd e vorba 
de cheltuirea fondurilor startului) , trei jurişti de rang supe
rior, trei clerici protestanţi, doctorul Petrie şi un ofiţer, şeful 
ridicărilor topografice din Irlanda . Dintre toţi aceşti domni, 
numai doctorul Petrie şi doi clerici, doctorul Graves (actual
mente episcop protestant la Limerick) şi doctorul Todd, 
puteau spune că au oarecare contingenţă cu problema încre
dinţată comisiei, şi dintre ei Petrie şi Todd au decedat intre 
timp. Comisia a fost însărcinartă să organizeze copierea, tra
ducerea şi publicarea vechilor manuscrise irlandeze cu con
ţinut juridic şi să găsească oamenii care să ducă la bun 
sfirşit acest lucru. a a atras în această muncă două per-

bitoare ; n mllla dreaptă ine o coroană. Sub portret este inscripţia : 
„O'Conor - cearrig!, head of hs r.ce, and O'Connor, chief of the 
prostrate pele f hs nation : «Smis, ps vaincus» "  1. 

' „O 'Connor, căpetenia neamului său, şi O'Connor, conducătorul poporului înrobii 
al ţării sale : cSubjuJa\i, dar nu învinşi•". 
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soane competente : doctorul O'Donovan şi profesorul 
O'Curry, care au copiat numeroase manuscrise şi au făcut 
o primă traducere ; dar amînloi au decedat înainte de a 
se fi putut publica ceva. Continuatorii lor, doctorul Hancock 
şi profesorul O'Mahony, au dus mai departe munca începută, 
astfel că pînă în prezent au fost publicate cele două volume 
amintite, care cuprind „Senchus Mor u .  Potrivit afirmaţiilor 
editorilor, numai doi dintre membrii comisiei, Graves şi 
Todd, au lucrat făcind unele însemnări pe paginile de co
rectură. Ofiţerul sir Thomas Larcom a pus editorilor la 
dispoziţie hărţile originale ale ridicărilor topografice efec
tuate în Irlanda pentru a se verifica denumirile geografice ; 
doctorul Petrie a murit curînd, iar ceilalţi domni s-au limitat 
la a-şi încasa conştiincios lefurile timp de 18 ani. 

Aşa se execută lucrările de interes public în Anglia şi 
cu atît mai mult în Irlanda, aflată sub stăpînirea ei. La tot 
pasul întîlneşti jobbery *. Ori de cîte ori se întreprinde o 
lucrare de utilitate publică, diverşi lorzi şi protejaţi ai gu
vernului încasează o sumă rotunjoară sau se aleg cu sinecuri 
bine retribuite. Cu banii pe are i-a înghiţi: această co
misie absolut inutilă, în Germania s-ar fi tipărit întreaga 
literatură istorică nepublicată pînă acum - şi în condiţii 
mai bune. 

„Senchus Mor " este pînă în ziua de astăzi principalul 
nostru izvor pen tru studierea vechii Irlande. Aceasta este 
o culegere de vechi prescripte juridice, care, potrivit intro
ducerii - scrisă mai tirziu -, a fost întocmită din îndemnul 
sf. Patrick şi cu sprij inul său pusă în concordanţă cu creşti
nismul care se răspîndea rapid în Irlanda. „Comisia " care 
a întocmit culegerea şi care a lucrat fără doar şi poate pen
tru o retribuţie mai mică decît actuala comisie, care trebuie 
doar s-o publice, era foată din regele Irlandei, Laeghaire 
( 428-458 potrivit „Analelor celor patru magiştr i" ) ,  regii 
vasali Corc al Munster-ului şi Daire, probabil un cîrmuitor 
din Ulster, apoi trei episcopi : sf. Patrick, sf. Benignus şi 
sf. Cainech, în sfîrşit trei jurişti, şi anume Dubthach, Fergus 
şi Rossa. Potrivit „Analelor celor patru magiştri " ,  culegerea 
a fost întocmită în anul 438. 

* Jobbery înseamnă sistmul practkat pe scară largă în Anglia de 
a se fo1oi funotiile de stat pentru avantajele pesonale ale celor care le 
deţin sau n iiltere.ul rudelor şi prietenilor acestora, prcum şi sistemul 
de a foloi fondurile statului pentru mituirea indirectă î,n interesul pro
priului partid. O actile izolată de felul acesta se numşte job. Colonia 
englz1 din Irlan da esite o yinieră a tot felul de jobbery. 
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Textul ca atare se bazează vădit pe străvechi materiale 
păgîne. Cele mai vechi formule juridice sînt sorise în ver
suri, de un anumit metru şi cu aşa-numita consonanţă, un 
fel de aliteraţie sau mai bine zis de asonanţă a consoanelor, 
proprie poeziei irlandeze şi care se transformă, deseori, in 
rimă completă. In măsura în care este un fapt stabilit că 
vechile culegeri  irlandeze de legi au fost t'aduse rn se
colul al XIV-lea din aşa-zisul dialect fenian (Berla Feini) , 
limba secolului al V-lea, în limba irlandeză curentă din 
vremea aceea (prefaţa, vol . I, pag. XXXVI şi urm.) , se ex
plică de ce şi în unele locuri din „Senchus Mor" ,  într-o 
măsură mai mare sau mai mică metrul nu este respectat ; 
dar el apare totuşi destul de des alături de uime intîmplă
toare şi pasaje cu o puternică consonanţă, pentru a da textu
lui un anumit ritm. De cele mai multe ori este suficient să 
citeşti traducerea pentru a descoperi aceste formule în ver
suri. Se intîlnesc totodată, mai ales în cartea a doua, nu
meroase pasaje în proză ; în timp ce formulele în versuri 
sînt în mod cert străvechi şi s-au transmis prin tradiţie, 
aceste intercalări în proză par să aparţină celor care au 
întocmit culegerea. De altfel, „Senchus Mor" este citat în 
repetate rînduri în glosarul atribuit lui Carmac, rege şi 
episcop al Cashel-ului, întocmit în secolul al  IX-lea sau 
al X-lea, şi scris cu mult înainte de invazia englezilor. 

Toate copiile făcute după acest manuscris (cea mai veche 
datează, se pare, de la începutul secolului al XIV-lea sau 
chiar mai de mult) c onţin o serie de glose de cele mai multe 
ori asemănătoare între ele, precum şi note mai ample cu 
caracter de comentariu. Glosele sînt intru totul în spiritul 
vechilor glosare, j ocuri de cuvinte n locul etimologiei şi al 
explicării cuvintelor ; notele sînt inegale ca valoare, uneori 
mult denaturate şi adesea incoerente, cel puţin dacă nu 
cunoşti celelalte culegeri de 1legi. Nu se poate stabili exact 
cît sînt de vechi, dar cele mai multe dintre ele datează pro
babil din perioada de după invazia engleză. întrucît ele nu 
conţin decit foarte puţine indicii ale unei dezvoltări a drep
tului care să depăşească conţinutul textului propriu -zis, şi 
aceasta numai în stabilirea mai precisă a detaliilor, este in
discutabil că, cu oarecare prudenţă, cea mai mare parte 
dintre ele, cele pur explicative, pot fi folosite ca izvor şi 
pentru perioada anterioară. 

„Senchus Mor" cuprinde : 1) dispoziţii cu 1privire la des
păgubire (Pfăndungsrecht) , adică aproape întreaga procedură 
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judiciară ; 2) dispoziţii cu privire la ostaticii pe care tre
buia să-i dea în caz de războaie intestine populaţia diferi
telor teritorii ; 3) dreptul cu privire la Saerrath şi Daerrath 
(vezi mai j os) 424 şi 4) dreptul familial. Această culegere oferă 
numeroase informaţii preţioase despre viaţa socială din acea 
vreme ; dar atîta timrp crt sensul unui mare număr de ter
meni nu este încă elucidat şi nu s-au publicat celelalte ma
nuscrise, multe lucruri rămîn neclare. 

In afară de literatură, ne putem face o idee despre starea 
poporului înainte de venirea englezilor şi cu ajutorul monu
mentelor arhitectonice care s-au păstrat, al bisericilor, al 
turnurilor rotunde, al fortificaţiilor şi al inscripţiilor. 

Dintre izvoarele străine trebuie amintite doar unele pa
saje referitoare la Irlanda în saga scandinave şi în viaţa 
sfîntului Malachy, scrisă de sf. Bernhard 425, care oferă însă 
prea puţine informaţii, iar apoi ajungem direct la primul en
glez care a scris despre Irlanda cunoscînd el însuşi ţara . 

Sylvester Gerald Barry, arhidiacon de Brecknock, cu
noscut sub numele de Giraldus Cambrensis, era nepotul curte
zanei Nesta, fiica suveranului Rhys ap Tewdwr al Wales-ului 
de sud, favorita regelui englez Henric I al Angliei şi stră
buna aproape a tuturor căpeteniilor normande care au parti
cipat la prima cucerire a Irlandei. El a venit în Irlanda în 
1 1 85 împreună cu Ioan (ulterior „fără de ţară")  şi în anii 
urmltori a scris întîi „Topographia Hibernica" ,  în care des
crie ţara şi locuitorii ei, iar apoi „Hibernia Expugnata" ,  o 
prezentare mult înfrumuseţată a primei invazii .  Pentru noi 
prezintă interes mai ales prima lucrare. Scrisă într-o limbă 
latină extrem de preţioasă, plină de cele mai sălbatice su
perstiţii şi de tot felul de prejudecăţi religioase şi naţionale 
ale vremii şi ale race * căreia ii aparţinea vanitosul autor, 
lucrarea prezintă totuşi o mare importanţă, fiind prima măr
turie cît de cît amănunţită a unui străin asupra Irlandei ** .  

Din acel moment, izvoarele anglo-normande cu  privire 
la Irlanda sînt, fireşte, tot mai numeroase ; dar d ate despre 
rînduielile sociale în partea insulei rămasă independentă din 
care să se poată trage conoluzii retrospective despre rîndu
ielile din vechime sînt totuşi puţine. Abia către sfîrşitul se-

* - rasei. - Nota trad. 
"* „Giraldi Cambrensis Opera", ed. J. S, Brewer, London, Longmans, 

1 863 m, - O traducere engleză (slabă) a operelor istorice, inclusiv cele 
două scrieri amintite mai sus, a apăut în 1863 la Londra în editura 
„ohn" („The Historical Works f Giral15 C.mbrensis " ) .  
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colului al XVI-lea, cînd Anglia a început o acţiune sistema
tică de subjugare a Irlandei şi a ajuns s-o domine complet, 
apar date mai amănunţite, fireşte mult denaturate de englezi, 
despre adevăratele condiţii de viaţă ale poporului irlandez. 
Vom vedea mai tîrziu ·Că în cei 400 de ani care au trecut de 
la prima invazie, situaţia poporului nu s-a schimbat decît 
puţin , şi nicidecum în bine. Dar tocmai de aceea iscrierile 
de dată mai recentă - ale lui Hanmer, Campion, Spencer, 
Davies, Camden, Moryson şi alţii 427 -, la care va trebui să 
recurgem mai des, 1constituie unul din principalele noastre 
izvoare şi pentru perioada mai veche cu 500 de ani şi o 
completare necesară, foarte utilă, a puţinelor izvoare ori
ginale. 

Mitologia Irlandei aminteşte despre o serie de invazii 
care au avut loc succesiv şi s-au solda: de cele mai multe 
ori cu subjugarea insulei de către noii veniţi. Ultimele trei 
invazii au fost : a firbolgilor, a tuatha-de-danannilor şi a 
milezienilor sau scaţilor, aceştia din urmă veniţi, pare-se, 
din Spania. Istoriografia irlandeză curentă îi transformă pe 
firbolgi ( fir  = în limba irlandeză fear, în latină vir, în gotică 
vair, băubat) pur şi simplu în belgieni, iar pe tuatha-de
dananni (tuatha = în limba irlandeză popor, ţinut, în gotică 
thiuda) , de la caz la caz, dnd în danaizi greci, cînd în dani 
germanici. O'Donovan este de părere că cel puţin relatările 
despre invaziile amintite au la bază anumite fapte istorice . 
Analele consemnează în anul 10  după Hristos o răscoală a 
aitheach tuatha (expresie tradusă în secolul al XVII-le a de 
L vnch, un bun cunoscător al limbii vechi, prin cuvintele : 
plebeiorum hominum gens *) , deci o răscoală a plebeilor, în 
cursul căreia a fost ucisă întreaga nobilime ( saorchlann) . 
Acesta este un indiciu al laminaţiei unor cuceritori scoţi 
asupra unor locuitori mai vechi. Din legendele populare 
despre tuatha-de-dananni, O'Donovan conchide că aceştia, 
care în credinţa populară de mai tîrziu au devenit duhuri 
ale munţilor împăduriţi, s-au menţinut în unele ţinuturi mun
toaso pînă în secolele al  II-lea sau al III-lea ale erei noastre. 

Nu tncape îndoială că irlandezii se amestecaseră cu 
alte popoare încă înainte de venirea masivă a englezilor. încă 
în secolul al XII-lea tipul predominant era, ca şi astăzi, acela 
cu părul de culoare deschisă. Giraldus („Topographia Hiber
nica " ,  III, 26) scrie despre doi străini că aveau părul lung 

* - oameni de origine plebee. - Nota trad. 
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şi blond ca irlandezii .  Cu toate acestea, şi astăzi se mai în
tîlnesc, îndeosebi în regiunile din vest, două tipuri de oameni 
complet diferite, cu părul negru. Unii sînt oameni înalţi, bine 
legaţi, cu trăsături frumoase şi părul ondulat, pe care, cînd 
îi vezi, ai impresia că i-ai mai văzut în Alpii italieni sau 
în Lombardia ; acest tip se întîlneşte cel mai des în sud-vest. 
Ceilalţi, mici şi îndesaţi, cu părul negru, aspru şi lins, cu 
faţa turtită, 3proape ca a negrilor, se întîlnesc mai des în 
Connaught. Huxley explică acest tip cu păr de culoare în
chisă în rîndurile populaţiei celtice, care avea iniţial părul 
de culoare deschisă, printr-un amestec de sînge iberic (adică 
basc) 428, ceea ce este, se pare, exact cel rpuţin în parte. Dar 
în momentul cînd se poate vorbi cu certitudine despre apa
riţia irlandezilor în istorie, ei erau un popor omogen de 
limbă celtică, şi nu mai găsim nicăieri elemente străine, cu 
excepţia sclavilor luaţi prizonieri în războaie sau cumpăraţi, 
în mare parte anglo-saxoni. 

Autorii din antichitate nu vorbesc  prea elogios despre 
poporul irlandez. Diodor spune că britanii de pe insula nu
mită Iris ( sau Irin ? în text se foloseşte acuzativul "Il nv) 
sînt antropofagi 429• Mai amănunţit vorbeşte despre ei 
Strabon : 

„Despre această ţară (leme) nu putm spune nimic precis în afară 
de faptul că locuitorii ei sînt mai sălbatici deaît britanii, deoarce sint 
antrpofagi şi mari mîucăi ( "OĂuiiyot ; Îltr-o altă variaaită "O"JJiyot -
vegetarieni) şi socotsc că a-ti mîJlca părintii morti şi a întretine 
făţiş legături trupe.ti cu soţiile altora şi u propria ta mamă şi propriile 
tale surori nu contravine bunelor moravuri" 430• 

Istoriografia irlandeză patriotică a reacţionat cu indig
nare la aceste pretinse calomnii. Dar cercetări mai recente 
au dovedit că antropofagia şi mai cu seamă ingerarea părin
ţilor este o treaptă intermediară pe care au cunoscut-o, se 
pare, toate popoarele. Irlandezii se vor consola poate aflînd 
că strămoşii actualilor berlinezi aveau cam aceeaşi concepţie 
practică un mileniu mai tîrziu : 

„Aber Weletabi, die in Germania sizzent, tie wir Wilze heizen, die 
nes cament• (schămen) „sih nieht ze chedenne" fzu qestehen) „daz sie 
iro parentes mit meren rhte ezn sulîn, danne die wu=e" * (Notker, se 
citează în cartea lui Jacob Grimm „Din istoria vechiului drept germ n " ,  
pag. 48 481). 

* „Veletabii, care locuiesc în Germania şi pe care îi numim vilţi, 
consideră fără ruşine că ei au mai mult drept să-şi mănînce părinţii decît 
au viermii " .  - Nota trad. 
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Vom vedea că nici sub dominaţia englezilor antropofagia 
în Irlanda nu dispare. In ceea ce priveşte fanerogamia -
pentru a folosi o expresie a lui Fourier 432 - care U -se re
proşează irlandezilor, asemenea lucruri se întîlnesc la toate 
popoarele sălbatice şi cu atît mai mult la atît de galanţii 
celţi. Este interesant de relevat că insula avea şi atunci ace
laşi nume autohton de acum : Iris, Irin şi Ierne sînt identice 
cu Eire, Erinn, după cum încă Ptolemeu cunoştea actualul 
nume al capitalei Dublin, Eblana ( cu accentul corect "E�..cvc)433• 
Este cu atît mai curios cu cit celţii irlandezi au avut dintot
deauna un alt nume pentru acest oraş - Athcliath, iar 
Duibhlinn - mlaştina neagră - este la ei numele unui loc 
de pe cursul rîului Liffey. 

în afară de aceasta, în „Istoria naturală u a lui Pliniu 
( carte\ a IV-a, cap. 1 6) găsim următorul pasaj : 

„lntr-aoolo " (ll Hibernia) „britanii merg u bă1ci din nuiele de 
răchită, îmbrăcate .cu piei de anmale cusute laolaltă ".  

Mai tîrziu, Solinus scrie despre irlandezi : 

„Ei merg pe marea dintre Hibe1nia şi Britnia în b.roi din nuiele 
de răchită, pe care le îmwacă u piei de vită" (C. Iul. Salini, „
grnphia", cap. 25) . 

In 1810, Wakefield constata că pe toată coasta de apus 
a Irlandei „nu existau alte bărci decît cele făcute dintr-un 
schelet de lemn îmbrăcat cu o piele de cal sau de bou " .  Forma 
acestor bărci diferă de la un ţinut la altul, dar toate sînt 
deosebit de uşoare, aşa incît acidentele sînt rare. Se înţelege 
că în largul mării nu se poate ieşi cu asemenea ambarcaţii, 
şi de aceea pescuitul se poate practica aici numai în golfuri 
şi între insule. La Malbay, comitatul Clare, Wakefield a văzut 
bărci lungi de 1 5  picioare, late de 5 picioare şi adînci de 
2 picioare ; pentru îmbrăcarea unei asemenea bărci era ne
v oie de două piei de bou, puse cu partea păroasă înăuntru şi 
smolite pe dinafară ; în barcă era loc pentru doi vîslaşi. O 
astfel de barcă costa circa 30 de şilingi (Wakefield, vol. II, 
pag. 97) . In locul nuielelor de răchi tă - un schelet de lemn ! 
Ce progres în 1 800 de ani şi după o influenţă „civilizatoareu 
de aproape 700 de ani exercitată de prima naţiune maritimă 
lin lume ! 

Totuşi, în alte domenii au apărut curînd şi unele indicii 
ale progresului. Sub regele Carmac Ulfadha, despre care se 
spune că a domnit în a doua jumătate a secolului al III-lea, 
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ginerele său, Finn Mac Cumhal, a reorganizat miliţia irlandeză 
- Fianna Eirionn * -, probabil după modelul legiunilor ro
mane, împărţind-o în trupe uşoare şi trupe de linie ; în toate 
oştile irlandeze de mai tîrziu, despre care avem date amănun
ţite, se face distincţie între kerne - infanterie uşoară - şi 
galloglas - infanterie grea sau de linie. Faptele de eroism ale 
acestui Finn au fost slăvite în multe cîntece vechi, din care 
unele s-au păstrat pînă în zilele noastre, acestea şi poate 
cîteva - puţine - tradiţii scoţiene-gaelice stau la baza ciclu
lui „Ossian u al lui Macpherson (în limba irlandeză Oisin, fiul 
lui Finn) , în care Finn apare sub numele Fingal, iar acţiunea 
este mutată în Scoţia m. În itradiţiile orale ale poporului irlan
dez Finn continuă să trăiască sub numele Finn Mac-Caul, 
un uriaş căruia i se atribuie aproape în toate regiunile insulei 
fapte vitejeşti fără seamăn. 

Creştinismul trebuie să fi pătruns de timpuriu în Irlanda, 
cel puţin pe coasta răsăriteană. Altfel nu se explică faptul că, 
încă mult înainte de Patricius, atît de mulţi irlandezi au jucat 
un rol de seamă în istoria bisericii. Despre Pelagius Ereticul 
se spune de obicei că ar fi fost un călugăr din Bangor, în 
Wales ; a existat însă şi o străveche mănăstire irlandeză cu 
numele Bangor sau mai exact Banchor lingă Carrickfergus, şi 
c ă  Pelagius a fost de aici ne-o dovedeşte Hieronymus, care 
spune despre el că ajunsese „timp şi greoi, tot mîncînd terciul 
scoţiloru ( „scotorum pultibus praegravatus" )  43;, Este prima 
oară cînd se menţionează terciul de ovăz ( în irlandeză lite, iar 
în anglo-irlandeză stirabout) , care încă de pe atunci, ca şi 
mai tîrziu, pînă la introducerea culturii cartofului, iar apoi 
alături de acesta a constituit hrana de bază a poporului 
irlandez. Principalii discipoli ai lui Pelagius, Celestius şi 
Albinus, erau şi ei scoţi, adică irlandezi. Potrivit relatărilor 
lui Gennadius 436, Celestius a scris din mănăstire trei scrisori 
amănunţite către părinţii săi, ceea ce dovedeşte că în secolul 
al IV-lea în Irlanda alfabetul era cunoscut. 

în toate lucrările de la începutul evului mediu, irlandezii 
sint numiţi scoţi, iar ţara lor - Ţara scaţilor ; găsim această 
denumire la Claudian, Isidor, Beda, la geograful din Ravenna, 
la Eginhard şi chiar şi la Alfred cel Mare : „Hibernia, pe 
care o numim Ţara scoţiloru („Igbernia the ve Scotland La-

* Feini, fenieni, este în „Senchus Mor" numele dat popoului irlan
dez. Cuvintele feinechus, fenchus, legea fenienilor sînt folosite adeea 
fie pentru „Senchus", fie pentru o altă culegere de legi, care s-a pierdut. 
Totodată, feine, grad feine, înseamnă plebe, clasa cea mai de jos a oame
nilor liberi. 

36 
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tadh" )  m. Pe atunci Scoţia de astăzi era numită de străini 
Caledonia, iar de autohtoni Alba, Albania ; extremitatea de 
nord a insulei răsăritene a luat abia în secolul al XI-lea • 
numele de Scoţia. Prima migraţie mai mare a scaţilor irlan
dezi în Alba a avut loc, se pare, la mijlocul secolului 
al  III-lea ; Ammianus Marcellinus ştia despre existenţa lor 
acolo încă în anul 360 438• Migraţia s-a făcut pe cel mai scurt 
drum maritim : de la Antrim în Peninsula Kintyre ; încă 
Nennius spune clar că britanii, care stăpîneau pe atunci în
treaga depresiune scoţiană pînă la rîurile Clyde şi Forth, au 
fost  atacaţi de scoţi dinspre pus şi de picţi dinspre nord 439• 
în a şaptea „Triadă "  istorică din vechiul \Vales 440 se spune 
de asemenea că gwyddyl ffichti (vezi mai jos) au venit pe 
Marea Normandiei (Mor Llychlin) din Irlanda în Albania şi 
s-au stabilit pe coasta acestei mări. Faptul că marea dintre 
Scoţia şi Insulele Hebride se numeşte Marea Normandiei do
vedeşte, în treacăt fie zis, că  această „Triadă " a fost alcătuită 
după cucerirea Insulelor Hebride de către normanzi. În jurul 
anului 500 scaţii au migrat din nou în număr mare şi au 
întemeiat cu timpul un regat propriu, independent atît faţă 
de Irlanda cît şi faţă de picţi ,  şi în sfîrşit în secolul al IX-lea,  
sub Kenneth MacAlpin, i-au supus pe 'Picţi şi  au creat statul 
care, aproximativ 150 de ani mai tîrziu, a căpătat, prima 
dată probabil de la normanzi, numele de Scoţia . 

În secolele al V-lea şi al VI-lea se menţionează în 
izvoare din vecbiul Wales (Nennius, „Triade") invazii în 
Wales ale gwyddyl ffkhti sau ale picţilor gaelici, socotite 
de obicei invazii a le scaţilor irlandezi. Gwyddyl este forma 
din \Vales a lui gavidheal, nume pe care şi-l dădeau irlan
dezii înşişi. De unde vine denumirea paralelă de picţi, îi 
lăsăm pe alţii să cerceteze. 

În al doilea pătrar al secolului al V-lea, datorită lui 
Patricius (în limba irlandeză Patrick - Patraic, deoarece 
celţii, la fel ca şi vechii romani, pronunţă !Întotdeauna litera c 
ca k * ) ,  creştinismul a devenit fără zguduiri violente religia 
dominantă. · In această perioadă relaţiile cu Britania, care 
datau mai de mult, au luat şi ele amploare. Din Britania au 
venit arhitecţi şi meşteri zidari -care i-au învăţat pe irlandezi 
- aceştia cunoşteau pe atunci numai construcţiile din piatră 
fără liant - să folosească mortarul ; faptul c. din secolul 
al VU-lea pînă în secolul al XII-lea acesta se întîlneşte numai 
la biserici dovedeşte limpede că introducer0a lui este legată 

* In limba germană litera c se pronunţă ţe. - Nota trad. 

·. 
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de răspîndirea creştinismului şi le asemenea că din acel 
moment, în dezvoltarea sa intelectuală clerul, reprezentant 
al unei culturi străine, s-a rupt complet de popor. în timp 
ce în viaţa socială a poporului progresul era aproape inexis
tent sau extrem de lent, în rîndurile clerului s-a dezvoltat 
curînd o cultură uimitoare pentru acel timp şi care, potrivit 
obiceiului vremii , se manifesta de cele mai multe ori prin 
convertirea cu mult zel a păgînilor şi prin zidirea de mă
năstiri. Columba a creştinat pe scaţii britanici şi pe picţi, 
GaBus (ctitorul mănăstirii S t. Gallen) şi Fridolin au creş
tinat pe alemani, Kilian pe francii de pe Main, Virgilius pe 
locuitorii Salzburgului ; toţi cinci erau irlandezi ; anglo
saxonii au fost convertiţi la creştinism mai ales de misionari 
irlandezi. In acelaşi timp însă Irlanda era socotită în toată 
Europa o pepinieră de erudiţi, p.rere atît de răspîndită, incit 
Carol cel Mare a chemat ca profesor la Pavia un călugăr 
irlandez pe nume Albinus, căruia i-a urmat mai tîrziu un alt 
irlandez, Dungal. Cel mai de seam. dintre numeroşii erudiţi 
irlandezi, care la t impul lor au jucat un rol important, clar în 
prezent au fost mai toţi daţi uitării, a fost Johannes Scotus 
Erigena, „părintele" sau, cum îl numeşte Erdman, „Carolus 
Magnus * al filozofiei medievale" .  „El a fost primul de la 
care a început în vremea aceea adevărata filozofie " ,  spune 
despre el Hegel w. În tot apusul Europei secolului al IX-lea 
el a fost singurul care cunoştea limba greacă şi care a resta
bilit prin traducerea operelor atribuite lui Dionysius Areopa
gita legătura cu ultimul vlăstar al filozofiei antice, şcoala 
alexandrină a neopla tonicienilor 442• învăţătura a constituia 
un act de o mare îndrăzneală pentru acea vreme ; el neagă 
damnaţiunea veşnică, chiar şi pentru satana, şi se apropie 
mult de panteism ; nu puţine au fost, de aceea, calomniile 
cu care l -au împroşcat reprezentanţii ortodoxiei din vremea 
lui. Au trebuit să treacă două secole pînă cînd ştiinţa înte
meiată de Erigena şi-a găsit continuatorul în persoana lui 
Anselm de Canterbury * * .  

Dar această de;voltare a unei culturi superioare n-a 
putut să exercite la rîndul ei o influenţă asupra poporului, 

* ·- Carol cel Mare. - Nota lrad. 
** Amlnunte asupra doctrinei şi  a operelor lui Erigena vezi Erdmann, 

„Grundriss der Gschichte der Philosophie", 2. Aufl. Berlin 1 869, I .  BJ„ 
p. 24 1-247. Erigena, care de a1tfel nu era cleric, dă dovad. de un umor 
îndrăzneţ tipic irlandez. La o masă, oind C.rol Pleşuvul, reqele Franţei, 
care şedea în faţa lui, îl  întrebă oit de mare este diferenţa dintre n scot 
ş i  un prost (sot) , Erigena răspunse : „Lăţimea mesei",  
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deoarece a fost întreruptă de expediţiile de jaf ale norman
zilor. Prin faptul că aceste expediţii de jaf, care constituiau 
principala rezervă a patriotismului scandinav şi mai cu seamă 
danez, au început prea tîrziu şi au fost practicate de popoare 
prea mici, nu au putut duce la cuceriri, la colonizări şi la 
crearea de state de mari proporţii, aşa cum s-a întîmplat în 
cazul invaziilor anterioare ale germanilor. Folosul pe care 
aceste incursiuni l-au adus dezvoltării istorice este infim în 
comparaţie cu· complicaţiile mari şi inutile pe care le-au ge
nerat chiar şi pentru ţările scandinave. 

Către sfîrşitul secolului al VIII-lea, Irlanda nu era locuită 
de un singur popor. O putere regală supremă în întreaga 
insulă exista numai formal, şi nici aceasta întotdeauna. Regii 
locali, al căror număr şi ale căror posesiuni se schimbau 
mereu, se războiau între ei, iar căpeteniile mai mici erau de 
asemenea într-o continuă hărţuială. Se pare însă că în ge
neral în aceste lupte intestine erau respectate anumite reguli 
care limitau jafurile, astfel că ţara nu suferea prea mult de 
pe urma lor. Dar a ceastă situaţie nu putea să dăinuie. In 
anul 795, la cîţiva ani după prima lor invazie în Anglia, 
normanzii, acest popor de piraţi, au debarcat pe insula 
Rathlin, pe coasta Antrimului, şi au prefăcut totul în scrum ; 
în anul 798 ei au debarcat lingă Dublin şi de atunci sînt 
menţionaţi aproape în toate analele ca păgîni, venetici, piraţi 
şi întotdeauna se vorbeşte şi despre „losccadh u ( incendierea) 
uneia sau mai multor localităţi. Aşezările lor de pe Insulele 
Orkney, Shetland şi Hebride (Insulele de sud, Sudhreyjar din 
vechile saga scandinave) le serveau ca bază de operaţii atît 
împotriva Irlandei cit şi împotriva Angliei şi a viirtoarei 
Scoţii. La mijlocul secolului al IX-lea ei stăpîneau Dublin ul * ,  
din care, potrivit lui Giraldus, e i  au făcut un  adevărat oraş ; 
Giraldus le atribuie şi construirea oraşelor Waterford şi 
Limerick. însăşi denumirea Waterford nu este decît adaptarea 
engleză, lipsită de sens n cazul de faţă, a vechiului cuvînt 
nordic Vedhrafiordhr, care înseamnă fie golf ferit de furtună 
(Wetterfohrde) , fie „golf al berbecului u (Widderbucht) . Primul 
lucru de care au avut nevoie normanzii după ce s-au stabilit 

* Afirmaţia lui Snorri din „Saga despre Harald" 3 că Thorgils şi 
Frodi, fiii lui Harald Hhfagr, ar fi fost primii normanzi care au pus 
stăipinire pe Dublin - deci cel puţin cu 50 de ani mai tirziu deiit s-a 
arătat - ste contrazisă de toate informaţiile din suSă irlllldeză, absolut 
certe pentru perioada aceea. Snorri îl confundă, dpă cit se pare, pe 
Thorgils, fiul lui Harald Hhfagr, cu Thorgils sau Turgesius despre care 
se vorbeşte mai jos. 
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în Irlanda au fost, fireşte, porturile întărite ; în aceste locuri 
populaţia scandinavă s-a menţinut mult timp, dar in secolul 
al Xii-lea ea fusese de mult asimilată de irlandezi in ceea 
ce priveşte limba şi obiceiurile.  Disensiunile dintre căpete
niile irlandeze au înlesnit mult normanzilor jefuirea ţării şi 
întemeierea de aşezări proprii şi, temporar, chiar cucerirea 
întregii insule. In ce măsură înşişi scandinavii socoteau 
Irlanda ca una din ţările pe care le puteau prăda sistematic 
reiese din „krâkumâl" ,  care datează din jurul anului 1 000 şi 
despre care se spune că ar fi fost cîntat înainte de moarte 
de către Ragnar Lodbrok în turnul cu şerpi unde fusese în
chis de regele Ella al Northumberlandului 444• In acest cîntec, 
vechea sălbăticie păgînă işi adună parcă pentru ultima dată 
forţele şi, sub pretextul slăvirii faptelor eroice ale regelui 
Ragnar, relatează de fapt pe scurt expediţiile de jaf ale în
tregului popor nordic atît în propria ţară, cît şi de-a lm1gul 
coastelor de la Dtinamtinde pînă în Flandra, în Scoţia ( care 
aici este numită, probabil pentru prima oară, Ţara scaţilor) 
şi Irlanda. Despre Irlanda se spune : 

„Cu spadele lovirăm crunt-nălţînd mormane de ucişi. 
Fratele lupului avu un vesel, sîngeros chiolhan. 
Fierul lovea în scut de bronz, iar căpetenia Irlandei 
Marstein, pe vultur şi e lu'P nu îi lasă flămmi, setoşi, 
Ci j ertfe le-a dus de .înge şi lor şi  neamului de corbi. 

Cu spadele lovirăm crunt ; clin zori ne începurăm j ocul. 
Ce veselă fu bătălia cu cei trei prindpi la Lindiseyri. 
Şi ce puţini au fot aceia cre.au scpat atunci cu viată. 
Vulturi cu lupi se-ncăierau pe-un leş ; pe mulţi îi sfîrtecară lupii. 
Pe malul mării1au curs atunci rîuri de sî.nge .rl.ndez " *· 

* „Hiuggu ver medh hiOrvi, hverr lathverr of annan ; 
gladhr vardh gera brodhir getu vidh soknar laeti, 
Jet ei orn ne ylgi, sâ er lrlandi styrdhi, 
(mot vldh mâls ok rîtar) Marste.nn kommgr fasta 1 
vardh î Vdhra firdhi valtafn gefit h1afni. 

Hiuggu ver meh hiorvi, hâdhn sudhr at momi 
leik fy.fir Lindisey1i vidh lofdhunga threnna 1 
fârr âtti thvî fagna (Ie1 margr î gyn ulii, 
haukr slei.t hold medh vargi) , at hann heill thadhan kami 1 
Yra blâdh î oegi aerit teii um skaeru". 

Vedhrafiordhr este, după cum s-a arătat, Waterford ; nu ştiu dacă 
s-a descoperit undeva Undiseyri. In nki un caz nu este vorba de Leinster, 
cum traduce Johnstone 4�5 ; tenninaţia eyri (limbă de nis.p, în limba 
dooeză ore) arată că este vorba de un loc bine determinat. „Valtafa • 
poate să Lnsemne şi „hrană pentru şoimi " ,  şi de cele mai multe ori se 
şi traduce aici astfel 1 întrudt însă c0rbul este pasărea sacră a lui Odin, 
cuvîntul avea, probabil, ambele sensuri. • 
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Incă în prima jumătate a secolului al IX-lea un viking 
normand, Thorgils, pe care irlandezii îl numeau Turgesius, 
a reuşit să supun. întreaga Irlandă, dar după moartea sa, î.. 
844, statul acesta s-a destrămat, iar normanzii au fost alun
gaţi. Incursiunile şi bătăliile au continuat, lupta s-a dus cu 
succes schimbător pînă cînd, în sfîrşit, la începutul secolului 
al XI-lea eroul naţional al  I rlandei, Brian Borumha, iniţial 
numai regele unei părţi din Munster, devine suveranul în
tregii Irlande şi dă la 23 aprilie 1 0 1 4  ( în vinerea mare) , lingă 
Clontarf (aproape de Dublin) , bătălia hotărîtoare împotriva 
forţelor unite ale normanzilor care cotropiseră Irlanda, zdro
bindu-i definitiv. 

Normanzii care se stabiliseră în Irlanda şi îşi subordo
naseră Leinsterul ( regele Leins terului, Maolmordha, se urcase 
pe tron în 999 cu ajutorul normanzilor şi se menţinuse dato
rită lor) , prevăzînd o bătălie hortărîtoare, au trimis soli în 
Insulele de sud şi în Insulele Orkney, în Danemarca şi în 
Norvegia, pentru a cere intăriri, pe care le-au şi primit în 
număr mare. ln „Saga despre Njâl" 446 se povesteşte cum 
iarl-ul Sigurd Laudrisson s-a pregătit pe Insulele Orkney să 
pornească la război, cum împreună cu el au pornit Thorstein 
Siduhallsson, Hrafn Roşcovanul şi ErJinger din Straumey, 
cum a sosit el la Dublin (Durflin) cu toată oastea în duminica 
floriilor. 

„Tot atunci a sosit şi Brodhir cu toată oastea sa. Brodhir căută să 
afle prin vrăji deznod.mî,ntul luiptei, şi i ată e i s-a PS : dacă lupta 
se va da viineri, regele Brian va pieri, dar va înviinge ; d.că lupta se va 
d a  mai devreme, vor pieri toţi cei oare îi stau împotrivă ; atunci Brod
hir hotărî ca 1 upta să nu se dea mai devreme de vineri• .  

In legătură cu  desfăşurarea bătăliei există două versiuni : 
una irlandeză în analele irlandeze şi una scandinavă în „Saga 
despre Nj âl " .  Potrivit acesteia din urmă, 

„ rgele B rian s-a apropiat cu toată oastea de cetate• (Dublin) ; „în ziua 
de vineri, oastea" (no1anzilor) „a işit din cetate şi ambele oşti s-au 
aşezat în odine de bătaie. Bmdhir se afla la una din aripi,  iar regele 
Sigtrygg• (potrivit „Annals Inisfallensis" m regele normanzilor din 
Dublin) „la cea1altă arPă. Despre rgele Brian trebuie spus că nu voia 
să lupte vineri, şi că în jrul lui s-a făcut un zid din �cturi, iar oastea 
s-a aşzat în faţa acestui zid. Ulf Hraeda se afla la arpa din faţa lui 
Brodhir ; la ar�pa cealaltă era 0)ak .u feciorii lui şi-l 'avea în faţă pe 
Sigtrygg ; la centru era Kerthi alfadh, cu steagul în frunte". 

Cînd a început bătălia, Brodhir a fost silit de Ulf Hraeda 
să fugă într-o pădure, unde s-a adăpostit ; iar Sigurd ţinea 
cu greu piept lui Kerthialfadh, care pătrunsese pînă la steag 
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şi îl ucisese pe stegar, precum şi pe celălalt oştean care pu
sese mina pe steag ; nimeni nu a mai vrut să poarte steagul, 
şi: atunci Sigurd l-a smuls de pe băţ şi l-a ascuns sub hainele 
sale. Curînd dup. aceea el a fost s trăpuns de o suliţă şi se 
pare că toată oastea lui a fost înfrîntă. întrn timp Ospak i -a 
atacat pe normanzi pe la spate şi după o luptă înverşunat. 
a silit aripa comandată de Sigtrygg să se retragă. 

„Atund toate cetele au luat-o la fugă. Thorstein Siduhallsson s-a 
oprit, în timp ce ceilalţi fugeau, oa să-şi lege curelele încălţărilor ; Kert
hialfadh îl întrebă de ce nu fuge ca ceilalţi. Thorstein r.spunse : «0, 
tot nu ajung acsă pînă diseară, casa mea e în Islanda» şi Kerthialfadh 
îl lăsă în plata domuului • .  

Între timp, Brodhir a văzut din ascunz.toarea sa că 
oastea lui Brian îi urmărea pe fugari şi că în jurul zidului 
de scuturi rămăseseră puţini oameni. Atunci el a ieşit în fugă 
din pădure, a pătruns prin zidul de scuturi şi l-a ucis pe 
rege (Brian, care avea 88 de ani, nu mai putea, fireşte, să 
participe la luptă şi rămăsese în tabără) . 

„Atunci Brodhir a spus cu voce tare : ,, Să afle toată lumea că 
Brodhir l-a răpus pe Brian» • .  

Dar  urmăritorii s-au întors, l-au înconjurat pe  Brodhir 
şi l-au prins viu . 

„Ulf Hraeda i-a spintecat burta şi l-a tîrît în jurul unui stejar în
făşurîndu-i măruntaiele în jurul trunchiului şi Brodhir n-a mdrit pînă nu 
i s-au scos toate măruntaiele, iar oamenii lui Brodhir au fost ucişi cu toţii". 

Potrivit „Annales Inisfallensis " ,  oastea normandă era 
împărţită în trei cete : prima era formată din normanzii din 
Dublin şi din 1 OOO de norvegieni care veniseră ca întăriri, 
toţi îmbrăcaţi în zale lungi ; a doua ceată era fonnaită din 
trupe auxiliare irlandeze din Leinster, conduse de regele 
Maolmordha ; iar a treia din întăririle sosite de pe insule 
şi din Scandinavia în frunte cu Bruadhair, comandantul 
flotei care le transportase, şi Lodar, iarl-ul Insulelor Orkney. 
Plasîndu-şi oastea în faţa lor, Brian a împărţit-o şi el în 
trei cete ; dar numele căpeteniilor nu coincid cu cele din 
„Saga despre Njâl " .  Relatarea bătăliei ca atare nu se deose
beşte prin nimic ; mai succintă şi mai clară este descrierea 
din „Analele celor patru magiştri " ,  pe care o redăm 
mai jos : 

„Anul 1013 după Hristos " (în loc de 1014, grşeală ce se repetă 
mereu) . , ,Străinii din toată Europa de apus s-au unit împotriva lui Brin 
şi Maelseachlainn" (cunoscut de obicei sub nume!& Malachy, regele Meat-
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hului, vasal al lui Brian) , „ aduaînd o mie de oşteni î nzăuaţi. O bătălie 
înverşunată, desperată, gigantică, îngrozitoare, fără seamăn, s-a dat între 
ei La Cluaintarbh" (Păşunea boilor, actualmente Clontarf) , „tocmai n vi
nerea mare. In această bătălie au fost ucişi Brian, Ln vîrstă de 88 de 
ani, Mmichadh, fiul său, de 3 de ani, Conaing, nepotul său de frate, 
Toirdhealbhach, nepotul său„.• (urmează o mulţime de nme) . „In sfîrşit 
cetele" (duşmane) „au fst respise de Maelseach1ai1 de a rîul Tul
caine la Athcliath" (Dublin) „în cursul unei lupte înverşunate, în care 
străinii şi cei din Leinster au ost loviţi fără cruţare ; aici a căzut Mael
mordha, regele Leinsterului, fiul lui Mm1chadh, fiul lui Finn„. şi în afară 
de aceasta au fst nenumăraţi morţi în rîndurile celor din Leinster. Au 
mai fost ucişi Dubhgall, fiul Lui Amhlanibh" (numit de obLcei Anlaf sau 
Olaf) „şi Cillaciarain, fiul lui Oluniairn, două căpetenii mai mki (ta
naisi) ale străinilor, Sichfrith, fiul lui Lodar, iarl-ul Lnsulelor Orkney 
(iarla insi h Oirc) , Brodar, căpetenia oştenilor din Danemarca, omul care 
l-a ucis pe BrLan. Cei 1 OOO de oşteni înzăuaţi au fost masacraţi şi cel 
puţin 3 OOO dintre străLni au fost ucişi acolo " .  

„Saga despre Njâl " a fost scrisă în Islanda aproximativ 
la o sută de ani de la bătălie ; analele irlandeze se bazează, 
cel puţin în parte, pe relatări ale unor contemporani. Aceste 
izvoare sînt cu itotul independente unul de altul, dar ele nu 
numai că concordă în punctele principale, ci se şi comple
tează reciproc. Cine au fost Brodhir şi Sigtrygg aflăm abia 
din analele irlandeze. Sigurd Laudrisson apare aici sub nu
mele Sichfrith, fiul lui Lodar ; căci Sigfrith este forma anglo
saxonă oorectă a vechiului nume scandinav Sigurd, şi nu
mele scandinave se întîlnesc de cele mai multe ori în Irlanda 
- atît p� monede cît şi în anale - nu în forma lor scan
dinavă veche, ci în forma anglo-saxonă. In „Saga despre 
Njâl "  numele căpeteniilor mai mici ale lui Brian au rezo
nanţă scandinavă ; unul din ele, Ulf Hraeda, este chiar un 
autentic nume vechi scandinav, dar ar fi riscant să se tragă 
de aici concluzia, aşa cum fac unii, că şi Brian avea normanzi 
în oastea sa.  Ospak şi Kerthialfadh par a fi nume celtice ; 
acesta din urmă poate fi o formă denaturată a numelui 
Toirdhealbhach, care se întîlneşte în „nalele celor patru 
magiştri " .  In ceea ce priveşte data - unii susţin vinerea 
de după duminica floriilor, ceilalţi, vinerea mare - coincide 
în totul, la fel ca şi locul bătăliei ; cu toate că în „Saga 
despre Njâl " se spune că bătălia a avut loc la Kantaraburg 
(adică Canterbury) 448, se arată clar că a ceasta a avut loc 
chiar în faţa porţilor Dublinului. Desfăşurarea bătăliei este 
descrisă cel mai exact în „Analele celor patru magiştri" : 
normanzii sînt siliţi să fugă din cîmpia de la Clontarf, unde 
au atacat oastea lui Brian, în oraş, trecînd Tolka, un rîuleţ 
la nord de Dublin, în imediata apropiere a acestuia . Ambele 
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surse menţionează că Brodhir l-a ucis pe regele Brian, dar 
faptele sînt relatate mai amănunţit în sursa nordică. 

Ţinînd seama de barbaria acelor timpuri, trebuie să 
spunem că datele despre această bătălie sînt destul de amă
nunţite şi autentice ; puţine sînt bătăliile din secolul al Xi-lea 
despre care să existe date atît de precise şi identice in· 

izvoare diferite. Aceasta nu l-a împiedicat pe d-l profesor 
Goldwin Smith să o prezinte ca un „conflict vag ( shadowy) 1 
(lucr. cit., pag. 48) . În capul domnului profesor faptele cele 
mai concrete capătă cam des o formă „vagă 1 •  

După înfrîngerea de la  Clontarf, expediţiile de  jaf  ale 
normanzilor devin mai rare şi mai puţin primejdioase ; nor
manzii din Dublin ajung după puţin timp sub stăpînirea 
principilor irlandezi din vecinătate şi se contopesc in decurs 
de o generaţie sau două cu băştinaşii. Ca unică despăgubire 
pentru pustiirile pricinuite, scandinavii le lasă irlandezilor 
trei sau patru oraşe şi, în stare embrionară, o populaţie 
orăşenească care se îndeletniceşte cu negoţul. 

Cu cit pătrundem mai adînc în trecutul istoric, cu atît 
dispar trăsăturile prin care se deosebesc popoarele de aceea.şi 
obîrşie. Acest fapt se explică, pe de o parte, prin natura 
izvoarelor, care, cu cit te afunzi în trecut, devin tot mai 
rare şi se rezumă la faptele esenţiale, pe de altă parte însă 
şi prin dezvoltarea popoarelor înseşi. Diferitele ramificaţii 
ale unui trib erau cu atît mai apropiate unele de altele şi cu 
atît mai asemănătoare cu cit erau mai puţin îndepărtate de 
trunchi. Pe bună dreptate Jacob Grimm a tratat întotdeauna 
toate informaţiile, începînd de la istoricii romani care au 
descris campania împotriva cimbrilor 449, şi pînă la Adam 
din Bremen şi Saxo Gramaticus, toate monumentele lite
raturii de la „Beowulf" şi „Cîntecul lui Hildebrand 1 pînă la 
„Edda 1 450 şi vechile sagas, toate culegerile de legi de la 
leges barbarorum 451 pînă la vechile legi daneze şi suedeze 
şi dreptul cutumiar german, ca izvoare la fel de preţioase 
pentru cunoaşterea caracterului naţional german, a obiceiu
rilor şi a relaţiilor juridice ale germanilor. Ceea ce este spe
cific poate avea o însemnătate pur locală, dar trăsătura 
caracteristică, pe care o reflectă este comună întregului trib ; 
şi cu cit izvoarele sînt mai vechi, cu atît mai şterse apar 
deosebirile locale. 
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Aşa cum în secolele al VII-lea şi al VIII-lea locuitorii 
Scandinaviei şi ai Germaniei se deosebeau mai puţin unii 
de alţii decît astăzi, la fel şi celţii din Irlanda şi celţii din 
Galia trebuie să se fi asemănat iniţial mai mult decît irlan-

lezii şi francezii din zilele noastre . De aceea nu trebuie să 
ne mire dacă n descrierea galilor pe care o face Cezar găsim 
o sumedenJe de trăsături pe care Giraldus le descoperă după 
douăsprezece secole la irlandezi şi care există şi în ziua de 
ast.zi, în pofida faptului că în vinele irlandezilor curge sînge 
germanic„ .4;2 



Friedrich Engeis 

[Din framentele pentru „Istoria Irlandei "] 

Englezii au ştiut să facă în aşa fel, incît oameni de cele 
mai diferite rase să se împace cu dominaţia lor. Locuitorii 
Walesului, care îşi apără cu atîta străşnicie naţionalitatea şi 
limba,  s-au contopit complet cu Imperiul britanic. Celţii 
scoţieni, deşi revoltaţi pînă în 1745 453 şi cu toate că de atunci 
au fost aproape exterminaţi întîi de guvern, iar apoi de 
propria lor aristocraţie, nu se gîndesc să se răscoale. Fran
cezii din Insulele Normande au luptat cu înverşunare împo
triva Franţei chiar şi în timpul marii revoluţii. Pînă şi frizii 
din Helgoland 454, pe care Danemarca i-a vîndut Angliei, 
sînt mulţumiţi de soarta lor, şi va dura probabil mult timp 
pînă cînd chiar şi laurii de la Sadova şi realizările Confe
deraţiei Germaniei de nord le vor smulge strigătul plin de 
durere după unire cu marea patrie. Numai cu irlandezii, 
englezii nu au putut s-o scoată la capăt. De vină este imensa 
maleabilitate a irlandezilor. După cea mai cruntă asuprire, 
după fiecare încercare de exterminare, irlandezii se ridicau 
iar, după scurt timp, cu şi mai multă forţă decit pină 
atunci ; ba ei îşi sorbeau forţa chiar din garnizoanele străine 
care le erau impuse pentru a-i asupri ; după două generaţii, 
deseori şi după una, străinii deveneau mai irlandezi decît 
irlandezii, Hiberniores ipsis Hibernis ; şi aceştia din urmă 
pe măsură ce îşi însuşeau limba engleză şi uitau limba 
irlandeză deveneau mai irlandezi. 

Burghezia transformă totul in marfă, deci şi istorio
grafia. Prin însăşi n atura sa, prin înseşi condiţiile sale de 
existenţă, ea falsifică orice marfă : ea a falsificat şi istorio
grafia. Cel mai bine sînt plătite lucrările de istorie, in care 
falsificarea corespunde în cea mai mare măsură intereselor 
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burgheziei. O dovad. în această privinţă este Macaulay, 
care este de altfel idealul la care aspiră mai puţin abilul 
Goldwin Smith ; născocirile lui urmăresc tocmai acest scop. 

Omorurile care însoţesc tulburările agrare din Irlanda 
nu pot mceta pentru ca şi alîta timp cit sînt singurul mij loc 
eficace împotriva exterminării poporului de către landlorzi. 
Ele ajută şi de aceea ele continuă si vor continua în pofida 
tuturor legilor represive. Din punct de vedere cantitativ, 
ele oscilează ca toate fenomenele sociale ; in anumite îm
prejurări pot lua chiar caracterul unei epidemii, acolo unde 
sînt determinate de cauze cu totul neînsemnate. Epidemia 
poate fi lichidată, dar nu şi boala. 

Scris de F. Engels în mai -
prma jumătate a lunii iulie 1870 

PubUcat pentru prima oară 
în „Arhivele Marx-Engels",  
VOl. X, 1 948 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



Friedrich Engels 

Însemnări pentru prefaţa la o culegere 
de cîntece irlandeze 455 

541 

Unele melodii populare irlandeze datează din timpuri 
străvechi, altele au apărut în ultimii 300-400 de ani, unele 
abia în secolul trecut, cînd maj oritatea au fost compuse de 
Carolan, unul din ultimii barzi irlandezi. Asemenea barzi 
sau harpişti - în acelaşi timp poeţi, compozitori şi cîntăreţi 
- existau în număr mare înainte vreme, fiecare căpetenie 
irlandeză avea un bard în castelul său. Mulţi cutreierau ţara 
în calitate de cîntăreţi ambulanţi, urmăriţi de englezi, care 

,pe drept cuvînt vedeau în ei exponenţi principali ai tradi
ţiei naţionale, antiengleze. Ei au păstrat în memoria poporu-
lui vechile cîntece despre biruinţele lui Finn Mac Cumhal 
(pe care Macpherson, în culegerea sa „Ossian u 456, înteme
iată în întregime pe aceste cîntece irlandeze, l-a furat irlan
dezilor şi l-a transformat într-un scoţian cu numele Fingal) , 
despre strălucirea vechiului palat regal Tara, despre faptele 
eroice ale regelui Brian Borumha, cîntecele de mai tîrziu 
despre luptele căpeteniilor irlandeze împotriva Sassanach 
(englezilor) . In cîntecele lor, barzii slăveau şi faptele vi
tejeşti ale căpeteniilor irlandeze din vremea lor, care luptau 
pentru independenţă. Dar cînd în secolul al XVII-lea poporul 
irlandez a fost subjugat complet de către Elisabeta, Iacob L 
Oliver Cromwell şi Wilhelm al Olandei, dnd a fost depo
sedat de pămînturile sale în favoarea cotropitorilor englezi, 
cînd a fost pus în afara legii şi transformat într-o naţiune 
de paria, cîntăreţii ambulanţi au început să fie prigoniţi la 
fel ca şi preoţii catolici şi către începutul acestui secol au 
dispărut. Numele lor au fost uitate, din versurile lor s-au 
păstrat numai fragmente ; cea mai frumoasă moştenire pe „ 
care ei au lăsat-o poporului înrobit, dar nu învins sînt melo
diile lor. 
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Toate poeziile în limba irlandeză sînt scrise în strofe de 
patru versuri ; de aceea majoritatea melodiilor, îndeosebi 
melodiile mai vechi, au la baz. întotdeauna , deşi deseori 
într-o forml oarecum ascunsă, acest ritm de patru versuri, 
după care urmează adesea un refren sau un postludiu exe
cutat la harpi. Chiar şi acum, cînd în cea mai mare parte a 
Irlandei . limba irlandeză nu mai este înţeleasă decît de bă
trîni sau nici chiar de ei, unele melodii vechi sînt cunoscute 
doar după titlul lor irlandez sau după cuvin:ele cu care încep. 
Dar cea mai mare parte dintre ele, cele de dată mai recent., 
au titluri engleze sau text englez. 

Tristeţea adîncă de care sînt pătrunse cele mai multe 
dintre aceste melodii exprimă pînă în ziua de astlzi starea 
sufletească a poporului. Şi cum ar putea fi altfel la un 
popor ai cărui stăpînitori inventează mereu noi metode, mo
derne de asuprire ? Cea mai nouă metodă, introdusă acum 
patruzeci de ani şi dusă la eitrem în ultimii douăzeci de 
ani, constă în alungarea în masă a irlandezilor de pe pămîn
turile lor de baştină, ceea ce în Irlanda echivalează cu alun
garea din ţară. Din 1 841 populaţia ţării s-a redus cu 2 500 OOO 
de oameni şi peste 3 OOO OOO de irlandezi au emigrat. Toate 
acestea în folosul şi la in�istenta marilor proprietari funciari 
de origine englez.. Dacă situaţia aceasta mai dăinuie 30 de 
ani, nu vor mai exista irlandezi decît în America . 

Scris de F. Engels în jurul 
da tei de 5 iulie 1 370 

Se tipăreşte după mnuscris 

Tradus din limba rermană 
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[Apelul Consiliului Central 
către Asociaţiile muncitoreşti '5] 

47 

Asociaţia Intenatională a Muncitorilor 
Consiliul Central 

18,  Greek Street, L.don, West 

Invităm asociaţiile profesionale, asociaţiile de ajutor re
ciproc şi alte asociaţii muncitoreşti să se afilieze în colectiv ; 
singurele condiţii de primire sînt recunoaşterea principiilor 
Asociaţiei şi achitarea costului cererii de adeziune ; costul 
cererii de adeziune (lăcuită, lipită pe pînză şi înrămată) este 
de 5 şilingi . Asociaţiile afiliate nu sînt obligate să plătească 
vreo cotizaţie ; ele singure au dreptul să hotărască, în funcţie 
de mijloacele de care dispun, dacă să plătească cotizaţie 
sau să sprijine Asociaţia din timp în timp, atunci cînd con
sideră că activitatea ei merită aceasta. 

Consiliul Central va trimite bucuros oricărei asociaţii 
care va dori manifestul şi statutul, cuprinzînd principiile şi 
ţelurile Asociaţiei, iar tn zona oraşului Londra este gata sd 
trimită delegaţii care să dea şi alte informaţii ce s-ar putea 
cere. Asociaţiile afiliate au dreptul de a trimite un repre
ze11tant în Consiliul Central. Pentru membrii individuali s-a 
stabilit o cotizaţie anuală de 1 şiling şi, în afară de aceasta, 
1 penny pentru carnetul de membru ; carnetele, ca şi orice 
informaţie privitoare la Asociaţie se pot lua de la secretarul 
de onoare sau la şedinţele Consiliului Central, care au loc în 
fiecare marţi seara între orele 8 şi 10 în localul din Greek 
Street nr. 18 .  

S7 • 

E. Dupont 
K. Marx 

secretar-corespondent pentru Franţa 
„ „ „ Germania 

E. Holtrop -
H Jung 

„ „ „ Polonia 
„ „ Elveţia 

L. Lewis „ „ „ America 
G. Odger - preşedintele Consiliului Central 
G. W. heeler - casier de onoare 
W. R. Cremer - secretar general de onoare 
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Formularul de cerere pentru Socia/iile 
care doresc tă se afilieze 

la Asoci1tia lnterna/ională a Muncitorilor. 

Noi, membrii întruniţi în ., 
declarăm că sîntem intru totul de acord cu principiile şi ţe
lurile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi ne angajîm 
să le popularizăm şi să le traducem în viaţă ; pentru a ade
veri sinceritatea .intenţiilor noastre rugăm actualul Consiliu 
Central să ne primească în Uniunea friţească ca organizaţie 
afiliati la Asociaţie. 

Am semnat din însîrcinarca a 

întocmit în iunie 1 865 

Publkat sub fomă de foaie votantă 
la Londra în vara anului 1865 
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Secretar 
Preşedinte 

de membri. 

186 . 

Se tipărşte după textul 
foii volante 

Tiadus din limba englezi 

Raportul Comitetului permanent 
cu privire Ia congres şi conferinţă, corectat 

şi adoptat de Consiliul Central 
la plenara din 25 iulie 1865 458 

Avînd în vedere cererile insistente ale corespondenţilor 
noştri francezi şi elveţieni, care cheamă Consiliul Central 
si ducă la îndeplinire sarcinile trasate cu prilejul crearii 
Asociaţiei - de a se convoca anul acesta la Bruxelles un 
congres care să dezbată problemele de interes general pentru 
proletarii din Europa -, Comitetul, analizînd multilateral 
această chestiune, supune acum aprobării dv. următoarea 
propunere : 

1 .  întrucît în momentul de faţă nu poate fi convocat 
un congres la Bruxelles sau Londra, propunem ca în locul 
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congresului -să se convoace la Londra o conferinţ. care să 
se deschidă luni, 25 septembrie. 

2. Să se publice în ziarele de pe continent şi în cele bri
tanice care simpatizează cu cauza noastră urmatoarea de
claraţie : 

„Consiliul Central al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor face cunoscut că a hotărît să amine convocarea con
gresului general al muncitorilor la Bruxelles sau în oricare 
alt loc din următoarele trei motive : 

în primul rînd, pentru că s-a convins de oportunitatea 
convocării în prealabil a unei conferinţe la care să participe 
un mic număr de delegaţi din partea principalelor organi
za ţii afiliate de pe continent ale Asociaţiei pentru a examina 
programul care urmează să fie propus la viitorul congres ; 

în al doilea rînd, pentru că energia şi atenţia clasei 
muncitoare au fost concentrate în asemenea măsură în Anglia 
de mişcarea pentru reforma electorală, de alegerile în par
lament şi de expoziţia industrială, iar în Franţa de greve, 
incit Asociaţia nu s-a putut dezvolta din plin ; 

în al treilea rînd, pentru că anul acesta parlamentul 
belgian a adoptat o lege cu privire la străini, care se opunea 
intenţiei Asociaţiei de a convoca congresul în capitala 
Belgiei şi a exclus orice posibilitate de a ţine conferinţa 
acolo. 

3. Componenţa conferinţei va fi următoarea : cite doi 
delegaţi din partea fiecărei conduceri de secţie şi, în afarl 
de aceştia, doi delegaţi din Lyon. Cheltuielile de deplasare 
ale delegaţilor vor fi suportate de către organizaţia afiliată 
respectivă, iar la Londra de către Consiliul Central. 

4. In ceea ce priveşte procurarea mijloacelor necesare 
pentru a acoperi aceste cheltuieli, Comitetul a acceptat pro
punerea generoasă a cetăţeanului Jung, care este dispus să 
g.zduiască pe delegaţii din Elveţia. Pentru acoperirea celor
lalte cheltuieli, Comitetul recomandă : 

în primul rînd, membrii Consiliului Central să achite 
cotizaţiile de membru pe anul viitor în septembrie, înainte 
de deschiderea conferinţei ; 

în al doilea rînd, să însărcineze pe secretarul general 
să se adreseze secretarilor organizaţiilor deja afiliate la • 
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Asociaţie, cerindu-le Să intensifice difuzarea carnetelor in
dividuale pentru a acoperi cheltuielile conferinţei ; 

în al treilea rînd, să propună membrilor Consiliului Cen
tral să primească un număr oarecare de carnete de membru 
pentru a le difuza, plătind Consiliului costul lor cu bani 
gheaţă, urmînd ca suma respectivă să fie recuperată pe ml
sură ce se difuzează carnetele. 

5. Comitetul propune Consiliului Central şă adopte şi 
să supună spre examinarea conferinţei următorul program. 

Programul este corectat şi adoptat de Consiliul Central 
in forma următoare : 

1 .  Probleme privind congresul. 
2. Probleme privind organizarea Asociaţiei. 
3. Unirea, cu ajutorul Asociaţiei, a acţiunilor pe 

linia luptei dintre muncă şi capital din diferitele ţări. 
4. Asociaţiile profesionale - trecutul, prezentul şi 

viitorul lor. 
5. Munca cooperatistă. 
6. Impozite directe şi indirecte. 
7.  Reducerea zilei de muncă. 
8. Munca femeilor şi a copiilor. 
9. Pericolul moscovit care ameninţă Europa şi resta

bil irea unei Polonii independente şi unite. 
10 .  Armatele permanente, influenţa lor asupra inte

reselor claselor producătoare. 
6. Şedinţele preliminare ale delegaţilor la conferinţă se 

vor ţine în comun cu Comitetul, iar cele decisive, in care se 
adoptă hotărîri , cu Consiliul Central. 

7. In seara zilei de 28 septembrie va avea loc o reuniune 
cu prilejul a trei evenimente, şi anume : în primul rînd, ani
versarea întemeierii Asociaţiei ; în al doilea rînd, sosirea 
delegaţilor de pe continent ; în al treilea rînd, victoriile fe
deralismului şi muncii libere în America. 

In programul întrunirii : reuniune tovărăşească, saluturi. 
discuţii şi dans. 

Se publică pentru prima oară Se tiPăreşte după registrul 
de procese-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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[Dintr-o scrisoare adresată de Jenny Marx 
lui J. Ph. Becker la 29 ianuarie 1866 459] 

51 

Dăm următoarele rînduri dintr-o scrisoare datată Londra 
29 ianuarie : 

„In ceea ce priveşte religia, n tmbicsita Anglie se des
făşoară în prezent o mişcare foarte importantă. Cunoscuţi 
oameni de ştiinţă, în frunte cu Huxley (şcoala lui Darwin} , 
printre care Charles Lyell, Bowring, Carpenter ş .a., ţin la 
St. Maitin's Hall conferinţe instructive pentru popor, cu 
adevărat îndrăzneţe, pătrunse de spirit ateist -, şi tocmai 
duminică seara, exact la ora ctnd altădată oiţele porneau tn 
pelerinaj spre păşunile domnului. Sala era ticsită şi poporul 
atît de entuziasmat, incit în prima seară, cînd am fost acolo 
împreună cu ai mei, peste 2 OOO de persoane nu au mai putut 
găsi loc în sala plină pînă la refuz. De trei ori au tolerat 
popii acest lucru îngrozitor. Ieri seara însă s-a adus la 
cunoştinţa celor adunaţi că aceste conferinţe se suspendă 
pină la terminarea procesului intentat de părinţii spirituali 
împotriva acestor Sunday evenings for the people (conferinţe 
duminicale pentru popor) . Cei prezenţi au protestat cu vehe
menţă, şi pe loc s-au strîns peste 1 00 l.st. pentru cheltuielile 
procesului. Ce prostie din partea popilor să se amestece în 
treaba asta . Spre necazul bandei de bigoţi, serile se încheiau 
pe deasupra cu muzică. Se cîntau coruri din Handel, Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn şi Gounod, primite cu entuziasm de 
englezi, care duminica nu aveau voie decît să zbiere cJesus, 
Jesus, meek and mild» ( «Iisuse, Iisuse, blînd şi milostiv>) 
sau să meargă la Ginpalast ( cîrciumă) " .  

S-ar putea ca  aceste evenimente să  determine nume
roase societăţi de liber-cugetători din Anglia 4oo să nu mai 
fie aut de rezervate ca pină acum, ci să purceadă la apli
carea practică a cercetărilor lor. 

Este, de asemenea, semnificativ că cauza fenienilor "1 
se bucură de o profundă simpatie în rindurile clasei mun-
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citoare din Anglia, am pentru că este îndreptată împotriva 
popilor cît şi pentru că este republicană * .  

Scris de Jennv Marx 
la 9 ianuarie 1 866 

Publicat în „Der Vorbote " 
nr. 2 din februarie 1866 

4 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba germană 

[Scrisoare adresată ziarului „L'Echo de Verviers '- 462] 

1 8, Bouverie Street, Fleet Street, 
:.ondon 

D-lui redactor al ziarului „L'Echo de Verviers• 

Stimate domn, 
Contăm pe simţul dv. de dreptate şi pe dorinţa dv. de 

„a răspîndi adevărul şi lumina în rîndurile clasei munci
toare" ,  şi de aceea vă rugăm să publicaţi scrisoarea alătu
rată, care a fost trimisă, în copie, cetăţeanului V. ** 

Al dv. devotat, 
Jung 

Domnule V. , 
în nr. 293 din 16  decembrie 1865 al ziarului „L'Echo de 

Verviers" a apărut un articol al cărui autor şi-a propus, 
chipurile, să explice oamenilor muncii principiile după care 
se conduc membrii Consiliului Central al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ; cetăţeanul Le Lubez, care ( con
forîndu-se însărcinării primite) a prezentat acest articol 

* - Ultimele două paragrafe au fst adăgate de rcţia revstei 
„Vorbote " .  - Nota red. 

** - Vesinier. - Nota red. 
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Consiliului, a recunoscut că, deşi a fost publicat fără �em
nătură, el este scris de dv. 

Analizînd acest articol, Consiliul Central, în şedinţa sa 
de la 9 ianuarie 1 866, a adoptat următoarea rezoluţie : 

„Se va cere cetăţeanului V. să dovedească exactitatea 
faptelor prezentate de el ; în caz de refuz sau de imposi
bilitate de a prezenta asemenea dovezi, el va fi exclus din 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" . 

Intrucît articolul dv. se depărtează cu totul de adevăr, 
Consiliul Central a socotit că e de datoria lui să restabi
lească faptele aşa cum s-au petrecut ; conştient de misiunea 
ce-i revine şi de mandatul ce i-a fost încredinţat, Consiliul 
Central nu se gîndeşte să respingă calomniile prin calomnii, 
minciunile prin minciuni sau să se înjosească recurgînd la  
atacuri personale ; e l  îi lasă pe acuzaţi să  se îngrijească 
ei înşişi de justificarea lor, nu se sperie de nici un fel de 
piedici şi, în ciuda falşilor săi prieteni, nu lasă să planeze 
asupra lui nici umbră de suspiciune. 

O atenţie deosebită merită următoarele pasaje : 

I 

„In scurt timp toţi membrii francezi şi italieni şi-au dat demisia, invo
dd drept motiv prezenta în cmitet a d-or Tolain şi Fribourg, precum 
şi intrigile urzite de ei".  („L'Echo de Vrviers" nr. 93.) 

Din cei 9 membri francezi ai Consiliului Central s-au 
retras numai 2 - d-nii Denoual şi Le Lubez -, dintre care 
ultimul a revenit în scurt timp ; în ce priveşte italienii, unul 
din ei ( cetăţeanul Wolff) şi-a motivat demisia nu prin „pre
zenţa în comitet a d-lor Tolain şi Fribourg şi intrigile urzite 
de ei" ,  ci prin rezoluţia Consiliului Central cu privire la ce
tăţeanul Lefort *, care a fost prezentată de subcomitet şi 
pentru care a votat şi el, cu cîteva ore mai înainte, în cali
tate de membru al subcomitetului. 

II  

„Comitetul a continuat şi continuă pînă î n  momentul d e  fată sl 
dsfăşoare activitate şi în absenţa lor• . („L'Echo de Vervier� · nr. 93.) 

* Vezi volumul de faţă, pag. 86-aB. - Nota red. 
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. 
Unul din cei doi membri francezi care s-au retras, cetă

ţeanul Le Lubez, fostul secretar pentru Franţa, s-a întors 
după scurt timp în calitate de delegat al secţiei din Deptford; 
prin urmare, comitetul nu a continuat si desfăşoare activi
tate mult timp în absenţa lui. 

III 

„l• (omitetul) „a publkat un manife.t şi n statut provizoiu ; 
prmul a fost scris de n eminent publicist de rsă latină ec.• .  (11L'Echo 
de VervieS• nr. 293.) 

Manifestul şi statutul au fost publicate înainte de re
tragerea membrilor italieni şi a celor doi membri francezi ; 
manifestul nu a fost scris de un eminent publicist de rasă 
latină, ci de un scriitor de rasă teutonică * ;  manifestul a 
fost adoptat în unanimitate de membrii Consiliului Central, 
printre care şi francezii şi italienii, înainte ca publicistul de 
rasă latină să ia cunoştinţă de el ; acest. publicist nu numai 
că nu este autorul manifestului, dar, dacă i-ar fi cunoscut 
conţinutul, ar fi îndemnat pe membrii italieni să se opună 
adoptării lui, pe motiv că are o tendinţă antiburgheză ; dar 
el s-a trezit prea tîrziu şi n-a putut decît să-i împiedice pe 
aceştia să traducă manifestul în limba italiană. Dv., pe cit 
se vede, nu aţi citit niciodată acest manifest, iar publicistul 
de rasă latină nu vă va fi recunoscător pentru că i-aţi atri
buit paternitatea acestei lucrări. 

IV 

„A urmărit el" (comitetul) „scopul pe care şi l-a propus : acela de 
a obţine cmpleta emancipare a muncitorilor 1 

Nu I In loc să facă acest lucru, l a pierdut un timp preţis -
un an de zile - cu convocarea unei conferinţe şi elaborarea uni po
gram pentru congresul care urmează să aibă loc la Geneva etc." 
(,,L'Echo de Verviers• nr. 293.) 

Consiliul Central şi-a început activitatea sa abia ln 
ianuarie 1 865 ; prin urmare, pînă la conferinţă au trecut 
nouă luni ; el a folosit aceste nouă luni de „timp preţios" 
pentru stabilirea de legături internaţionale şi extinderea 

* !ste vorba de G. Mazzini şi de K. Max. - Nota red. 
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legăturilor pe care le avea în Anglia. 1n fiecare săptămină, 
timp de cîteva luni, delegaţii alcătuite din membri ai Con
siliului au fost trimise la diferite asociaţii muncitoreşti 
pentru a le propune s. intre în Asociaţie. Această acţiune 
a dus la următorul rezultat : în perioada conferinţei, Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor avea în Anglia 14 OOO de 
membri ; printre altele s-au afiliat la această Asociaţie nişte 
organizaţii atît de importante ca Asociaţia pantofarilor şi 
aceea a zidarilor ; persoanele cele mai influente şi mai 
cunoscute din aceste imense organizaţii muncitoreşti ( trade
unionurile) făceau parte din Consiliul Central ; a fost fondat 
un ziar al cărui titlu („Workman's Advocate" )  arată sarci
nile lui, un ziar :are apără pretutindeni şi întotdeauna intere
sele clasei muncitoare. 

A fost înfiinţată o asociaţie pentru dreptul de vot uni
versal în Anglia (Liga pentru reformă) , care numără mii de 
oameni ; secretarul şi majoritatea membrilor comitetului ei 
executiv sînt aleşi din rîndurile noastre. 

1n Franţa, Asociaţia Internaţională a Muncitorilor a re 
cîteva mii de membri. 

La Paris se află un organ de :onducere puternic, activ 
şi ireproşabil, în fruntea unei 0rganizatii care numără peste 
2 OOO de membri ; există organizaţii afiliate la Lyon, Rouen, 
Na.tes, Caen, Neufchâteau, Pont-l'Eveque, Pantin, Saint-Denis , 
Lisieux, Puteaux, 3elleville etc. etc. etc. 

1n Elveţia, la Geneva, există o conducere alcătuită din 
cele mai bune elemente. Ea se află în fruntea unei organizaţii 
cu 500 de membri ; există de asemenea organizaţii afiliate la 
Lausanne, Vevey, Montreux şi în cantonul Neuchâtel. 

ln Belgia mişcarea a început sub cele mai bune auspicii ; 
C0mitetul Central avea toate motivele să creadă că după 
Belgia va urma curînd Spania. 

V 

„Nu, el" (comitetul) „n-a invitat la conferinţa sa din septembrie 
1 65 nici un delegat din Germania, ţară care numără atîtea asociaUi 
muncitorşti, nici un delegat din partea numeroaselor asociaţii engleze, 
nici unul din part€a sociaţiilor italiene, care sînt atît de bine organi
zate, şi nici unul din pMtea asociaţiilor ex�stente în Franţa, fiindcă To
lain, F'ibourg & o. nu sînt delegaţii vreunei asociaţii mCitoreşti 
frnceze, ci s-au delegat ei înşişi, navind nici o dovadă că li s-a în
credinţat vreun mandat. Ei nu numai că n-au fost desmnaţi ca delegaţi 
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de asociaţiile muncitoreşti frmceze, dar przenţa lor a onfernţa de a 
Londra a fost singura cauză care a mpiedicat acste sociaţii să-şi tri
mită delegaţii lor. Am putea da numele aîova asociaţii de acst fel 
care pentru acest motiv au refuzat să particlle a conferinţă etc. etc. u .  
(„L'Echo de Verviers " nr. 293.) 

Potrivit unui principiu stabilit, numai secţiile Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor şi asociaţiile afiliate ei puteau 
fi reprezentate la conferinţă ; starea noastră financiară însă 
ne-a determinat să limităm la minimum numărul delegaţilor. 

Din Germania, „care numără atîtea asociaţii muncito
reşti" ,  ar fi putut fi reprezentate doar cooperativele de con
sum întemeiate de Schulze-Delitzsch şi organizaţiile las
salleene, Uniunea generală a muncitorilor germani ; cele 
dintîi sînt, fără ştirea membrilor lor, doar un instrument al 
burgheziei liberale prusiene, care numără şi pe Schulze
Delitzsch printre matadorii ei ; cit despre organizaţiile lassal
leene, ele au fost şi sînt şi azi într-o stare de dezorganizare 
totală ; o parte din ele s-au coalizat cu Bismarck, iar celelalte, 
care pe atunci nu fuseseră încă reorganizate, l -au recunoscut 
drept conducător pe J. Ph. Becker, delegat din partea Elveţiei 
la conferinţă. Pentru perioada în care s-au desfăşurat lucrările 
conferin1ei. Becker a primit un mandat de la muncitorii 
uzinelor „Solingen" şi tot el era reprezentantul Asociaţiei 
germane la Geneva (al Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani) , în timp ce la Londra Asociaţia germană (Asociaţia 
culturală a muncitorilor germani) era reprezentată prin pro
priii ei delegaţi, care erau în acelaşi timp şi membri ai Con
siliului Central 463, 

In afara piedicilor pe care le întîmpină atunci cînd vor 
să formeze asociaţii în Germania, muncitorii se lovesc de 
restricţiile legislaţiei, care le interzice totodată să intre în 
asociaţii străine ; cu toate acestea, în nordul şi în sudul Ger
maniei au luat fiinţă cîteva secţii ale Asociaţiei Interna
ţionale. 

Date fiind toate aceste greutăţi, mai e de mirare că 
Germania n-a fost atît de bine reprezentată pe cît ar fi 
dorit Consiliul Central ? 

Asociaţiile engleze au fost foarte bine reprezentate de 
membrii englezi ai Consiliului Central. Preşedintele acestuia, 
Odger, este secretar al Consiliului trade-unionurilor ( consi
liul suprem al tuturor trade-unionurilor din Anglia) ; secre-
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tarul general, Cremer, este membru al comitetului executiv 
al dulgherilor, iar secretarul Ligii pentru reformă, Howell, 
este totodată şi membru al comitetului executiv al zidarilor ; 
atît el cit şi Coulson, secretarul Asociaţiei zidarilor, sînt 
delegaţii acestei asociaţii în Consiliul Central ; Wheeler, 
membru al conducerii unei societăţi de asigurare mutuală 
pc viaţă, este de asemenea membru al Consiliului Central. 

Cizmarii (5 OOO de membri) erau reprezentaţi de Odger, 
Morgan şi Cape, n timp ce Shaw era reprezentantul zugra
vilor ş.a.m.d. 

Cetăţeanul Wolff, care în 1865 a luat parte la Con
gresul de la Neapole al muncitorilor italieni, şi ceilal ti 
membri italieni ai Consiliului, deşi au participat îndeaproape 
la activitatea Consiliului Central, n-au reuşit niciodată să 
cîştige în Italia măcar un membru de partea lor ; Consiliul 
Central îşi exprimă profundul său regret că membrii ita
lieni, chiar şi înainte de retragerea lor, nu s-au bucurat de 
suficientă încredere din partea „asociaţiilor italiene, care 
sînt atît de bine organizate " ,  pentru a convinge măcar pe 
una din ele să se afilieze la Asociaţia Internaţională. 

„„.nici unul din partea asociaţiilor existente în Franţa, fiindcă To
lain, Fribourg &. Co. nu sînt delegaţii vreunei aisociaţii muncitoreşti 
franceze, ci s-au delegat ei înşişi " .  

Membrii secţiei din Lyon şi-au exprimat regretul că, 
din lipsă de fonduri, n-au putut să trimită delegaţi, dar, ca 
şi membrii secţiilor din Caen şi din Neufchâteau, ei au 
trimis o adresă şi în felul acesta au luat şi ei parte la lucră
rile Consiliului Central. 

Tolain, Fribourg, Limousin şi Varlin au fost aleşi de 
secţia din Paris prin vot universal ; această secţie este 
compusă din muncitori de toate meseriile şi din cîteva sute 
de membri ai Asociaţiei Credit au Travail * . Beluze, preşe
dintele acestei asociaţii, este şi el membru al secţiei ; ei 
toţi au luat sau puteau să ia parte la alegerea delegaţilor. 
Limousin, unul din cei patru delegaţi parizieni, este secretar 
al conducerii ziarului „L' Association" ,  organul internaţional 
al societăţilor cooperatiste. 

* - Cred it pentru muncă. - Nota trad. 
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D-l Clariol a fost desemnat ca delegat de asociaţia tipo
grafilor parizieni. La invitaţia Consiliului Central au venit 
de la Paris, ca să participe la Conferinţă, d ·nii Schily, 
Du Mesnil-Marigny şi alţii, care au luat parte foarte activă 
la lucrările ei. 

Care sint atunci celelalte asociaţii pe care, după cum 
spuneţi dv., prezenţa lui Tolain, Fribourg & Co. le-a împie
dicat să-şi trimită delegaţi la conferinţă ? Nu cumva aţi 
avut în vedere Societatea 10 decembrie 46•, singura care e 
admisă sub actualul regim din Franţa ? 

Înştiinţarea în legătură cu conferinţa a apărut în toate 
ziarele liberale din Paris, fără să provoace vreo plîngere 
sau vreo obiecţie din partea membrilor Asociaţiei Interna
ţionale sau a societăţilor cooperatiste franceze : mandatele 
primite de delegaţi au fost verificate şi validate de subco
mitetul Consiliului Central. 

Chiar la începutul conferinţei, delegaţii de la Paris au 
prezentat un raport amănunţit şi exact despre activitatea 
conducerii lor şi despre situaţia financiară ; pentru confir
marea celor spuse în raport au pus la dispoziţia Consiliului 
Central registrele lor şi întreaga lor corespondenţă. Consi
liul Central nu poate decît să salute măsurile eficace pe care 
le-a luat conducerea de la Paris pentru întemeierea Asociaţiei 
Internaţionale în Fra.ţa şi pentru activita tea ei propagan
distică. 

VI 

„Belgia a trimis un delegat cit se poate de capabil, pe cetitanul 
De Paepe, dar el a fost singurul reprzentant al acstei ţări, care nu
mără atît de multe asociaţii " .  („L'Echo de Verviers" nr. 293.) 

Este cit se poate de regretabil că Belgia a trimis doar 
un singur delegat şi că acest delegat dispunea de cel mai 
mic număr de voturi ; cu toate acestea,  ea a fost reprezen
tată în mod onorabil prin Cesar De Paepe. 

VII 

„Elveţia, sau mai bine zis Geneva, a trimis doi delegaţi, care nu 
sînt elveţini, şi anume un emigrant din Franţa şi altul din Baden, care 
au venit la conferinţă cu cei doi aşa-zişi delegaţi franczi menţionaţi 
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mai ss ; în l 5 sau 6 1I1eni de aceeaşi teapă, şi numai unul care 
poate fi calificat drpt delgat autentic şi serios, reprezentantul Belgiei".  
(„L'Echo de Verviers• nr. 293.) 

Delegaţii elveţieni au fost aleşi prin vot universal de 
către toţi membrii diferitelor secţii ale Asociaţiei Interna
ţionale din Elveţia, de Uniunea Gritli 405, care e alcătuit. 
numai din elveţieni, şi de asociaţia germană. 

Asociaţia culturală a muncitorilor germani a participat 
de asemenea la alegeri prin reprezentanţii ei în organizaţiile 
din Elveţia ale Asociaţiei Internaţionale. 

Prin alegerea delegaţilor lor, membrii din Elveţia ai  
Asociaţiei Internaţionale şi-au cîştigat un loc de cinste în 
istoria ei. 

Delegaţii elveţieni au venit la conferinţ. nu „cu cei doi 
aşa-zişi delegaţi francezi " ,  ci  cu cei patru delegaţi parizieni. 

Unul dintre delegaţii la conferinţă, cetăţeanul Becker, 
a obtinut, de peste 20 de ani, naturalizarea în Elveţia ; 
drepturile de cetăţean al oraşului Biel i-au fost acordate 
drept recunoştinţă pentru serviciile aduse de el cauzei de
mocraţiei internaţionale ; simplu muncitor, el s-a distins ca 
agitator, luptător, organizator şi scriitor ; talentele sale atît 
de multilaterale şi le-a pus întotdeauna în slujba celor ce 
muncesc ; este ridicol să vezi cum asemenea uriaşi sînt 
atacaţi de nişte pigmei, şi se înţelege că meritele lor pot 
fi apreciate numai de nişte Oameni cunoscuţi prin onesti
tatea lor şi prin spiritul lor de abnegaţie. 

VIII 

„Vă întrebăm acum : poate fi considerat mulţumitor un asemnea 
rezultat ?" („L'Echo de Verviers" nr. 293.) 

Consiliul Central se compune aproape numai din mun
citori ; ei sînt obişnuiţi să mînuiască ciocanul şi pila, şi 
numai cu preţul unui sacrificiu personal pot să le înlocuiasctl 
cu condeiul ; dacă ei recurg la această ustensilă, o fac 
întotdeauna pentru a apăra sau propaga o cauză nobilă, şi 
nu pentru a se pune în slujba bonapartismului. Şi dacă re
zultatul obţinut nu este atît de mulţumitor pe cît ar fi vrut 
în general muncitorii, sîntem convinşi că ei vor ţine seama 
de eforturile pe care au trebuit să le facă fraţii lor, seri de-d 
rîndul, după o lungă zi de muncă obositoare, şi de frămîn
tările prin care au trecut ei înainte de a aduce aceasti 
treabă pînă în stadiul actual. 
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IX 

„Cedînd n faţa wior înrîlrir.i neiste, comitetul a inds în pro
gramul ongrsului de La Geneva unele puncte trăne de ţelurile Aso
ciaţiei, m e, bunăoară, chstiunea înlăturării influenţ€i ruse din Eu
pa •. („L'Echo de Veviers• nr. 294.) 

1n faţa cărei înrîuriri nefaste a cedat Consiliul Central 
atunci cînd a inclus în programul său necesitatea de a în
lătura influenţa moscovită (şi nu pe cea rusă, ceea ce e 
cu totul altceva) din Europa ? Necesitatea de „a  înlătura 
influenţa moscovită din Europa"  este, în principiu, recunos
cută în manifestul nostru, a cărui publicare, desigur, nu 
se datoreşte unei înrîuriri nefaste . 

Şi ce probleme au mai fost introduse în program sub 
această înrîurire nefastă ? 

X 

„Această greşeală enormă a şi început să-şi aiate unele conse
cinţe fatale : polonezii au crut, în număr mare, să fie pr.miţi în comi
tet, şi în curînd ei vor dispune, în cadrul lui, de o majoritate covîrşi
toare•.  („L'Echo de Veviers• nr. 294.) 

Polonezii -au cerut în număr mare să fie primiţi în 
Consiliul Central şi în nici un caz nu constituie, în cadrul 
lui, o majoritate covîrşitoare, ci reprezintă mai puţin de 
a douăzecea parte. 

Cum să discuţi ca lumea cu un publicist care declară 
că „ comitetul a elaborat şi a pus la vot un program alcă
tuit din douăsprezece 

_p
robleme, care cuprind aproape toate 

problemele de economie politică mai generale, dar n-a pus 
nici o problemă ştiinţifică" şi care, cîteva rînduri mai jos, 
dintr-o răsuflare recunoaşte „importanţa ştiinţifică" a aces
tor probleme ? 

Consiliul Central nu manifestă nici un fel de intole
ranţă şi întotdeauna a căutat să ţină seama de părerile judi
cioase ale tuturor prietenilor sinceri ai cauzei celor ce mun
cesc ; el s-a străduit, prin toate mijloacele ce i-au stat la 
indemînă, să popularizeze înaltele sale principii şi să unească 
laolaltă pe muncitorii din toate ţările. 1n acest scop au fost 
fondate în Elveţia trei ziare : „Journal de !'Association In
ternationale des Travailleurs" şi „a Voix de l'Avenir " ,  
în limba franceză, şi „Vorbote" ,  în limba germană, iar în 
Anglia, „The Workman's Advocate" 466, singurul ziar englez 
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care, pornind de la dreptul naţiunilor a autodeterminare, 
recunoaşte că irlandezii au dreptul să scuture jugul englez. 

Consiliul Central nu poate să fie judecătorul propriilor 
sale fapte. Congresul de la Geneva este chemat să hotă
rască dacă Consiliul este sau nu demn de încrederea ce i-a 
fost acordată şi dacă n-a abandonat cu uşurinţă măreaţa 
misiuni ce i-a fost încredinţată. 

Rămîn, stimate domn, al dv. devotat, 
H. Jung 

ln numele Consiliului Central 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

15 februarie 1 866 

Publicat în ziarul Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar „L'Echo de Verviers " nr. 43 

din 20 februarie 1866 Tradus din limba franceză 

5 

[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu atitudinea lui Mazzini 

faţă de Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 467] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 13 martie 1 866 a Consiliului General) 

In cuvîntarea sa, cetăţeanul Marx se ocupă de modul 
cum s-a desfăşurat ultima şedinţă. El spune că afirmaţia 
făcută de maiorul Wolff că statutul nostru a fost întocmit 
de Mazzini nu corespunde realităţii. Precizează că el, Marx, 
a scris acest statut, după ce in cadrul comisiei au fost exa
minate diverse proiecte, printre care şi acela al lui Wolff 468• 
Proiectele se deosebeau radical între ele în ce priveşte două 
puncte. Marx vorbea depre oprimarea muncii de către ca
pital. Wolff se pronunţa pentru centralizare, dar, vorbind 
despre asociaţiile muncitoreşti, el avea în vedere numai 
societăţile de întrajutorare. Statutul întocmit de Mazzini a 
fost ti2ărit în preajma Conferinţei de la Neapole. 

38 
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Era greu de presupus că Mazzini a văzut manifestul 
scris de Marx înainte ca el să fi fost tipărit, fiindcă textul 
lui se afla ln buzunarul lui Marx ; afară, bineînţeles, de 
cazul că Mazzini l-a văzut după ce a căzut în mîinile lui 
Le Lubez şi înainte ca el să fie trimis la „Bee-Hive" .  

Mai departe el spune c ă  Mazzini a trimis lui Fontaine, 
la Bruxelles, o scrisoare adresată asociaţiilor belgiene, pe 
care le punea în gardă împotriva opiniilor socialiste ale lui 
Marx ; acest lucru l-a declarat De Paepe la conferinţă 'G). 

Maiorul Wolff nu este membru al Consiliului ; el ar 
fi trebuit să informeze în scris Consiliul că  are de gînd si 
facă o plingere. In numele său şi al celorlalţi secretari 
pentru ţările de pe continent, Marx protestează împotriva 
modului cum s-a desfăşurat ultima şedinţă şi cere ca acest 
lucru să fie consemnat în procesul-verbal, întrucît chestiunea 
va fi, probabil, adusă în discuţie la Congresul de la Geneva. 

So publică pentru prima oară 

6 

Se tipărşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Cnsiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Statutul şi Regulamentul 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor m] 

Statutul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
adoptat de Congresul de la Geneva în şedinţa 

din 5 septembrie 1866 

A vînd în vedere : 
că eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera 

clasei muncitoare însăşi, că lupta pentru eliberarea clasei 
muncitoare nu este o luptă pentru noi privilegii de clasă, 
ci pentru drepturi şi datorii egale şi pentru desfiinţarea ori
cărei dominaţii de clasă ; 

că aservirea economică a muncitorului de către acapara
torii mij loacelor de muncă, adică ai izvoarelor vieţii, stă la 
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baza sclaviei sub toate formele ei, la baza mizeriei sociale, a 
.degradării intelectuale şi a dependenţei politice ; 

că eliberarea economică a clasei muncitoare este, prin 
urmare, ţelul măreţ căruia trebuie să-i fie subordonată, ca 
mijloc, orice mişcare politică ; 

că toate încercările făcute pînă acum pentru atingerea 
acestui ţel au dat greş din cauza slabei solidarităţi a munci
torilor din diferitele ramuri de activitate din fiecare ţară şi 

a lipsei unei uniuni frăţeşti a clasei muncitoare din dife
rite ţări ; 

că eliberarea muncii nu este o problemă locală sau na
ţională, ci o problemă socială care priveşte toate ţările în 
care există societate modernă, şi că rezolvarea ei depinde de 
colaborarea practică şi teoretică dintre aceste ţări ; 

că noul avînt pe care l-a căpătat, în ultima vreme, miş
.carea clasei muncitoare în ţările industriale cele mai dez
voltate din Europa, trezind noi speranţe, constituie tot
odată un serios avertisment împotriva repetării vechilor gre
şeli şi impune sa se treacă imediat la unirea forţelor care 
mai sînt încă fărîmiţate ; 

pornind de la aceste considerente : 
Congresul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, care 

a avut loc la Geneva în zilele de 3-8 sptembrie 1 866, de
clară că această Asociaţie, precum şi oate asociaţiile şi 
persoanele care aderă la ea, trebuie să recunoască adevărul, 
dreptatea şi moralitatea ca regulă a lor de conduită faţă de 
toţi oamenii, fără deosebire de culoare, credinţă sau naţio
nalitate. 

Congresul socoate că e de datoria lui să ceară să se 
recunoască tuturora drepturile omului şi ale cetăţeanului. 
Nici datorii fără drepturi, nici drepturi fără datorii. 

In acest sens, congresul a adoptat definitiv următorul 
statut al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor : 

Art. I. Prezenta Asociaţie se întemeiază cu scopul de a 
servi drept centru de legătură şi de colaborare între asocia
ţiile muncitoreşti care există în  diferite ţări ş i  care urmă
resc acelaşi scop, şi anume apărarea solidară, dezvoltarea 
şi deplina eliberare a clasei muncitoare. 

Art. li. Numele acestei asociaţii este Asociaţia lnter
na/ională a Muncitorilor. 

Art. III. Consiliul General se compune din muncitori 
aparţinînd diferitelor ţări reprezentate în Asociaţia Interna
ţională. El alege din sinul său persoanele care urmeaz. să 

38* 
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ocupe funcţiile necesare pentru conducerea treburilor Aso
ciaţiei, cum sînt fucţiile de preşedinte, de secretar general, 
de casier, de secretari pentru diferite ţări etc. 

Congresul, care îşi ţine lucrările în fiecare an, fixează 
data şi locul unde va fi convocat congresul următor, stabi
leşte sediul Consiliului General şi alege membrii lui ; tot
odată l împuterniceşte să coopteze noi membri. 

La data fixată de congres, delegaţii se adună la locul 
stabilit, fără ca pentru aceasta să mai fie nevoie de o invi
taţie specială. ln caz de nevoie, Consiliul General poate să 
schimbe locul adunării, dar nu poate să amine data ei. 

Art. V. La fiecare din congresele anuale, Consiliul Ge
neral prezintă un raport public asupra activităţii desfăşurate 
de Asociaţie n cursul anului. In cazuri urgente el poate 
convoca congresul înainte de termenul stabilit. 

Art. V. Consiliul General stabileşte legituri cu diferi
tele asociaţii muncitoreşti şi caută ca muncitorii dintr-o 
ţară să fie în permanenţă informaţi despre mişcările iniţiate 
de clasa lor în toate celelalte ţări ; ca, în mod concomi
tent şi sub conducere comună, să se facă o anchetă asupra 
condiţiilor sociale ; ca problemele de interes general care 
se ridică într-o asociaţie să fie discutate de toate celelalte 
asociaţii şi ca, în cazul cînd o propunere practică ori o 

·colplicaţie internaţională face să fie necesară intervenţia 
Asociaţiei, ea să poată acţiona n mod coordonat. In toate 
ocaziile potrivite, Consiliul General trebuie să ia iniţiativa 
propunerilor care urmează a fi prezentate diferitelor asocia
ţi i  naţionale sau locale. 

Pentru a înlesni legăturile sale cu secţiile, Consiliul 
General publică rapoarte periodice. 

Art. VI. Dat fiind că succesul mişcării muncitoreşti în 
fiecare ţară poate fi asigurat numai prin puterea pe care o 
dă unirea şi organizarea şi că, pe de altă parte, eficienţa 
activităţii Consiliului General va fi cu atît mai mare cu cît 
acţiunile sale vor fi mai puţin împrăştiate, e necesar 
ca membrii Asociaţiei Internaţionale să depună toate efor
turile pentru a unifica asociaţiile locale din ţările respec
tive în organizaţii naţionale, care să fie reprezentate prin 
organe centrale naţionale. e înţelege de la sine că la apli
carea acestui articol trebuie să e ţină seama de caracterul 
specific al legilor din fiecare ţară şi că, indiferent de piedi
cile puse de legi , nici unei asociaţii locale nu-i este inter
zis să întreţină corespondenţă directă cu Consiliul General. 
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Regulament * 

1 .  Consiliul General este însărcinat cu punerea in apli
care a rezoluţiilor congresului. 

a) 1n acest scop, el strînge toate materialele pe care 
i le trimit comitetele centrale din diferite ţări, precum şi 
materialele pe care şi le poate procura pe alte căi. 

b) El este însărcinat să organizeze congresele şi să co
munice programul lucrărilor lui tuturor secţiilor, cu ajutorul 
comitetelor centrale. 

2. Ori de cite ori mijloacele îi permit, Consiliul Gene
ral publică un raport cu toate informaţiile care prezintă 
interes pentru Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Acest 
raport trebuie să se ocupe, în primul rînd, de problemele 
cererii şi ofertei de munc., de societăţile cooperatiste şi de 
situaţia clasei muncitoare din toate ţările ş.a.m.d. 

3. Acest raport se publică în diferite limbi şi se trimite 
tuturor comitetelor care ţin legătura cu Consiliul General, 
şi ele au obligaţia de a trimite cite un exemplar fiecărei 
secţii. 

4. Pentru ca Consiliul General să poată aduce la înde
plinire aceste hotăriri, în anul 1866-1867, în mod excep
ţional, se va percepe de la fiecare membru al Asocţaţ1ei 
Internaţionale a Muncitorilor o cotizaţie de 30 de centime 
(3 pence) . 

Aceste cotizaţii sint destinate să acopere, în primul 
rînd, multiplele cheltuieli ale Consiliului General, cum sînt : 
salariul Secretarului general, cheltuielile de publicitate, co
respondenţă şi organizare, cele pentru diverse tipărituri şi 
alte mijloace de pregătire in vederea congresului ş.a.m.d. 

5.  Pretutindeni unde condiţiile permit, se vor înfiinţa 
consilii centrale. Funcţionarii lor, care sînt numiţi de sec
ţiile respective şi pot fi oricînd revocaţi de ele, trimit 
rapoartele lor Consiliului General cel puţin o dată pe lună, 
sau, dacă e nevoie, şi mai des. 

6. Cheltuielile consiliilor centrale sînt acoperite de dife
ritele secţii care ţin legătura cu ele. 

* ln oignl : Reglm.s peciax. - Nota red. 
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7. Consiliile centrale care ţin legătura cu Consiliul Ge
neral, ca şi Consiliul General, sînt obligate să garanteze 
crditul pus la dispoziţie unui membru al Asociaţiei de :ătre 
secţia lui numai în cazul cînd carnetul de membru este con
trasemnat de secretarul secţiei de care aparţine purtato
rul lui. 

Dacă secţia căreia i se adresează purtătorul care vrea 
să facă uz de creditul său nu dispune de fonduri, ea este 
autorizată să tragă o poliţă asupra biroului secţiei care 
deschide creditul. 

8. Consiliile centrale şi secţiile trebuie, la cerere, să 
permită, în mod gratuit, fiecărui membru al Asociaţiei s. ia 
cunoştinţă de rapoartele Consiliului General. 

9.  Fiecare secţie, mare sau mică, are dreptul să trimită 
un delegat la congres. Dacă secţia nu dispune de mijloace 
pentru a trimite un delegat, ea poate să se unească cu alte 
secţii penrtru a trimite un delegat comun. 

1 0. Cheltuielile făcute de delegaţi vor fi acoperite de 
secţia sau de asociaţia secţiilor care l-au trimis. 

1 1 . Fiecare membru al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor are dreptul să aleagă şi să fie ales. 

12 .  Fiecare secţie sau grup care numără mai mult de 
500 de membri are dreptul să trimită încă un delegat pen
tru fiecare 500 de membri. 

1 3. Fiecare delegat dispune de un singur vot la congres. 
14 . Fiecare secţie are dreptul să-şi adapteze regulamen

tul şi statutul ei la condiţiile locale şi la particularităţile pe 
care le prezintă legislaţia ţării sale. Totuşi, în ele nu trebuie 
să existe nimic care să fie în contradicţie cu statutul şi 
Regulamentul general. 

15 .  Actualul statut şi actualul Regulament pot fi revi
zuite de fiecare congres dacă două treimi din delegaţii pre
zenţi cer ca ele să fie modificate. 

Adoptat la 5 şi 8 septmbrie 1 866 

Publcat in broşura „Association 
Intemationale des Travailleurs. 
Statuts et reglmens " .  
Londres, 166 

Se tipăreşte după manucrisul 
lui K. Marx şi P. Lafargue, 
confruntat cu textul broşurii 

Tradus din limba franceză 
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[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Mrx 
la 28 februarie 1867 cu prilejul aniversării 

Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra m] 

667 

Karl Marx a vorbit despre munca salariată şi capital şi 
a demonstrat foarte clar cum capitalul este creat de munci
tori, cum aceştia sînt ţinuţi în robie cu ajutorul produsului 
propriei lor munci şi cum capitalul este folosit in perma
nenţă pentru a-i ţintui în lanţuri. Aşa-numitul muncitor 
liber are, ce-i drept, sentimentul că este muncitor liber, dar 
el este cu atît mai mult n puterea capitalului cu cit este 
silit să-şi vindă munca pentru un salariu mizer, spre a-şi 
putea satisface cele mai elementare nevoi vitale. In majori
tatea cazurilor, situaţia materială a muncitorului liber este 
mai proastă decît aceea a sclavului şi a iobagului. Clasa 
muncitoare nu trebuie să desfiinţeze proprietatea personală, 
eici ea a fost demult desfiinţată şi este desfiinţată zi de zi ; 
ceea ce trebuie intr-adevăr desfiinţat este proprietatea bur
gheză, care se bazează numai pe înşelăciune. 

In ceea ce priveşte relaţiile sociale din Germania, Marx 
a relevat că proletariatul german este primul care poate să 
folosească cu succes mijloace radicale. In primul rînd, ger
manii s-au eliberat într-un grad mult mai înalt decît alte 
popoare de toate absurdităţile religioase ; în al doilea rînd, 
ei nu au trebuit să treacă prin stadiul unei dezvoltări bur
gheze îndelungate, ca muncitorii din alte ţări, şi, în al treilea 
rînd, poziţia geografică a Germaniei îi va sili să declare 
război barbariei orientale, căci de acolo, din Asia, au pornit 
toate mişcările reacţionare împotriva Occidentului. Toate 
acestea vor determina partidul muncitoresc să păşească pe 
calea revoluţionară, pe care trebuie să meargă pentru a se 
elibera. 

Rezumat făcut de F. Dessner 

PubHcat n revista „Der Vorbote• 
nr. 3 din martie 1867 

Se tip�reşte după textul 
apăut ln revistă 

Tradus din limba germană 



68 nexe 

8 

Apelul Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

adresat secţiilor, asociaţiilor afiliate 
şi tuturor muncitorilor 472 

Proletari, 
Din corespondenţele primite de noi reiese că membrii 

Asociaţiei continuă să propage principiile Asociaţiei Inter
naţionale şi să sporească numărul secţiilor ei. Deosebit de 
remarcabilă este această activitate �n Elveţia, unde majori
tatea secţiilor noastre desfăşoară o activitate asiduă în 
direcţia întemeierii de asociaţii muncitoreşti de tot felul şi 
de apropiere a lor de noi. 

In Belgia, după masacrul de la Marchienne 473, se depun 
cele mai lăudabile eorturi pentru a strînge laolaltă, sub 
egida noastră, intreg proletariatul din această ţară. 

In alte ţări însă, munca noastră de propagandă a fost 
stînjenită de o serie întreagă de împrejurări. 

In Germania, unde pînă în 1 848 se observa un interes 
atît de viu pentru studiul problemelor sociale, aproape toate 
forţele a ctive sînt absorbite de mişcarea pentru unitate care 
se desfăşoară în această ţară. 

In Franţa, unde libertatea de care se bucură clasa mun
citoare este destul de restrînsă, propagarea principiilor 
noastre şi extinderea Asociaţiei noastre n-au atins nici pe 
departe proporţiile la care ne-am fi aşteptat ; fiindcă eram 
îndreptăţiţi să credem că ajutoarele pe care asociaţiile mun
citoreşti engleze, la îndemnul nostru, le-au trimis asocia
ţiilor muncitoreşti franceze în timpul ultimelor lor greve 474 
aveau să cîştige de partea noastră pe toţi muncitorii fran
cezi. Acum, cînd în Franţa lupta dintre clasa capitaliştilor 
şi aceea a muncitorilor a intrat într-o fază pe care noi o 
numim „engleză" ,  adică capătă un caracter bine precizat, 
muncitorii ar trebui să-şi dea lesne seama că, pentru a lupta 
cu succes împotriva forţelor capitaliştilor, este nevoie de o 
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puternică uniune, care să grupeze în cadrul ei diferitele de
taamente ale marii comunităţi muncitoreşti .  

In Anglia, unde toată lumea era antrenată în lupta 
pentru reforma elctorală, mişcarea economică a fost îm
pinsă, pentru un timp oarecare, pe planul al doilea. Acum 
însă, cînd mişcarea pentru reformă şi-a incetat activitatea 
şi cînd, cu prilejul ·cercetărilor întreprinse în rîndurile .trade
unionurilor 475, s-a văzut cît de puternică este clasa munci
toare şi cît de conştientă a devenit a, ·considerăm că a sosit 
momentul ca toate asciaţiile muncitoreşti să-şi dea seama 
de utilitatea Asociaţiei noastre. Pînă acum, în repetate 
rînduri, la adunările de delegaţi ai muncitorilor, a fost apre
ciată cum se cuvine însemnătatea Asociaţiei noastre, şi 
numeroase asociaţii au şi intrat în rîndurile noastre . 
Anglia, ţară în care există o puternică organizare a clasei 
muncitoare, este sortită să devină unul dintre cei mai solizi 
piloni ai noştri. 

Statele Unite ale Americii par a-şi fi dobîndit o a doua 
tinereţe în războiul sîngeros prin care au trecut de curînd : 
clasa muncitoare a şi început să se organizeze şi, exercitînd 
presiuni asupra guvernului burghez aflat la putere, a obli
gat adunările legislative ale cîtorva state să adopte legea 
zilei de muncă de opt ore. Cu ocazia alegerilor pentru 
postul de preşedinte, diferitele partide politice s-au văzut 
nevoite să facă cunoscută în mod public platforma lor. Parti
dul radical, prin glasul lui Wades, preşedintele Senatului, a 
recunoscut că e necesar, în primul rînd, să se ocupe în mod 
special de problema muncii şi a capitalului şi s-a pronunţat 
în mod deschis pentru transformarea proprietăţii capitaliste 
şi a proprietăţii funciare. Cum în această ţară clasa munci
toare dispune de o mare capacitate de organizare, are şi 
posibilitatea să-şi realizeze dorinţele ei. 

In momentul de faţă, clasa muncitoare s-a pus în miş
care în toate ţările civilizate ; în ţări a America şi Anglia, 
în care industria a atins cel mai inalt grad de dezvoltare, 
claa muncitoare este cea mai bine organizată şi lupta din
tre ea şi burghezie îmbracă formele cele mai înverşunate.  

In faţa puterii capitalului, omul îşi  pierde puterea lui 
individuală, şi muncitorul, în fabrică, nu mai este decît o 
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parte componentă a maşinii. Pentru a-şi redobîndi indivi
dualitatea, muncitorii au fost nevoiţi să se unească şi să-şi 
creeze asociaţii, ca să-şi poată astfel apăra salariul şi viaţa. 
Pînă în prezent, aceste asociaţii au avut mai mult un ca
racter local ; dar capitalul vede cum, datorită noilor 
descoperiri n domeniul industrial, puterea lui creşte pe zi 
ce trece, în timp ce asociaţiile, limitate la cadrul lor na
ţional, dovedesc, n numeroase cazuri, că sînt neputincioase. 
Cine studiază luptele clasei muncitoare din Anglia poate 
observa cum patronii, pentru a opune rezistenţă muncito
rilor lor, aduc muncitori străini sau îşi fabrică mărfurile 
lor în ţările în care mina de lucru e mai ieftină. In ase
menea situaţie este necesar ca clasa muncitoare să-şi 
transforme asociaţiile ei naţionale lntr-o asociaţie interna
ţională dacă vrea să-şi continue lupta cu unele şanse de 
succes. 

Trebuie ca toţi muncitorii să analizeze cu atenţie acest 
nou punct de vedere în problema de care ne ocupăm aici, 
pentru a se convinge că, dacă se vor strînge sub steagul nos
tru, îşi vor apăra pîinea lor şi a copiilor lor. 

In numele Consiliului General, facem apel la toţi să ac
ţioneze în aşa fel ca viitorul congres, care va avea loc la 
2 septembrie 1 867 la Lausanne, să devină o strălucită mani
festare a clasei muncitoare. 

(Potrivit unor prevederi din Regulamentul adoptat la pri
mul Congres, fiecare secţie are dreptul să trimită un delegat 
la congres. Secţiile care numără mai mult de 500 de membri 
au dreptul să trimită încă un delegat pentru fiecare 500 de 
membri. Secţiile care nu dispun de mijloace suficiente pen
tru a-şi trimite un delegat pot să se unească cu alte secţii 
pentru a putea face faţă cheltuielilor necesare pentru trimi
terea unui delegat comun, împuternicit de ele să le re
prezinte 478.) 

La congres vor fi dezbătute următoarele probleme : 
1) Care sînt mijloacele practice pentru a face ca Aso

ciaţia Internaţională a Muncitorilor să reprezinte pentru 
clasa muncitoare (femei şi bărbaţi) un centru comun de ac
ţiune în lupta ei pentru eliberarea de sub jugul capitalului ? 
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2) Cum poate clasa muncitoare să folosească, pentru eli
berarea ei, creditul pe care-l acordă burgheziei şi guvernelor ? 

Salut şi frăţie I 
Secretari corespondenţi : 

E. Dupont - pentru Franţa ; 
K. Marx - pentru Germania ; 
Zabicki - pentru Polonia ; 
H. Jung - pentru Elveţia ; 
P. Fox - pentru America ; 
Besson - pentru Belgia ; 
Carter - pentru Italia ; 
P. Lafargue - pentru Spania ; 
Hansen - pentru Olanda şi Danemarca ; 

G. Odger, preşedinte, 
G. Eccarius, vicepreşedinte, 
W. Dell, .casier, 
Shaw, secretar-casier, 
Peter Fox, secretar general. 

1 6, Castle Street, Oxford Street 

Intcmit pe la mijlocul 
l unii iulie 1 867 

Publicat în foaie volantă, 
la Londra, în iulie 1 867 

9 

Se tipăreşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba germană 

[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu datele statistice 

apărute în noua Carte albastră 477] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 23 iulie 1 867 a Consiliului General) 

Cetăţeanul Marx atrage atenţia Consiliului asupra unei 
Cărţi albastre parlamentare - „Reports by Her Majesty's 
Secretaries of embassy and legation on the manufactures 
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and commerce of the countries in which they reside, 
1 867" -, din care citează următoarele date : 

„In primele unprzece luni ale anului 1 84, în Belgia au fst im
portate 7 200 de tone de fontă brută, din care 5 300 din Marea Britanie ; 
în peTioda repctivă a anului 1865, importul de fntă s-a ridicat a 
18 800 de tone, din care 17 OOO de tone din Mara Briitnie ; în 1 866 im

portul a crescut la 29 590 de tone, din care 26 200 de tone din Marea 
Britanie. Pe de altă prte, în primele unsprezece luni ale anului 1 864, 
crtul de fontă al Belgiei s-a ridioat la 24 400 de tone, din care 17 200 
au reenit Franţei şi 5 900 Angliei, în timp ce în perioada respectivă 
a anului 186 exportul n�a trecut de 14 OOO de tone, din care 9 600 au 
fst eOrtate în Franţa şi nmai 241 n Marea Britanie. Exportul şine
lor belgiene a scăUt de asemenea, de la 75 353 de tone în primele 
unsprezce luni ale anului 1 864 la 62 734 de tone în 1 866. 

Vă przint un abel oare cprinde datele e;acte cu privire la can
tităţile de fier şi atei, de toate felurile, importate de Belgia din Marea 
Britanie - şi nveTs - în primele unsprezece luni ale anului 1 866, w 
coparaţie cu perioada rJectivă a anului 1864. 

Importul Belgiei din Marea Britanie 

Minereu şi p ilitură . . . . . . . . . . . . . . .  . 
li ier brut, fontă ş i  fier vechi . . . . . . .  . 
F ier forjat (cuie, sirmă etc.) . . . . . . .  . 
P iese turnate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
F ier sudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dare, foi şi sîrmă de oţel . . . . . . . . .  . 
Oţel sudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total . . . . . . . . 

Primele unsprezece luni ale anului t B66 t 864 
tn tone ln tone 

o 
26 211 

1 031 
.1 

255 
3 219 

522 
3 1  2 39 

1 
5 296 
1 777 

2o 
203 

1 227 
o 

8 528 

Exportul Belgiei îri Marea Britanie 

M inereu şi pilitură . . . . . . . . . . . . . . .  . 
}I ier brut, fontă şi fier vech i . . . . .  . 
Fier forjat (cuie, sîrmă etc.)  . . . . . . .  . 
P ieBe turnate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
F ier sudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bare, foi  şi sîrmă d e  oţel . . . . . . . . .  . 
O ţel sudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Primele unsprezece Jun! t 866 
ln tone 
1 768 

2o1 
6 727 

5 
1 2  

so 
16 

ale anului t 864 
ln tone 
5 555 
5 920 
9 .36 

7 
o 

56 
5 ������� 

Total . . . . . . .  . 8 819 20 979 
Pe scurt, rezultatele sînt următoarele : 
In 1 864 (în primele unsprezece luni ale anului) Belgia a exportat 

în Anglia 20 979 de itone de fier şi otel, iar în 1 866 numai 8 819 tone, în 
timp ce exportul de fier şi oţel englezesc în Belgia a crescut de la 
8 528 de itone în 1 864 la 31 289 de tone în 1 866" .  



Marx aminteşte că anul trecut citeva ziare burgheze au 
făcut multă zarvă pe tema pretinselor consecinţe nefaste 
pe care le are existenţa trade-unionurilor ; ele susţineau 
că, datorită activităţii desfăşurate de trade-unionuri, in
dustria siderurgică engleză îşi pierde poziţiile ei, cedînd 
locul inustriei siderurgice belgiene. Nici unul din ziarele 
care au pornit toată această zarvă nu numai că nu a făcut 
cunoscut cititorilor conţinutul acestei Cărţi albastre, dar 
nici măcar n-a pomenit de apariţia ei. 

Publicat în ziarele 
„The Working n• 
nr. 1 8  din 27 iulie 1 867 
şi „The Bee-Hive NewSpaper" 
m. 302 din 27 iulie 1867 

10  

Se tipăreşte după textul 
lrcSelor-verbale 
ale Consiliului General 

Trads din limba engleză 

[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu atitudinea Asociaţiei Internaţionale 

a Muncitorilor faţă de Congresul Ligii păcii 
şi libertăţii 4i8] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 13 august 1 867 a Consiliului General] 

Cetăţeanul Marx atrage atenţia Consiliului asupra con
gresului Ligii păcii care urmează să aibă loc la Geneva. El 
spune că ar fi de dorit ca la acest congres să ia parte, în 
mod individual, un număr cît mai mare de delegaţi, dar con
sideră că nu ar fi indicat ca ei să participe în mod oficial, 
ca reprezentanţi ai Asociaţiei Internaţionale. Congresul Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor constituie prin el însuşi 
un congres al păcii, întrucît unirea clasei muncitoare din 
diferite ţări va reuşi, pînă la urmă, să împiedice izbucnirea 
unor războaie între popoare. Dacă iniţiatorii Congresului de 
la Geneva al Ligii păcii ar fi înţeles adevăratul sens al  
acestei probleme, s-ar fi alăturat Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. 
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Intărirea marilor armate din Europa care se observă în 
momentul de faţă a fost provocată de revoluţiile din 1848. 
Marile armate permanente sînt rezultatul inevitabil al ac
tualei stări a societăţii : ele sînt menţinute nu pentru a 
purta războaie externe, ci pentru a înăbuşi orice acţiune a 
clasei muncitoare 479• Totuşi nu se gă5esc întotdeaIna bari
cade pentru a fi bombardate şi muncitori pentru a fi împuş
caţi ; în acest caz există posibilitatea de a provoca un 
conflict internaţional, pentru ca soldaţii să nu-şi piardă 
iscusinţa de luptă. Adepţii menţinerii păcii cu orice preţ 
vor alcătui, fără îndoială, majoritatea la acest congres. Ei 
ar lăsa bucuroşi ca Rusia singură să aibă la dispoziţie mij
loacele ce-i sînt necesare pentru a duce un război împotriva 
Europei ; dar însăşi existenţa unei asemenea puteri ca 
Rusia constituie un motiv pentru celelalte ţări să-şi păstreze 
armatele lor. 

E mai mult ca sigur că unii radicali francezi vor căuta 
să profite de acest prilej pentru a rosti discursuri declama
torii împotriva propriului lor guvern, dar asemenea dis 
cursuri a r  produce mai multă impresie dacă ar f i  rostite la  
Paris. 

Cei ce refuză să ia parte la opera de transformare a 
relaţiilor dintre muncă şi capital nu ţin seama de adevăra
tele condiţii necesare pentru existenţa unei păci generale. 

Publicat în 
„The Bee-Hive Newspaper" 
nr. 305 din august 1 867 

1 1  

Se tipăreşte după textul 
Proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

Raportul Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

prezentat la Congresul de la Lausanne din 1867 480 

I. Sarcinile trasate de Congresul de la Geneva 
(Septembrie 1866) 

Congresul de la Geneva a trasat Consiliului General 
următoarele sarcini 481 : 
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1. Printr-o reoluţie, congresul a îputernict pe d elqatii enilezl 
să ntreprindă dmesurile necesare pe lingă directorii departamentului 
poştelor din Elveţia, Franţa şi Anglia pentu a obtine o redcere a tari
fului la scrisori şi imprimate. 

Ministrul elveţian a fost de acord cu delegaţia în toate 
punctele propuse de a:easta, dar a arătat că guvernul fran
cez se opune oricărei reforme ln acest domeniu. 

în Franţa, delegaţii nu au putut să obţină o audienţ. la 
directorul departamentului poştelor. 

In Anglia, guvernul a acceptat să primească doar un 
memoriu in care să fie expuse faptele. Consiliul General a 
întocmit acest memoriu şi aşteaptă răspuns. 

2. Publicarea în aîteva limbi a materialelr conrresului, inelusiv 
scrisorile şi 1apoartele. 

3. Editarea unui buletin periodk în diferite lmbi, care să c>rlndă 
tot ceea cc poate interesa Asociaţia Internaţională ; procurarea tuturor in
formatiilor necesare cu privire a munoa în diferite ţări şi întcmirea de 
raoarte despre asociaţiile coperatLste şi dspre situaţLa socială a mun
citorilor. 

4. Cmsiliul General a fost, de smenea, tnsărcinat să efectueze o 
ceretare stati.tică asupra situaţiei muncitorilor, •care să cprindă ra
poarte mănunţite şi speciale despre fiecare ramură a industriei şi agri
culturii şi despre toate ţările civilizate. 

Pentru a da Consiliului posibilitaitea să-şi îndeplinească 
sarcinile, congresul a hotărît ca fiecare membru să plătească 
o cotizaţie anuală de 30 de centime şi, de asemenea, ca 
secretarul general să fie retribuit cu 2 I.st. pe săptămînă ; 
alegerea acestuia din urmă a fost lăsată la latitudinea Con
siliului General. 

începîndu-şi activitate� după întoarcerea delegaţilor, 
Consiliul a primit ştirea că la graniţa franceză agenţii de 
poliţie i -au confiscat lui Jules Gottraux cîteva documente 
importante. 

Secretarul general a fost însărcinat să se adreseze în 
scris ministrului afacerilor interne al  Franţei pentru a obţine 
restituirea documenitelor menţionate. Intrucît această scri
soare ia rămas fără răspuns, s-a adresat o cerere ministrului 
afacerilor externe al Angliei ; ca urmare, lordul Stanley a 
dat dispoziţii lordului Cowley, ambasadorul Angliei la Paris, 
să obţină restituirea documentelor. 

Cîteva zile mai tîrziu, documentele ne-au fost restituite 
împreună cu un pachet conţinînd exemplare ale ziarului 
„La Tribune du Peuple0 ,  confiscate, evident, de la o altd 
persoană. 
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Acest incident a întîrziat cu cîteva luni publicarea ma
terialelor congresului de către Consiliu. 

Documentele au fost transmise subcomitetului în ve
derea întocmirii raportului oficial. 

întrucît însă Consiliul General nu dispunea de fondurile 
necesare ipentru retribuirea secretarului geneal, această 
muncă a fost făcută de membrii Consiliului, destul de de
votaţi cauzei pentru a îndeplini această muncă paralel cu 
activitatea lor obişnuită, ceea ce a ncesitat mai mult timp. 

La sfîrşit s-a văzut că pentru tipărirea acestui raport 
numai într-o singură limbă era nevoie de cel puţin 1 OOO de 
franci pentru 1 OOO de exemplare. 

Pentru a aduce la îndeplinire rezoluţia congresului, 
Consiliul General ar fi trebuit să cheltuiască imediat 3 OOO 
de franci ; or, în momentul acela existau în casă numai 22 de 
franci şi 90 de centime. 

Consiliul General s-a adresat asociaţiilor afiliate din 
Anglia, cerindu-le să plătească cotizaţii. 

La această chemare au răspuns numai muncitorii de la 
fabricile de ţigări din Londra şi muncitorii de la fabricile de 
panglici din Coventry şi Warwickshire. 

Consiliul executiv al muncitorilor de la fabricile de 
panglici a dat dovadă în îndeplinirea obligaţiilor sale de un zel 
pe care trebuie să-l relevăm ; întrucît nu avea bani disponi
bili, majoritatea membrilor săi fiind şomeri, Consiliul exe
cutiv a organizat o colectă printre cei care lucrau. 

Epuizînd toate posibilităţile de a se publica raportul cu 
privire la congres atît în Franţa cit şi în alte ţări, Consiliul 
General a acceptat propunerea :etăţeanului Collet, redac
torul ziarelor „Courrier international u şi „W orking Man" 482, 
de a tipări raportul în aceste două săptămînale în limbile 
franceză şi engleză. In afară de aceasta, Collet s-a oferit să 
execute stereotipuri pentru a se putea publica raportul în 
broşură şi să împartă cu Consiliul General toate beneficiile, 
asumîndu-şi anticipat toate pierderile. 

Cînd cele două ziare au anunţat publicarea materialelor 
Congresului de la Geneva, guvernul englez, care de cîţiva 
ani nu pusese nici un fel de piedici în calea publicării unor 
asemenea materiale, a găsit mijlocul de a opri publicarea 
cerind cetăţeanului Collet să depună două garanţii în va
loare de cîteva mii de franci. Aceast. formalitate a întîrziat 
publicarea raportului pînă la 9 martie. Intre timp, cetăţeanul 
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Collet a aflat din sursă demnă de încredere că incidentul a 
fost provocat de guvernul francez. 

Acest fapt, precum şi confiscarea memoriului delegaţi
lor parizieni 483, arată clar care este atitudinea guvernului 
francez faţă de Asociaţia Internaţională. 

Numerele din „Courrier international u în care era pu
blicat raportul au fost difuzate gratuit tuturor coresponden
ţilor Asociaţiei. La traducerea raportului în limba germană 
a trebuit să se renunţe, deoarece Consiliul General nu a 
avut nici o posibilitate să facă acest lucru. 

în pofida faptului că toate stereotipurile au fost execu
tate, lipsa de fonduri a împiedicat pînă în prezent publi
carea raportului în broşură, deşi toţi corespondenţii noştri 
cer insistent acest lucru. 

Spre a înlătura aceste dificultăţi, unul dintre membrii 
Consiliului a avansat 100 de franci pentru a se tipări 
1 000 de carnete de membru cu textul statutului şi al re
gulamentului ; 800 de carnete de membru au fost expediate, 
dar poliţia franceză le-a confiscat. Această pierdere a com
plicat şi mai mult situaţia Consiliului General, cu atît mai 
precară cu cît i s-a cerut din toate părţile achitarea dato
riilor de peste 1 OOO de franci, contractate în anii 1 865-1 866 ; 
căci, deşi Congresul de la Geneva şi-a asumat răspunderea 
colectivă pentru aceste datorii, el nu a indicat nici un mijloc 
eficient pentru a chitarea ei .  

în aceste condiţii, Consiliului i-a fost absolut imposibil 
să publice rapoarte sau buletine periodice, aşa cum se ho
tărîse la congres. Ca urmare, a trebuit să se renunţe la 
cercetarea statistică pe 1867, deoarece, pentru a fi utilă, 
aceată cercetare nu se poate limita la organizaţiile afiliate, 
ci trebuie să cuprindă toate ramurile de producţie de pre
tutindeni. Din cauza situaţiei financiare în care se afla, 
Consiliul General nu a putut face acest lucru, care necesita 
foarte mult timp şi fonduri însemnate. 

li. Rolul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
în lupta dintre capital şi muncă 

Multiplele servicii aduse de Asociaţie în diferitele 
lupte care au avut loc într-o serie de ţări între capital şi 
muncă dovedesc, în suficientă măsură, necesitatea unei ase
menea organizaţii . Cînd muncitorii au refuzat să primească 

39 - Mx·ngels - Opere, voi. 16 
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condiţiile impuse samavolnic de către capitaliştii englezi, 
aceştia au ameninţat că-i vor înlocui cu muncitori de pe 
continent. Posibilitatea unui asemenea import a fost nu o 
dată suficientă pentru a-i determina pe muncitori să cedeze. 
Datorită activităţii Consiliului, la asemenea ameninţări nu 
se mai recurge atît de făţiş ca tnainte. Acum, în astfel de 
cazuri, este suficientă cea mai mică aluzie pentru a zădărnici 
planurile capitaliştilor. Cînd are loc o grevă sau un lock-out • 
care afectează organizaţiile afiliate la Asociaţie, muncitorii 
din toate ţările sint puşi în cunoştinţă de cauză, fiind astfel 
avertizati împotriva propunerilor agenţilor -capitaliştilor. 
Această activitate nu se limitează însă la organizaţiile afi
liate, deoarece Asociaţia acordă 1sprij in twturor organiza
ţiilor care cer acest lucru. 

Uneori capitaliştii reuşesc să ademenească pe unii mun
citori neinformaţi, dar aceştia încetează lucrul de îndată ce 
li se eplică drepturile şi obligaţiile lor. 

Capitalul consideră pe muncitor doar ca o maşină de 
producţie, şi mm1c altceva ; ultimul lock-out împotriva 
împletitorilor de coşuri din Londra oferă un exemplu grăitor 
ln această privinţă. Iată faptele. Patronii atelierelor de co
şuri din Londra au declarat muncitorilor că trebuie să-şi 
dizolve în termen de trei zile asociaţia şi să accepte redu
cerea salariului, căci, în caz contrar, la expirarea acestui 
termen atelierele vor fi închise. Indignaţi de această inso
lenţă, muncitorii au declarat că nu acceptă asemenea con
diţii. Patronii prevăzuseră acest lucru : agenţii lor merseseră 
deja in Belgia şi aduseseră muncitori de acolo ... 'ceşti mun
citori au fost înghesuiţi sub bolţile unui pod de cale ferată 
dintr-un cartier londonez (Bermondsey) . Acolo trebuiau să 
lucreze, să mănînce şi să doarmă, neavînd voie să se înde
părteze nici un pas, pentru a se evita orice contact cu 
ceilalţi muncitori. Dar Consiliul General a reuşit să rupă 
cordonul sanitar instituit de fabricanţi şi, printr-o stratagemă, 
să ia contact cu muncitorii belgieni ; a doua zi, aceşti mun
citori, care şi-au înţeles datoria, au plecat în elgia, fiind 
despăgubiţi pentru timpul pierdut de către asociaţia împle
titorilor de coşuri din Londra. Chiar în momentul plecării 
lor a sosit un alt vapor plin cu muncitori ; dar, de data 
aceasta, noi le-am ieşit în întîmpinare, şi ei s-au întors 
cu vaporul următor. După cele întîm,plate, patronii nu au 

* Aşa nnsc nglzii ichiderea atelierelor de ctre atroni. 
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mai putut găsi alţi muncitori şi, ca urmare, s-au văzut ne
voiţi să lase totul e înainte 84, 

Datorită unui apel al Consiliului către asociaţiile din 
Anglia, muncitorii în bronz din Paris au primit sprijin moral 
şi material în timpul unei greve din partea acestor asociaţii ; 
pe de altă parte, croitorii londonezi au primit un sprijin 
asemănător din partea muncitorilor de pe continent. 

Consiliul a intervenit cu acelaşi succes în greva sapa
torilor, a forjorilor de grilaje, a frizerilor, a muncitorilor 1n 
zinc şi a gravorilor în lemn. 

III. Secţia engleză 

A. P r o p a g a n d a  

Faptul ca m Anglia propaganda nu a fost atît de in
tensă ca anul trecut se e,plkă uşor avînd în vedere urmă
toarele : din iniţiativa guvernului nu se ia niciodată vreo 
măsură liberală ; numai după ce masele populare au fost 
mobilizate printr-o agitaţie susţinută, sub presiunea lor, gu
vernul face, în cele din urmă, concesii ; o dovadă e pro
blema reformei electorale şi a dreptului de a organiza întru
niri în parcuri 4ss. 

Muncitorii englezi atribuie, pe bună dreptate, o mare 
importanţă problemei dreptului electoral ; ei cheltuiesc timp 
şi energie pentru a organiza demonstraţii impunătoare, a 
căror forţă morală acţionează asupra guvernului şi-l sileşte 
să satisfacă revendicările poporului. 

Atîta timp cit muncitorii îşi revendicau energic dreptu
rile cetăţeneşti, Consiliul General nu putea să le canalizeze 
atenţia spre problemele sociale, a căror rezolvare ei o văd 
numai într-un viitor îndepărtat. 

Membrii englezi ai Consiliului General, care aveau mai 
mult decît oricine datoria să sprijine propaganda noastră, 
nu puteau să se ţină departe de această mişcare, creată de 
noi şi pe care ei trebuiau s-o conducă. Strădania lor a fost 
încununată de succes, şi anul 1867 va rămîne pentru tot
deauna ca o pagină glorioasă în istoria clasei muncitoare 
din Anglia. 

Cu toate că, din motivele arătate mai sus, propaganda 
nu a fost atît de intensă cit ar fi trebuit să fie, ea nu a 
încetat nici o clipă. Formalităţile necesare pentru afilierea 
unor organizaţii muncitoreşti cer mult timp. Democratismul 
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trade-unionurilor nu permite comitetului executiv sa ia 
hotărtri într-o problemă importantă fără o discuţie preala
bilă în toate secţiile. 

Iată pe ce cale trebuie să se meargă pentru a obţine 
afilierea unei organizaţii. Se comunică comitetului in scris 
motivul cererii. Comitetul stabileşte o dată pentru primirea 
unei delegaţii. Dacă cererea este luată în considerare, comi
tetul o transmite spre examinare organizaţiilor afiliate, iar 
rezultatul trebuie aşteptat o lună, două şi uneori chiar şi 
trei. De aici nu trebuie să se tragă însă concluzia că numai 
comitetul unei organizaţii poate să pună în discuţie sau să 
respingă o cerere ; unele organizaţii s-au afiliat la Aso
ciaţia Intenaţională fără mijlocirea comitetului. 

De la Congresul de la Geneva, delegaţiile Ccnsiliului 
General au fost bine primite de douăzeci de mari organi
zaţii muncitoreşti ; Consiliul aşteaptă din zi în zi rezultatele. 
Unele organizaţii şi-au amînat afilierea pentru un moment 
mai favorabil ; numai o singură asociaţie a refuzat să se 
afilieze, pe motiv că Asociaţia Internaţională se ocupă de 
probleme politice. 

B. C o t  i z a t i i I e 

Această problemă a preocupat multă vreme Consiliul 
General. Ea era încă în discuţie cînd comitetul executiv al 
zidarilor s-a afiliat la Asociaţie şi a hotărît să verse o coti
zaţie anuală de 1 I.st. 

In martie 1865, Consiliul General a trimis o delegaţie 
la conferinţa cizmarilor englezi, la care a fost adoptată tn 
unanimitate următoarea rezoluţie propusă de delegaţii din 
Birmingham şi Hull : 

„Conferina aprobă principiile Adaţiei Internaţionale, dclară că 
i se alătură şi cheamă pe cei preznţi să dpună toate eforturile pentru 
propyarea acestor principii • .  

Problema cotizaţiilor a fost pusă în discuţie, dar nu a 
fost rezolval:ă. Curind după aceea, Consiliul General a ho
tărit ca fiecărei organizaţii care adera să i se certifice afi
lierea ; în momentul afilierii, organizaţia trebuie să achite 
o cotizaţie de 5 şilingi * ;  în ceea ce priveşte sprijinul ma-

* - 1 şiling = 1 fanc şi 25 de centime, o liră te'lină = 5 de 
fraoi, n pence = 10 centime. 
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terial acordat Consiliului General, se lasă la aprecierea or
ganizaţiilor * înseşi. 

Banii vărsaţi de organizaţii au constituit contribuţia lor 
la acoperirea cheltuielilor Consiliului General pentru trimi
terea delegaţiei la Congresul de la Geneva. 

Comitetul cizmarilor a vărsat în acest scop 5 I . st .  
Pentru a reglementa această problemă, Consiliul Gene

ral a propus să se introducă o cotiza ţie unică pentru toţi 
membrii. 

Congresul de la Geneva a hotărît ca această cotizaţie 
.ă fie de 30 de centime anual. 

Această cotizaţie mare a constituit o piedică insurmon
tabilă pentru delegaţiile pe care Consiliul le-a trimis după 
congres la organizaţiile din Anglia. 

In această situaţie, Consiliul a hotărît în şdinţa sa 
din 9 octombrie să reducă cotizaţia anuală la 5 centime 
Asociaţia cizmarilor (Amalgamated Cordwainers Association) 
ne-a adus la cunoştinţă că rezoluţia adoptată la conferinţa 
din 1 865, care prevedea o cotizaţie anuală de 5 I .st. ,  a fost 
anulată de conferinţa din 1 867. 

Comitetul executiv al zidarilor a vărsat pe anul 1 867, 
ca şi în 1 866, 1 I.st., dar încă nu ne-a comunicat dacă s-a 
afiliat sau nu întreaga asociaţie. 

Asociaţia cizmarilor număra anul trecut 5 OOO de mem
bri, iar asociaţia zidarilor - 3 OOO pină la 4 OOO. 

Consiliul a făcut de două ori apel la toate organizaţiile 
afiliate să achite cotizaţiile pe 1 867. Unele organizaţii au 
făcut acest lucru, altele nu ; dar nici una, cu excepţia aso
ciaţiei cizmarilor, nu s-a eschivat de la obligaţiile sale. 

Asociaţia dulgherilor şi tîmplarilor a hotărit recent să 
verse Consiliului General 2 lire anual. tn momentul de faţă, 
în secţiile acestei asociaţii se discută problema dacă în
treaga organizaţie să devină o parte a Asociaţiei Interna
ţionale. Această asociaţie, care numără peste 9 OOO de mem
bri, are filiale în toată Anglia, precum şi în Wales, [n Scoţia 
şi în Irlanda. 

Dăm mai jos o listă a organizaţiilor afiliate din Anglia 
şi a cotizaţiilor pe care le-au vărsat Consiliului in cursul 
anului care a trecut de la ultimul congres. 

• Vezi volumul de faţă, pag. 547-548. - Nota red. 
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Sume 1ărsate de secţia din Anglia 

i 866 i 867 
L. st. Şilingi Pence L. st. Şilingi Penea 

Asociaţia culturală a muncitorilor 
germani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Secţia franceză de la Londra . . . . .  . 
Secţia centrală a emigranţilor polonezi 
Comitetul executiv al muncitorilor 

zidari . . . . . . . . . . . . . . . .  , • • • • • .  , . •  
Prima filială a muncitorilor zidari , , 
Tîmplari de mobilă fină (asociaţi) 10 
Tîmplari de mobilă fină (West End) 5 
Legători . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
Dogari . . . . .  , , . . . . . . . . .  , . . . . .  , . . . 6 
Comitetul executiv al cismarilor . .  , , 5 
Secţia cismarilor ( Darlington) 
Secţia cismarilor ( Nottingham) 
Muncitori de la fabricile de ţigări , . 5 
Muncitori de la fabricile de panglici 

din Coventry . , . . . . . . . .  , . . . . .  , . , . 
Muncitori marochineri . . . . . . . . . . . . .  , 1 
Cismari d in Kendal . . . . . . . . . . . . , , 
Cismari de damă (West End) . . • . .  , 6 
Croitori din Londra . , . . . . . .  , . . .  , , , . 3 
Croitori d in Darlington . . . . . . . .  , , . .  . 

8 

8 

5 
5 

5 
5 
5 

5 

Organizaţii afiliate după congrea 

3 

1 
1 
1 

1 
1 

4 
4 

1 3  
7 

1 7  
6 

2 
9 

9 

1 
1 0  

1 

Cotlzaţll de afiliere Cotlzaţll 

9 
} 

t 

. 

. 

L. st. Şlllnll Pence L. st. Şilingi Penea 

Muncitori împletitori de coşuri d in 
Londra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Muncitori din imprimeriile din Lan· 
cashire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 8 

Muncitori caretaşi din Londra 5 
Tap iţeri de carete care se adunau în 

taverna „ G lobe" . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 to 4 
Idem (taverna „Crown") . . . . . . . .  , . , . 5 5 
Ţesători (ţesături elastice) . . . . . . . .  5 5 
Săpători ( asociaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lustruitori de mob ilă . . . . . . . . . . . .  5 
Constructori de orgi . . . . . . . . . . . . . .  5 2 i 
Desenatori de modele şi gravori în 

lemn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Comitetul executiv al dulgherilor 2 
Pielari ( asociaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tinichigii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L. st. 

Cismari de damă (West End) . . . . . . � 
Muncitori de la îabricile de ţigări 

din Londra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ţesători (ţesături elastice) . . . . • . . . 1 

Şll lngl 
10  

1 

Pen ce 

Diferenţa dintre sumele vărsate în cei doi ani se ex
plică astfel : în 1 866 s-au vărsat bani pentru trimiterea 
delegaţilor la Geneva, în timp ce anul acesta fondurile sînt 
destinate numai cheltuielilor organiza torice. 

Aşa cum am mai arătat anul trecut, am contractat da
torii pe care Consiliul General le-a achirtait in măsura posi
bilităţilor. 

Faptul că unele organizaţii afiliate încă nu şi-au vărsat 
cotizaţiile, iar altele încă  nu au aprobat fonduri pentru aco
perirea cheltuielilor legate de congres se explică prin stag
narea în producţie, prin numeroasele greve, prin Jock-out-uri 
şi mai ales prin mişcarea pentru reforma dreptului electoral, 
n sfîrşit, prin greva croitorilor din Londra, care absoarbe 
în momentul de faţă resursele trade-unionurilor. 

Consiliul General a primit din partea organizaţiilor n!
meroase scrisori în care se confirmă această stare de lucruri 
şi se exprimă regretul că nu ni se poate da sprij in financiar. 

IV. Secţiile de pe continent şi din America 

Fr a n ţ a  

Printre sarcinile Consiliului General se numara şi a ceea 
de a întreţine corespondenţă cu organizaţiile afiliate de sine 
stătătoare din ţările în care legi restrictive nu permit crearea 
nestînjeniită a unui centru de acţiune. Asemenea situaţie 
există, de pildă, in Franţa. 

S-a arătat mai sus că toate încercările Consiliului Ge
neral de a introduce în Franţa carnetele de membru cuprin
zlnd statutul şi regulamentul Asociaţiei Internaţionale au 
eşuat deoarece autorităţile franceze au confiscat aceste 
carneite care ne aparţineau, deşi această încălcare a legali
tăţii nu este justificată de nimic. Dar guvernul francez nu 
s-a oprit aici. Corespondenţii noştri au cerut zadarnic apro
barea de a tLpări statutul şi regulamentul nostru : refuzul 
cel mai categoric a fost întotdeauna singurul răspuns. 
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Comitetului din Lyon� care în 1 866 a putut să organi
zeze întruniri la care au participat peste 500 de membri, 
după Congresul de la Geneva nu i s-a permis să ţină adu
narea generală. 

Tenacitatea membrilor din Lyon în faţa autorităţilor a 
făcut ca chiar şi cei mai miopi să-şi dea seama în ce măsură 
doreşte guvernul francez eliberarea muncitorilor. 

Trebuie relevat că aceste piedici, aceste şicane mes
chine nu au oprit nici un moment progresele Asociaţiei 
noastre. 

1n oraşul Vienne (departamentul !sere) , unde existau 
numai 80 de membri, în prezent sin: peste 500. 

La Neuville-sur-Saâne, una din organizaţiile noastre afi
liate a întemeiat o cooperativă de consum, atrăgînd astfel 
în vîltoarea vieţii sociale pe muncitorii agricoli, despre care 
se credea pînă atunci că au aversiune faţă de acest lucru. 

Corespondentul nostru din Caen ne informează că mun
citorii din acest oraş sînt tot mai uniţi. Datorită acestei 
solidarităţi, plăpumarii, mecanicii, tăbăcarii, şelarii, fierarii 
ş.a.  au obţinut reducerea zilei de muncă cu o oră fără redu
cerea salariului. 

La Fuveau (departamentul Bouches .. du-Rhâne) , Asociaţia 
Internaţională numără numeroşi membri printre mineri, a 
căror grevă recentă a stirnit atlta vîlvă. 

La 5 august a.c., Consiliul General a primit ştirea des
pre crearea unui comitet chiar la Fuveau. Acest succes se 
datorează propagandei curajoase a cetăţeanului V asseur, 
membru al comitetului din Marsilia, care ne scria la 
21  iulie a .c .  : 

„Intre capital şi muncă se dă o luptă tragicomică : pe de o parte, 
o bandă de fUncţionard de stat �i de scribi cutreieră ţara, făcînd propa
gandă pentru a-i îndepărta pe muncitori de Asociaţia Lnternaţinală, iar 
pe de altă parte un pmn de ameni energtci şi devota! se lun n
osit presiunii adveSarilr nştri şi răspîndesc în rîndurile muncitori
lor ideile ind�ndenei i dreptătW. 

1n încheiere, el adaugă : 

„Nci o orţă menescă nu va putea să stîIPească ideile de elibe
rre pe care le-m smăat în ţară, căoi adversarii noştri trebuie să în
frunte două elme'te greu de învis : reptl şi voinţa•. 

Intr-un cuvînt, muncitorul înţelege că cine vrea poate, 
şi că el trebuie să se bizuie numai pe el însuşi dacă vrea 
să-şi cucerească libertatea politică şi socială. 
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Dăm o listă a organizaţiilor afiliate în momentul des
chiderii congresului trecut şi a sumelor vărsate de ele în 
anii 1 866 şi 1 867. 

L. st. 

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
B ordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rouen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Guadelupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
N euville-sur-Saâne . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pantin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Saint-Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Puteaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Neufchâteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
L isieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Conde-sur-N oireau . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Thury-Harcourt . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Granville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Argentan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Noi organi:aţii afiliate 
create după congres L. st. 

Legătorii din Paris . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Castelnaudary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Auch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Orleans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Villefranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
:Mars ilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fuveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Le H avre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

E l v e ţ i a  

Sumele vărsate 
Şilingi Pen ce 

1 2  
9 
4 5 
7 6 
5 3 

Şilingi 'enre 

14 4 

Din Elveţia am primit numai corespondenţele Comite
tului central. Acolo, ca şi în Anglia, sarcina Asociaţiei 
Internaţionale este de a convinge organizaţiile muncitoreşti, 
precum şi un număr cît mai mare de persoane să i se afi
lieze ; trebuie să se ţină seama însă de faptul că în Elveţia 
asociaţiile muncitoreşti au, de regulă, mai puţini membri 
decît în Anglia. 
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lată oraşele unde au luat fiinţă organizaţii afiliate : 
Geneva , Carouge, Lausanne, Vevey, Montreux, Neu

châtel, La Chaux-de-Fonds, Locle, Sainte-Croix, Saint-Imier, 
Sonvillier, Biel , Moutier, Beaucourt , Ziirich, Wetzikon, Basel, 
Berna,  Tramelan, Les Breuleux şi Les Bois. 

Banii primi/i de la aceste organiza/ii  afilia te în anii 1866 şi 1867 

L.  s t .  
Geneva (secţia ronan<lă) . . . . . . . . .  . 
G eneva (secţia germană) . . . . . . . . .  . 
La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

B e l g i a  

1„ 
1 
2 

Sume vărs.te 
Şi l ingi 

7 
4 

1 7  

Raportul secretarului-corespondent pentru Belgia 

PPnce 

9 

1 0  

către consiliul General a l  Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Cetăţeni I 
Corespondenţa mea cu Belgia a început în perioada 

grevei muncitorilor împletitori de coşuri . Cu acel prilej am 
scris cetăţeanului V andenhouten o scrisoare, care a apărut 
după o săptămînă în „Tribune du Peupleu 486• în numele Con
siliulu i General l-am informat că un agent al patronilor 
atelierelor de coşuri plecase de la Londra în căutare de 
muncitori belgieni. I-am scris că organizaţia noastră trebuie 
să depună toate eforturile pentru a zădărnici planurile acestui 
agent şi că în numele solidarităţii muncitorii belgieni au 
datoria să refuze această propunere, spre a asigura victora 
fraţilor lor englezi. 

Am adus apoi la cunoştinţa cetăţeanului Vandenhouten 
faptul că un număr de împletitori de coşuri belgieni care 
veniseră la Londra încrezîndu-se în promisiunile ce li se 
făcuseră, dar rpe care patronii pînă la urmă nu le-au res
pectat, s-au întors în patrie ; i-am vorbit, de asemenea, des
pre sentimentele frăţeşti ale împletitorilor de coşuri englezi ; 
am subliniat în această scrisoare cit de mult au contribuit 
măsurile Consiliului General la victoria muncitorilor asupra 
patronilor. 

Cu cetăţeanul Brismee am corespondat în legătură cu 
publicarea raportului Congresului de la Geneva. Această 
corespondenţă nu a dat nici un rezultat, deoarece la indi
caţia Consiliului General i-am solicitat un credit, pe care 
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el insă nu l-a putut acorda. La ultima mea Scrisoare în 
această problemă nu am primit răspuns ; probabil că cetă
ţeanului Brismee, al cărui devotament este bine cunoscut, 
i-a venit greu să răspundă la cererea noastră printr-un refuz 
formal ; cel puţin aşa interpretez eu tăcerea sa. 

Am trimis cetăţeanului Vandenhouten o iscrisoare a Con
siliului General cu privire la muncitorii din fabricile de 
ţigări din Belgia, cu rugămintea de a o populariza cît mai 
larg ; la fel am procedat cu rezoluţia Consiliului Generl 
privind vizita ţarului la Paris 487• Am informat biroul din 
Bruxelles despre hotărîrea Consiliului General în legătură 
cu greva croitorilor londonezi, care recomandă croitorilor 
belgieni să nu vină în nici un caz la Londra pentru a lucra 
n artelierele aflate tn grevă şi ace apel la ·toţi muncitorii 
belgieni să dea dovadă de solidaritate şi să acorde sprijin 
material croitorilor londonezi. 

Am trimis cetăţeanului De Witte la Liege, pe adresa 
suburbia Saint-Gilles nr. 6, şi cetăţeanului Vandenhouten la 
Bruxelles circulara Consiliului General cu privire la Con
gresul de la Lausanne *, rugindu-i să-i acorde cea mai mare 
atenţie şi să o popularizeze cît mai larg cu putinţă. 

Pe scurt, am îndeplin�t toate indicaţiile Consiliului şi 
sint în măsură să menţionez că nu mi s-au făcut niciodată 
nici un fel de reproşuri din Belgia. Anexez la a cest scurt 
raport ctteva scrisori primite de mine. ln ceea ce priveşte 
cheltuielile de corespondenţă, am apreciat că pot să fac 
acest mic sacrificiu pentru Asociaţie. 

Salut şi frăţie ! 
Besson 

G e r m a n i a ş i  I t a l i a  

ln Germania, isituaţia continuă să fie anormală şi prea 
puţin favorabilă dezvoltării Asociaţiei noastre. Cu toate 
acestea, cetăţeanul J. Ph. Becker, preşedintele secţiei ger· 
mane cu sediul la Geneva, a reuşit să înfiinţeze acolo cîteva 
organizaţii afiliate, despre care însă nu avem deocamdată 
date amănunţite. 

ln Italia există asociaţii muncitoreşti constituite la 
Neapole, Milano şi Genova ; corespondăm cu ele, dar pînă 
n prezent nu am primit de la ele cotizaţii. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 6-571. - Nota red. 



588 Anexe 

A m e r i c a  

ln America s-au afiliat la Asociaţia Internaţională două 
noi organizaţii : corespondăm cu Labor National Union's 
Committee (Uniunea naţională a muncitorilor) , precum şi 
cu preşedintele lui lnternational lronmoulders' Union (Uniu
nea internaţională a muncitorilor din turnătorii) 4ss. 

Raportul anual al secretarului- corespondent pentru America 
al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale 

a Muncitorilor 
(septembrie 1866-27 august 1867) 

După ce am preluat funcţia de secretar-corespondent 
pentru merica, primul eveniment din sfera mea de activi
tate a fost sosirea în Anglia a numărului pe septembrie 1 866 
al ziarului „Ironmoulders' International Journal" („Ziarul in
ternaţional al muncitorilor din turnătorii ") . Ziarul este pu
blicat la Philadelphia de către W. H. Sylvis, care este, în 
acelaşi timp, preşedintele Uniunii internaţionale a muncito
rilor din turnătorii. 

Acest număr cuprindea un raport amănunţit despre 
primul Congres naţiona� al muncitorilor din Statele Unite, 
care avusese loc în luna precedentă la Baltimore. O expu
nere succintă a proceselor-verbale şi rezoluţiilor acestui 
congres a apărut în octombrie 1 866, în ziarul londonez 
„Commonwealth" („Republica " ) . Din raport reieşea că Con
gresul de la Baltimore, aflînd că la Geneva urmează să se 
întrunească un congres analog al muncitorilor din Lumea 
Veche,  a hotărît în unanimitate să împuternicească comisia 
executivă a Uniunii naţionale a muncitorilor, înfiinţată la 
congresul menţionat, să trimită un delegat la Congresul mun
citorilor din Europa din 1 867, adică la Lausanne. 

Din acelaşi ziar am aflat că secretar pentru legăturile 
cu străinătatea al Uniunii naţionale a muncitorilor este cetă
ţeanul William Gibson, despre care se spunea că locuieşte 
la New Haven, în statul Connecticut .  Abia la începutul lunii 
august a.c .  am descoperit că adresa cetăţeanului Gibson era 
greşită şi că el nu locuieşte la New Haven, ci la Norwich 
(Connecticut). Această greşeală a autorilor raportului asupra 
congresului putea să fie fatală activităţii mele. 

De altfel, nu am încercat imediat să intru în corespon
denţă cu secretarul Gibson, deoarece am socotit că această 
corespondenţă ar trebui începută prin trimiterea raportului 
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oficial asupra lucrărilor Congresului de la Geneva. Cauzele 
care au înirziat publicarea acestei dări de seamă au fost 
expuse în raportul general al Consiliului General. 

La începutul lunii decembrie 1 866, cetăţeanul Orsini, 
care a stabilit legături mai strînse cu Consiliul General, 
ne-a comunicat numele a cinci socialişti europeni care locu
iesc la New York, rugîndu-ne să intrăm în corespondenţă 
cu ei şi, totodată, să li se dea mandate prin care să fie 
împuterniciţi să desfăşoare în Statele Unite o activitate în 
interesul Asociaţiei. 

Celor cinci cetăţeni indicaţi de Orsini li s-a trimis cîte 
o scrisoare şi mandatul respectiv, dar nici eu, nici Consi
liul General nu am primit răspuns la nici una din aceste 
scrisori. 

Aşadar, prima mea încercare a eşuat. De altfel, Orsini 
a comunicat Consiliului General că la New York începe sa 
se manifeste un viu interes pentru Asociaţia noastră şi că 
marele orator Wendell Phillips, aboliţionist din Massachu
setts, s-a oferit s. tină conferinţe publice cu intrare în folo
sul Asociaţiei noastre după ce s-a convins că ţelurile aces
teia şi conducătorii ei merită acest sprijin. 

Orsini a comunicat, de asemenea, că democratul şi 
patriotul irlandez James Stephens a devenit la New York 
membru al Asociaţiei noastre. 

In martie 1867, raportul cu privire la lucrările Congre
sului de la Geneva a început să apară în limba engleză în 
ziarul londonez „lnternational Courier u .  De îndată ce au 
apărut patru numere din această serie, adică n aprilie, le-am 
expediat pe adresa a patru persoane, şi anume : o serie pe 
adresa presupusă a secretarului Gibson, altă serie pe adresa 
lui W. H. Sylvis, o a treia serie pe aceea a redactorului 
cotidianului „Voiceu ,  care apare la Boston (Ma5sachusetts) 
şi care este devotat intereselor muncitorilor, şi o a patra 
serie pe adresa redactorului ziarului „Workingman's Advo
cate u 489 din Chicago (statul Illinois) , principalul organ de 
presă al muncitorilor din statele din vest ale Uniunii ame
ricane. La exemplarele trimise Secretarului Gibson am 
anexat o scrisoare, în care am relevat marea importanţă 
pe care o atribuie Consiliul General unui contact strîns şi 
unor legături permanente cu comisia executivă a Uniunii 
naţionale a muncitorilor. 

La această scrisoare nu am primit răspuns şi nu mi-a 
fost confirmată nici primirea ziarelor. Jcest insucces se 
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. 
explică foarte simplu prin faptul că scrisoarea şi ziarele fu
seseră trimise la New Haven, în loc să fie trimise la 
Norwich. 

Expedierea acestor documente a avut un singur rezultat 
bun. Din luna mai, redactorul ziarului londonez „Interna
tional Courier " a început să primească ziarul „Working
man's Advooate" din Chicago, inaugurîndu„se schimbul între 
cele două ziare. De atunci, Joseph Collet, redactorul ziaru
lui „International Courier " ,  publică în fiecare săptămînă 
pentru cititorii săi extrase din ziarul „Workingman's Advo
cate" din Chicago. 

Publicarea raportului asupra lucrărilor Congresului de 
la Geneva s-a încheiat la 1 mai ; am trimis continuarea 
raportului la cele patru adrese menţionate mai sus. 

Extrase din acest raport au fost reproduse în ziarul 
„Workingman's Advocate" din Chicago. Nu am reuşit să 
aflu dacă vreunul din celelalte două ziare a publicat extrase 
din raport sau şi-a exprimat vreo părere în această privinţă. 

în cursul primăverii, Consiliul General a studiat, la ru
gămintea exprimată în scris de biroul din Lyon, posibilitatea 
emigrării unui mare număr de ţesători de mătase din acest 
oraş în Statele Unite. Biroul din Lyon ne informase că 
mulţi ţesători de mătase, nemulţumiţi de soarta lor în patrie, 
doresc să emigreze în Statele Unite şi să-şi exercite acolo 
meseria. Ei voiau să ştie însă dacă există capitalişti ameri
cani dipuşi să avanseze banii pentru călătorie şi pentru 
primele

· 
cheltuieli de instalare. Consiliul General m-a însăr

cinat să adresez scrisori în acest sens cîtorva ziare ame· 
ricane şi unor oameni de stat. Am îndeplinit această sar
cină. Scrisorile au fost expediate în America printr-un polo
nez pe nume Koszek, care pleca la New York. Din nou nici 
un răspuns I De la Koszek nu am jprimit nici o ştire. 

în iunie, Consiliul General m-a însărcinat să-i scriu lui 
\V. H. Sylvis spre a obţine un ajutor pentru croitorii londo
nezi aflaţi în grevă. Am scris la 1 1  iunie. Cu acest prilej 
i-am spus şi cît sînt de necăjit că n-am primit nici un răs
puns de la secretarul Gibson. L-am rugat să-mi comunice 
numele şi adresa unui alt membru al comitetului Uniunii 
naţionale a muncitorilor. 

în scrisoarea de răspuns, datată 25 iunie, Sylvis mi-a 
comunicat cauzele pentru care metalurgiştii americani nu 
ajutaseră pe croitorii grevişti din Londra. El mi-a transmis 
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totodată, numele şi adresa lui William J. Jessurp din New 
York, militant al Uniunii naţionale a muncitorilor. 

După ce am informat Consiliul General despre această 
scrisoare, am fost însărcinat să-i comunic urgent lui William 
Jessup data convocării Congresului de la Lausanne şi să-l 
anunţ că Consiliul General ar fi bucuros să poată saluta la 
Lausanne pe un delegat american. ln consecinţă, i-am scris 
la 19 iulie. In scrisoarea mea i-am relatat despre încercările 
mele zadarnice de a lua legătură cu secretarul Gibson. Tot
odată, i-am trimis lui Jessup raportul oficial asupra Con
gresului de la Geneva. 

La această scrisoare am primit un răspuns datat 9 august. 
Din acest răspuns reiese că Jessup a primit cu satisacţie 
propunerea de a stabili legături cu muncitorii de pe conti
nent şi din Marea Britanie. El şi-a exprimat regretul pentru 
întîrzierea cauzată de adresa greşită a secretarului Gibson, 
precum şi pentru faptul că Congresul de la Chicago are loc 
la o dată atît de apropiată ( 19 august) de cea a Congresului 
de la Lausanne, incit din lipsă de timp nu va fi posibil să 
se trimită un delegat în Europa. De curînd am citit însă 
un articol în „Workingman's Advocate" din Chicago n care 
se spune că trimiterea unui delegat la Lausanne va fi una 
din primele probleme ce se vor pune la Congresul de la 
Chicago. 

Jessup mi-a făgăduit că la Congresul de la Chicago va 
da citire scrisorii mele din 19 iulie, „avînd în vedere im
portanţa ei " ,  şi că va trimite Consiliului Ge1eral ziarele în 
care va fi publicată cea mai bună informare despre Con
gresul de la Chicago. El scrie că doreşte să continue cores
pondenţa cu Consiliul General chiar şi în eventualitatea că 
nu va fi reales ca vicepreşedinte al Uniunii naţionale, de
oarece este şi secretar corespondent al Uniunii muncitori
lor din New York 490• El a salutat propunerea mea privind 
un chimb de ziare care sînt organe de presă ale clasei 
muncitoare. Acesta este pe scurt conţinutul interesantei şi 
cordialei sale scrisori. 

La începutul acestei luni, cetăţeanul Marx mi-a transmis 
o scrisoare din partea lui F. A. Sorge, în care se anunţă 
constituirea unei filiale a Asociaţiei noal:re la Hoboken, 
n statul New Jersey 491. 

Cam în aceeaşi perioadă, redactorul ziarului londonez 
„International Courier" mi-a arătat un apel al comisiei exe
cutive a Uniunii naţionale a muncitorilor, apărut în broşură, 
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care chema pe muncitorii din Statele Unite să trimită repre
zentanţi la Congresul de la Chicago.  Pe coperta acestei 
broşuri am găsit scrise de mină numele şi adresa secretaru
lui William Gibson, şi abia atunci mi-am dat seama că 
fusesem indus în eroare în ceea ce priveşte adresa lui .  Re
gret timpul preţios pierdut din cauza acestei erori . Mă 
consolez însă gîndindu-mă la proverbul : „Mai bine mai 
tîrziu decît niciodată" .  

Aicesta este istoricul încercărilor mele, care pînă în 
prezent nu au avut prea mult succes. Las însă lucrurile în
tr-un stadiu care promite mult pentru viitor. 

Mai sînt încă două probleme. 
Strădaniile muncitorilor americani de a dispune de mai 

mult timp liber, strădanii cunoscute sub denumirea de „miş
carea pentru ziua de muncă de opt ore",  au atras atenţia 
Congresului de la Gneva. De aceea consider că nu este de 
prisos să recapitulez foarte pe scurt ceea ce ştiu despre 
suocesele obţinute în această privinţă în ultimele douăspre
zce luni . Agitaţia s-a dezvoltat cu mare repeziciune şi a 
avut imediat ecou în Congresul de la Washington şi în 
adunările legislative din diferite state. In Camera federală 
a Statelor Unite, dezbaterile cu privire la proiectul de lege 
pentru introducerea zilei de muncă de opt ore la lucrările 
executate pentru guvernul federal au fost amînate numai din 
cauza parităţii de voturi . 

In mai multe state, adunările legislative au hotărît ca, 
în cazurile cînd nu există un contract special, ziua de muncă 
să fie limitată la opt ore. O asemenea lege a fost adoptată 
şi în statul New York, dar muncitorii din New York încă 
nu îndrăznesc să ceară aplicarea ei. Muncitorii din acest 
stat au convocat recent un congres extraordinar pentru a 
discuta poziţia pe care trebuie s-o adopte în această situaţie. 
în cele din urmă s-a hotărît ca la 1 noiembrie a.c. să se 
ceară pretutindeni şi simultan aplicarea legii, pe cît posibil 
fără reducerea salariului. Dacă nu va fi însă posibil să se 
evite reducerea salariului, se vor aoc�pta şi aceste condiţii. 
Judecind după desfăşurarea dezbaterilor, majoritatea delega
ţilor au votat pentru reducerea salariului. 

In statul Califonia încă nu a fost adoptată o lege cu 
privire la ziua de muncă de opt ore. Cu toate acestea, în 
decurs de 1 9  luni premergătoare lunii iulie a.c., în California 
a predominat ziua de muncă de opt ore. Potrivit ultimelor 
ştiri primite din acest stat, patronii au declarat un lock-out 
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împotriva noului sistem. Ca urmare a acestor măsuri reac
ţionare, în numeroase întreprinderi a încetat lucrul. 

Sînt foarte bucuros că pot informa Consiliul că, începînd 
de la 1 ianuarie anul viitor, tariful poştal pentru o scrisoare 
simplă va fi redus la jumătate, adică de la un şiling la 
6 pence. Mă refer exclusiv la corespondenţa dintre Regatul 
Unit şi Statele Unite. Tocmai a fost încheiat un tratat în 
acest sens intre cele două guverne. 

Peter Fox, 

secretar al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Mundtorilor pentru America 

V. Observaţii generale 

Anul care a trecut de la ultimul congres s-a caracte
rizat printr-o luptă neîncetată între capital şi muncă : în 
America, Anglia, Franţa, Belgia, grevele, lock-outurile şi 
persecutarea muncitorilor au fost la ordinea zilei. 

Capitalul îl persecută pe muncitor cu îndirj ire şi cu 
o furie nestăpînită, deoarece simte instinctiv că se apropie 
ziua cînd munca va ocupa locul ce i se cuvine de drept. 

In Statele Unite, o asociaţie a cheltuit 70 OOO de dolari 
pentru a-şi apăra dreptul la existenţă împotriva atentatelor 
capitalului 492• 

In Anglia, Courts of Law ( tribunalele) au hotărît că 
delapidarea fondurilor băneşti ale trade-unionurilor (uniuni
lor muncitorilor) nu constituie un delict. A fost instituită o 
comisie oficială care să cerceteze activitatea trade-unionuri
lor, urmărindu-se astfel desfiinţarea sau cel puţin limitarea 
activităţii lor. 

Ultimul proces intentat muncitorilor de către patronii 
croitori din Londra, condamnarea muncitorilor croitori de 
la Paris, reprimarea minerilor din Marchiennes (Belgia) , -
toate acestea arată limpede că societatea este alcătuită nu
mai din două clase duşmane : asupritorii şi asupriţii, şi că 
numai solidaritatea muncitorilor din lumea întreagă ne poate 
aduce eliberarea deplină. Tocmai pentru eliberarea deplină 
a muncitorilor luptă Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. 

încheiem cu chemarea : „Muncitori din toate ţările, 
să ne unim I"  

40 · 
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In numele Consiliului General : 
Odger, preşedinte 
Eccarius, secretar general 
W. Dell, casier 
Shaw, secretar-casier 

Secretari -corespondenţi : 

ntocmit în a doua jumătate 
a lunii augst 1 867 

Public.t tn broşura „Raiports 
lus au Congres ouvrier reuni 
du 2 .u 8 septembre 1 867 a 
Lasanne" .  Chaux-de-Fonds, 1867 

1 2  

E. Dupont pentru Franţa 
K. Marx pentru Germania 
Zabicki pentru Polonia 
H. Jung pentru Elveţia 
P. Fox pentru America 
Besson pentru Belgia 
Carter pentru Italia 
P. Lafargue pentru Spania 
Hansen pentru Danemarca 

Se tipărşte după extul 
ms urii 

Tradus din limba franceză 

[Dintr-o scrisoare adresată de Jenny Marx 
lui J. Ph. Becker aproximativ la 5 octombrie 1 867 493) 

Anexăm un extras din scrisoarea unei prietene de la 
Londra , în care este vorba,  între altele, despre Congresul 
muncitoresc de la Lausanne şi despre Congresul pentru pace 
de la Geneva, precum şi despre ultima lucrare a lui Marx : 

„„ .Nici nu vă puteţi închipui ce senzaţie a făcut Con
gresul de la Lausanne în toată presa de aici. După ce 
«Times» a dat tonul, publicînd zilnic corespondenţe, cele
lalte ziare au început şi ele să consacre problemei muncito
reşti nu numai note, ci chiar lungi articole de fond. Despre 
congres au scris nu numai toate cotidianele, dar şi toate 
săptămînalele. Că multe au scris cu dispreţ şi ironie, nu 
este de mirare. Nu are oare orice lucru, pe lingă latura sa 
solemnă, şi o latură comică, şi de ce ar fi scutit de aceasta 
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congresul nostru muncitoresc, cu francezii lui vorbăreţi 1 
Totusi, în linii mari, faţă de el s-a adoptat o atitudine foarte 
corectă şi a fost luat au serieux *. Pină şi «Manchester Exa
miner», propriul organ de presă al lui John Bright şi al şcolii 
manchesteriene 494, l-a caracterizat într-un articol de fond 
foarte bun ca un eveniment important şi remarcabil. Iar 
atunci cînd era comparat cu frartele său vitreg, congresul 
păcii 495, comparaţia era întotdeauna în avantajul fratelui 
mai mare şi, în timp ce unul era privit ca o tragedie iminentă, 
celălalt era considerat doar ca o farsă şi o comedie burlescă. 

Dacă sînteţi în posesiunea cărţii lui Karl Marx 496, vă 
sfătuiesc, în cazul cînd încă nu v-aţi croit drum, ca mine, 
prin subtilităţile dialectice ale primelor capitole, să citiţi 
întîi capitolele consacrate acumulării primitive a capitalului 
şi teoriei modeme a colonizării. Sînt convinsă că veţi avea, 
ca şi mine, o mare satisfacţie citind această parte. Fireşte 
că Marx nu are leacuri specifice gata pregătite - cerute 
atit de gălăgios de lumea burgheză, care acum se proclamă 
şi ea socialistă -, nici un fel de pilule, alifii sau cataplasme 
care să vindece rănile larg deschise şi sîngerînde ale socie
tăţii noastre ; mi se pare însă că, pornind de la procesul 
istoric-natural al genezei societăţii modene, el a dedus re
zultatele practice şi mijloacele de a le aplica, mergînd pină 
la cele mai îndrăzneţe concluzii, şi că nu a fost de loc simplu 
ca, folosind date statistice şi procedee dialectice, să-l ridice 
pe filistinul uimit pînă la înăiţimea ameţitoare a următoa
relor teze : �Violenţa este moaşa oricărei societăţi vechi 
care poartă în pîntece una nouă. Insăşi violenţa constituie 
o potenţă economică„. Multe capitaluri care apar astăzi fără 
act de natere în Statele Unite sînt sînge de copii capita
lizat abia ieri în Anglia„.  Dacă banii „vin pe lume cu pete 
naturale de sînge pe unul din obraji " ,  capitalul vine pe lume 
minjit cu sînge şi cu murdărie pe tot trupul, din cap pînă 
în picioare» .  Sau întreg pasajul de la : «Proprietăţii private 
capitaliste i-a sunat ceasul etc . »  497 pînă la sfîrşit. 

Trebuie să mărturisesc sincer că acest patos atît de 
smplu m-a emoţionat şi că pentru mine istoria este acum 
limpede ca lumina zilei " .  
Scris d e  Jenny Marx în iiul 
datei d� 5 octombrie 1 67 

Publicat în revista „Der Vorbote• 
nr. 10 din octombrie 1 67 

* - în serios, - Nota trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 
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Rezumatul unui referat în  problema irlandeză 
prezentat de Karl Marx la 1 6  decembrie 1 867 

la Asociaţia culturală a muncitorilor germani 
de la Londra 498] 

La 1 6  decembrie Karl Marx a ţinut la Asociaţia cultu
rală a muncitorilor de la Londra o conferinţă despre situaţia 
din Irlanda, din care reiese că toate încercările făcute de 
guvernul englez în secolele trecute de a angliza populaţia 
irlandeză nu şi-au atins scopul. Englezii veniţi în Irlanda 
înainte de Reformă, inclusiv aristocraţii, căsătorindu-se cu 
irlandeze, au devenit irlandezi iar urmaşii lor au luptat îm
potriva Angliei. Cruzimea cu care a fost dus războiul îm
potriva irlandezilor sub domnia reginei Elisabeta, distrugerea 
semănăturilor, strămutarea poulaţiei dintr-o regiune în alta 
spre a face loc coloniştilor englezi nu au schimbat nimic 
în această privinţă. In vremea aceea gentlemen * şi mer
chant adventurers ** căpătau mari întinderi de pămînt cu 
condiţia să le colonizeze cu englezi. In timpul lui Cromwell, 
urmaşii acestor colonişti au luptat alături de irlandezi îm
potriva englezilor. Cromwell a vîndut pe mulţi dintre ei ca 
sclavi în Indiile occidentale. In perioada Restauraţiei, IrJanda 
a obţinut fel de fel de inlesniri. Sub Wilhelm al III-lea a 
venit la putere o clasă care nu voia decîit să cîştige bani, şi 
pentru a-i sili pe irlandezi să-ş. vîndă neapărat materiile 
prime Angliei, industria irlandeză a fost desfiinţată. In 
timpul reginei Ana, prin Codul penal protestant 499, noii 
aristocraţi au căpătat libertate de acţiune. Parlamentul 
irlandez 500 era un instrument de asuprire. Catolicii nu aveau 
dreptul să ocupe funcţii oficiale, să aibă proprietate fun
ciară, să facă testament, să moştenească ; a i episcop ca
tolic echivala cu crimă de înaltă trădare. Toate acestea 
constituiau mijloace de a-i jefui pe irlandezi de pămîntul 
lor ; totuşi, în Ulster mai mult de jumătate in urmaşii 
englezilor au rămas catolici. Poporul a fost împins în bra
ţele clerului catolic, datorită cărui fapt acesta şi-a păstrat 

* - nobili. - Nota trad. 
** - comercianţi-aventurieri. - Nota trad. 
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puterea. Singurul lucru pe care a reuşit să-l facă guvenul 
englez a fost să sădească o aristocraţie n Irlanda. Oraşele 
construite de englezi au devenit irlandeze. De aceea există 
în rîndurile fenienilor atît de multe nume englezeşti. 

In timpul războiului de independenţă din America, jugul 
a fost atenuat întrucîtva. Alte concesii au fost necesare in 
timpul revoluţiei franceze. Irlanda s-a ridicat aît de rapid, 
încît locuitorii ei ameninţau să-i depăşească pe englezi. Gu
vernul englez i-a silit să se răscoale şi, recurgînd la corup
ţie, a obţinut Uniunea 501• Uniunea a dat o lovitură de moarte 
industriei irlandeze, care începuse să renască. Meagher a 
spus cîndva că oate ramurile industriei irlandeze au fost 
nimicite, că a rămas numai producţia de coşciuge. O bucată 
de pămînt a devenit o condiţie indispensabilă pentru asigu
rarea existenţei ; marii proprietari funciari îşi dădeau in 
arendă pămintul unor speculanţi, şi înainte de a ajunge în 
mina ţăranului acelaşi pămînt forma obiectul a patru-cinci 
contracte de arendă succesive, ceea ce a avut ca urmare o 
creştere considerabilă a preţului .pămîntului. Populaţia agri
colă se hrănea numai cu cartofi şi cu apă ; griul şi carnea 
erau trimie în Anglia ; renta se consuma la Londra, Paris 
şi Florenţa. In 1836 s-au trimis unor proprietari funciari 
absenteişti 7 OOO OOO I.st. O dată cu produsele şi cu renta se 
eiportau şi îngrăşămintele, pămîntul era secătuit. Foametea 
cuprindea adesea cînd o regiune, cînd alta, dar boala carto
fului din 1846 a rprovocat o foamete generală. Un milion 
de oameni au murit de foame. Boala cartofului a fost o con
secinţă a secătuirii solului, un rezultat al dominaţiei engleze. 

Prin abrogarea legilor cerealelor, Irlanda îşi pierde si
tuaţia de monopol pe piaţa engleză, vechile arenzi nu mai 
pot fi plătite. Preţurile ridicate la came şi falimentul m�ilor 
proprietari de pămînt care mai rămăseseră au contribuit la 
alungarea ţăranilor cu mică gospodărie şi la transformarea 
pămînturilor lor în păşuni pentru oi. Incepînd din 1860 o 
suprafaţă arabilă de peste jumătate de milion de acri a în
cetat să mai fie cultivată. Recolta la acru s-a redus : la ovăz 
cu 1 6 % ,  la in cu 36 % ,  la cartofi cu 50 % .  Acum se cultivă 
pentru piaţa engleză numai ovăz, iar griul se importă. 

O dată cu secătuirea solului s-a înrăutăţit starea fizică 
a populaţiei. Numărul paraliticilor, al orbilor, al surdomuţilor 
şi al alienaţilor a crecut in mod absolut, în timp ce popu
laţia s-a redus. 
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Peste 1 100 OOO de oameni au fost înlocuiţi cu 9 600 OOO 
de oi. !n Europa nu s-a întîmplat niciodată ceva similar. 
Ruşii îi înlocuiesc pe polonezii strămutaţi cu ruşi, dar nu 
cu oi. Numai în China, sub mongoli, s.a pus o dată pro
blema distrugerii unor oraşe spre a 1se face loc pentru oi .  

De aceea problema irJandeză nu este numai o problemă 
naţională, ci şi o problemă a pămîntului şi a existenţei. 
Moarte sau revoluţie, aceasta este lozinca de ordine. Irlan
dezii sînt convinşi că, dacă ceva trebuie să se întîmple, apoi 
trebuie să se întîmple curînd. Englezii ar trebui să ceară 
separarea Irlandei şi să lase în seama irlandezilor înşişi re
zolvarea problemei proprietăţii funciare. Orice alte măsuri 
sînt inutile. Dacă lucrul acesta nu se va întîmpla în curînd, 
emigraţia irlandeză va provoca un război 1cu America. Stă
pînirea Irlandei înseamnă astăzi stoarcere de arenzi pentru 
ar1stocraţia engleză. 

Se publkă pntru pri.a oară 

1 4  

S e  tipăreşte dlJpă manscrisul 
lui Eoarius 

TnadlS din limba germană 

[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu consecinţele folosirii maşinilor 

în sistemul capitalist 52] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 28 iulie 1868 
a Consiliului General] 

Cetăţeanul Marx deschide discuţiile pe tema : „Conse
cinţele folosirii maşinilor de către capitalişti " .  Ceea ce ne 
surprinde mai mult decît orice, pune el, este că folosirea 
maşinilor a dus la rezultate cu totul opuse celor considerate 
inevitabile. In loc de aşteptata rducere a timpului de muncă, 
s-a ajullS la prelungirea zilei de muncă pînă la 16-18 ore. 
Inainte ziua de muncă obişnuită era de zece ore ; n ultimii 
o sută de ani tipul de muncă a fost prelungit, prin lege, 
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atît aici cît şi pe continent. întreaga legislaţie industrială a 
acestor o sută de ani se reduce, în fond, la a-i constrînge, 
prin forţa legii, pe muncitori să lucreze un număr mai mare 
de ore. 

Abia în 1 833 ziua de muncă pentru copii a fost limitată 
la 12 ore ; ca urmare a muncii excesive, nu le mai rămînea 
de loc timp pentru dezvoltarea lor intelectuală. Starea lor 
fizică a avut şi ea de suferit ; în rîndurile lor au început să 
bîntuie epidemiile, ceea ce a determinat pe unii reprezen
tanti ai claselor dominante să se ocupe de această problemă. 
Sir Robert Peel-senior a fost unul din primii care au atras 
atenţia asupra acestei situaţii �ngrijorătoare, iar Robert Owen 
a fost primul fabricant care a limitat timpul de muncă în 
întreprinderea sa . Legea cu privire la ziua de muncă de 
1 0  ore a fost prima care limita timpul de muncă pentru femei 
şi copii .Ia 1 0112 ore pe zi, dar ea a fost aplicată numai într-o 
anumită oategorie de fabrici. 

Acesta a fost un pas Inainte, întrucît muncitorii dispu
neau astfel de mai mult timp liber. In ce priveşte scăderea 
producţiei, ea a fost în scurt timp compensată : datorită 
perfecţionării maşinilor şi intensităţii sporite a muncii, aStăzi, 
cînd ziua de muncă e mai scurtă, se prestează mai multă 
mu:ă decît înainte, cînd ea era mai lungă. Oamenii lu
crează din nou pînă la extenuare, şi in curînd va fi nevoie 
ca ziua de muncă să fie redusă la opt ore. 

O altă consecinţă a folosirii maşinilor a fost aceea că 
a constrîns femeile şi copiii să 1se ducă să muncească în 
fabrici. în felul acesta, femeia a început să participe ca o 
forţă activă la producţia noastră socială. înainte, munca femei
lor şi a copiilor era prestată în cadrul familiei. Nu vreau 
să spun că această participare a femeilor şi copiilor la pro
ducţia noastră . socială este un neajuns. Cred că fiecare 
copil care a depăşit vîrsta de 9 ani trebuie să fie ocupat, o 
parte din timpul său, cu munca productivă ; dar modul cum 
sînt siliţi să lucreze copiii în condiţiile actuale este îngro
zitor. 

O altă consecinţă a folosirii ma5inilor este că ea a du; 
la o totală modificare a relaţiilor capitaliste din această 
ţară. înainte existau patroni bogaţi şi muncitori săraci care 
foloseau propriile lor unelte de muncă. Intr-o anumită mă
sură, aceştia erau oameni liberi şi aveau posibilitatea să 
opună în mod efectiv rezistenţă patronilor lor. Pentru mun-
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citorii de fabrică moderni, pentru femei şi copii nu există 
o asemenea libertate, ei sint sclavii capitalului. 

Capitaliştii au cerut într-una să li e pună ,la dispoziţie 
o invenţie care Să-i facă să nu mai depindă de muncitori : 
maşina de tors şi războiul de ţesut mecanic le-au dat această 
independenţă, întrucît au pus forţa motrice a producţiei în 
mîinile lor. Datorită acestui lucru, puterea capitalistului a 
crescut extraordinar de mult. Proprietarul de fabrică a de
venit legislator penal în cadrul întreprinderii sale, aplică 
amenzi după bunul său plac, adeseori pentru propria lui 
îmbogăţire. Baronul feudal, în atitudinea a faţă de iobagi, 
era legat de anumite tradiţii şi se supunea unor reguli sta
tornicite ; asupra proprietarului de fabrică însă nu se exer
cită nki un control. 

Una din consecinţele cele mai importante ale folosirii 
maşinilor este munca organizată, care, mai devreme sau mai 
tîrziu, îşi va da roadele. Influenţa maşinilor asupra munci
torilor cu a căror muncă intră în concurenţă este de-a dreptul 
ucigătoare. Atît în Anglia cît şi în India o mulţime de oameni 
care lucrau la războaie de ţesut manuale au fost duşi la 
pieire, în adevăratul sens al cuvîntului, prin introducerea 
războaielor de ţesut mecanice. 

Adeseori ni se spune că neajunsurile provocate de 
maşini au un caracter trecător. Dar producţia de maşini se 
dezvoltă continuu şi, dacă această dezvoltare atrage în 
producţie un mare număr de oameni şi le dă totodată de 
lucru, pe de altă parte, ea lasă mereu fără lucru o mulţime 
de muncitori. Există un surplus continuu . de populaţie înlă
turată din producţie, nu un surplus de populaţie în raport 
cu producţia ţării, cum sm;ţi.n malthusienii, ci un surplus 
de oameni a căror muncă a devenit de prisos în urma intro
ducerii unor maşini mai productive. 

Introducerea maşinilor în agricultură provoacă un sur
plus continuu de populaţie, care nu mai poate găsi de 
lucru. Afluenţa acestui surplus la oraşe exercită o presiune 
permanentă asupra pieţei muncii, ceea ce duce ·la scăderea 
salariilor. Situatia existentă în cartierul Bast End din Londra 
constituie un exemplu menit să dovedească o asemenea 
influentă 503. 

Consecinţele reale ale folosirii maşinilor sînt mai vizi
bile ca oriunde in sectoarele de muncă în care n-au fost 
introduse maşini. 
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!n concluzie, se poate spune că n momentul de faţă 
folosirea maşinilor duce, pe de o parte, la muncă organi
zată, asociată, iar pe de altă parte la desfiinţarea tuturor 
relaţiilor soiale şi familiale existente pină acum. 

ublicat în ziarul „The Bee-Hive• 
DT. 354 din 1 august 1B6B 

15  

S e  tipăreşte după textul 
procselor-rbale 
ale Csiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu reducerea zilei de muncă 504] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 1 1  august 1 868 a Consiliului General] 

Cetăţeanul Marx spune că nu poate i de acord cu afir
maţia făcută de Milner 505, că reducerea zilei de muncă duce 
la scăderea producţiei, şi arată că în ramurile n care s-a 
trecut la limitarea zilei de muncă, uneltele de producţie au 
căpătat o dezvoltare mult mai mare decît n alte ramuri. 
lmLtarea zilei de mllcă va duce la folosirea maşinilor pe 
scară mai largă şi  mica producţie va deveni din ce in ce 
mai puţin posibilă, ceea ce constituie, de altfel, o condiţie 
necesară pentru trecerea la producţia socială. Latura sani
tară a problemei este clară 500• Totuşi o reducere a zilei de 
muncă este necesară şi pentru a lăsa mai mult timp liber 
clasei muncitoare pentru pregătirea ei intelectuală. Limita
rea prin lege a zilei de muncă reprezintă primul pas spre 
dezvoltarea fizică şi intelectuală a clasei muncitoare şi spre 
eliberarea ei definitivă. In zilele noastre nimeni nu contestă 
necesitatea unei intervenţii a statului în favoarea femeilor 
şi a copiilor ; dar limitarea zlei lor de muncă a dus, în 
majoritatea cazurilor, la o reducere a zilei de muncă şi 
pentru bărbaţi. Cea dintii care a procedat la o reducere a 
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zilei de muncă a fost A.glia, iar după aceea alte ţări au 
fost şi  ele nevoite, într-o măsură sau alta, să urmeze exemplul 
ei. în Germania a început să se desfăşoare o agitaţie se
rioasă, şi e de aşteiptat ca Consiliul de la Londra să preia 
el conducerea acestei campanii. Sub aspectul ei principial, 
această problemă a fost rezolvată la congresele precedente ; 
acum a sosit momentul să trecem la acţiune. 

Publicat in ziarul „The Bee-Hive" 
nr. 358 din 22 august 1 83 

1 6  

Se tipăreşte după textul 
proc5elor-verbale 
ale Co;iliului General 

Tradus din limba engleză 

Apel către muncitorii germani de la Londra 507 

Muncitori ! 
La 7 septembrie a.c .  se întruneşte la Bruxelles cel de-al 

treilea Congres internaţional al muncitorilor. 
La acest congres urmează să se discute mijloacele cele 

mai indicate ;pentru lărgirea, intensificarea şi organizarea 
activităţii comune a Uniunii intemationale a muncitorilor, 
precum şi ;probleme strîns legate de interesele casei munci
toare şi care trebuie rezolvate neintîrziat. In sfîrşit, este 
necesar să se ajungă la un acord în ceea ce priveşte meto
dele de propagandă. 

Consiliul General supune congresului următoarele pro-
bleme : 

1 .  Reducerea şi reglementarea zilei de muncă ; 
2. lllfluenţa folosirii maşinilor de către capitalişti ; 
3. Natura proprietăţii funciare ; 
4. Educarea clasei muncitoare ; 
5. Crearea unor instituţii de credit care să contribuie 

la eliberarea socială a clasei muncitoare ; 
6. Cele mai bune metode de a întemeia cooperative de 

producţie. 
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Pentru a contribui la îndeplinirea sarcmu pe care o 
dictează timpul şi împrejurările, vă chemăm să faceţi tot 
ce vă stă n putinţă, ,atît individual dt şi ca organizaţii 
constituite. Prin contribuţii bnevole trebuie strînsă o sumă 
sufidentă pentru ca muncitorii germani de la Londra să 
poată trimite unul sau mai mulţi delegaţi. Ar fi ruşinos dacă 
în vremurile noastre atît de frămîntate nu s-ar găsi în rin
durile miilor de muncitori germani de la Londra oameni care, 
însufleţiţi de interesele lor de clasă  comune, să asigure re
prezentarea lor la Congresul de la Bruxelles. 

Aşadar, să pornim la treabă ! Este de mult timpul ca 
muncitorii din toate ţările să se unească şi să înţeleagă că 
pentru a lupta cu succes împotriva dominaţiei capitaliştilor, 
care recurg la violenţă, este necesară o puternică unire a 
tuturor detaşamentelor clasei muncitoare. 

Să nu uităm că în Statele Unite ale Americii de Nord 
ziua de muncă de opt ore a şi fost legferată pentru toat
întreprinderile statului .  

Să ne amintim aici  cuvintele istorice, cu un adinc în
ţeles, pe care Karl Marx le-a scris în 1867 în prefaţa lucrării 
sale „Capitalul. Critica economiei politiceu : 

„Aşa cum războiul american de independenţă din se
colul al XVIII-lea a fost un semnal de alarmă pentru clasa. 
de mijloc din Europa, tot astfel războiul civil american din 
secolul al XIX-lea a fost un semnal de alarmă pentru clasa 
muncitoare din Europa u 1os. 

Contribuţiile se primesc la Asociaţia culturală a munci
torilor germani n fiecare luni, miercuri şi simbătă seara d
la ora 9 l sus, de către secretar şi casier. 

Windsor Castle, 27, Long Acre, W.C. 

tn numele Asociaţiei culturale a muncitorilor germani, 
secţia germană a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

crs ln jrul datei 
de 1 1  augSt 1868 

Publicat tn ziarul „Hermann• 
r. l dn 15 august 1868 

Conducerea 

Se tipărşte după textul 
apărut fn ziar, onfruntat 
·U mnuscrisul lui K. M.. 

Tradus din limba germană 
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[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu influenţa pe 1care o are 
concurenţa din industria bumbacului 

asupra situaţiei muncitorilor din Franţa 509] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 5 ianuarie 1 869 a Consiliului General] 

Es1e lucru ştiut că industriaşii francezi care produ: 
fire toarse şi aHe articole de bumbac îşi organizează o 
uniune a lor, cu scopul de a-i concura pe industriaşii englezi 
pe propriile lor pieţe. Deşi recunosc Că industriaşii englezi 
dispun de maşini mai bune şi de capitaluri mai mari, ei 
consideră că au reuşit Să-şi menţină poziţiile datorită sala
riilor scăzute ale muncitorilor din Franţa şi speră că, prin 
reducerea continuă a salariilor, vor avea posibilitatea să 
producă mărfuri mai ieftine decît cele ale englezilor. 
D-l Bertel, primarul din Sotteville-les-Rouen şi unul dintre 
cei mai mari industriaşi din acest oraş, a fost primul care 
a lnceput această nouă cruciadă impotriva clasei muncitoare, 
propunînd ca salariile să fie reduse cu 3'2 pence pe zi. Dat 
fiind că muncitorii au reipins aceste condiţii, Sa declarat 
lock-out, şi acum ei ,s-au adresat Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, cerîndu-i să-i ajute. 

Se publică pentru prima oară 

1 8  

Se tpăreşte după textul 
prcselor-verbale 
tale Cnsiliului General 

T1adus din limba engleză 

[Rezoluţia Consiliului General cu privire la 
programul Congresului de la Basel] 

In urma referatului prezentat de Comitetul permanent, 
a fost adoptat următorul program pentru viitorul congres : 

1 )  Problema proprietăţii funciare ; 
21 Dreptul de succesiune ; 
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3) ln ce măsură poate clasa muncitoare să folosească 
n mod nemijlocit creditul ; 

4) Problema învăţămîntului general ; 
5) Influenţa asociaţiilor profesionale asupra eliberării 

clasei muncitoare .  
In continuare a fost stabilită următoarea ordine d e  zi 

a congresului : 
1 )  Verificarea mandatelor ; 
2) Alegerea diferitelor organe ale congresului ; 
31 Raportul Consiliului General şi rapoartele organiza

ţiilor afiliate şi ale secţiilor ; 
4) Discuţii asupra problemelor cuprinse în .programul 

congresului ; 
5) Stabilirea localităţii unde urmează să-şi aibă sediul 

Consiliul General pe anul următor ; 
6) Alegerea membrilor Consiliului General ; 
7) Stabilirea datei şi locului pentru următorul congres. 

Adoptat la 22 iunie 1 869 

Publi.t în foaie volantă, 
la Londra 

1 9  

Se tipăreşte după textul 
>roceselor-verbale 
ale Consiliului General, 
confruntat cu textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 

[Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx 
în legătură cu proprietatea funciară 510] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 6 iulie 1869 a Consiliului General] 

I 

Cetăţeanul Marx consideră că Milner n-a înţeles de loc 
fondul chestiunii în dicuţie. Nimeni nu ridică obiecţii îm
potriva trecerii minelor şi pădurilor în proprietate obştească. 
Prejudiciul pe care-l aduce concentrarea pămîntului în mîini 
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puţine este recunoicut de toţi. Divergenţele de păreri pri
vesc numai pămîntul arabil. Cei ce ridică obiecţii sînt 
adepţii micii gospodării ţărăneşti. Obiectul controversei îl 
formează mica prorprietate. 

Necesitatea socială este un argument mai puternic decît 
cerinţele dreptului abstract. Hotărîrt lucru, toate formele 
posibile de exploatare şi-au găsit o justificare in acest drept 
abstract ; dar a venit timpul să se pună capăt unei ase
menea agitaţii. Aici se pune rproblema Îl ce formă trebuie 
exercitat acet drept. Transformarea proprietăţii feudale în 
proprietate ţărănească a fost o lecesitate socială. In Anglia 
proprietarul a încetat să mai fie o necesitate în agricultură. 

In ceea ce rpriveşte d reptul natural, se rpoate spune că 
şi animalele au un drept natural asupra pămîntului, fiindcă 
nu ;pot trăi fără el .  Dacă împingem acest drept natural pînă 
la consecinţa lui logiică, ajungem la teza :ă fiecare trebuie 
să-şi cultive bucata lui de pămînt. 

Drptul social şi necesitatea socială determină modul 
în care se obţin mijloacele de existenţă. Datorită necestăţii 
sociale, acolo unde cooperaţia a devenit obligatorie au apă
rut fabricile. Faptul că nimeni nu poate să producă ceva de 
unul singur a făcut din cooperaţie o necesitate socială. 

Marx lU are nimic de obiectat împotriva propunerii de 
a se da rezoluţiei o formă mai expresivă. 

II 

Mica ţărănime nu participă la congrese, dar este repre
zentată de fiecare dată prin ideologii ei. Proudhoniştii con
tinuă cu îndărătnicie să revendice mica proprietate indivi
duală, şi ei au fost la Bruxelles. Consiliul General poartă 
răspunderea pentru rezoluţie : ea a fost întocmită de co
misia de la Bruxelles 511, de nişte oameni 1care ştiau prea 
ble ce obiecţii aveau să fie ridicate. Eu nu si1t împotrivă 
ca această rezoluţie să fie refăcută. Cetăţeanul Weston a 
vorbit numai de necesitatea socială. Precum vedem, ambele 
feluri de proprietate asupra ;pămîntului au avut consecinţe 
nefaste. Micul ţăran este doar un proprietar nominal, dar el 
este cel mai periculos, pentru că îşi închipuie şi acum că 
este proprietar real. In Anglia pămîntul poa:te fi transformat 
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in proprietate obştească în decurs de două sărptămîni, prin
tr-un act parlamentar. ln Franţa se poate ajunge la aceit 
rezultat datorită faptului eă proprietarii de ipămînt sînt în 
glodaţi în datorii şi împovăraţi de impozite. 

Se publică pentru prima oară 

20 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu dreptul de succesiune 112] 

Din procesul-verbal al şedinţei 
dln 20 iulie 1 869 a Consiliului General} 

Cetăţeanul Marx deschide discuţiile 1n legătură cu drep
tul de succesiune. El spune că această problemă a fost ridi
cată de Alianţa democraţiei socialiste de la Geneva şi că 
Consiliul General s-a declarat de acord s-o pună în dis
cuţie. Principala cerinţă formulată de Alianţa de la Geneva 
este desfiinţarea completă a dreptului de succesiune. 

Există două forme de succesiune. Dreptul de a testa sau 
sJcesiunea testamentară îşi trage originea de la Roma şi 
a fost caracteristic ipentru acest ista t. Capul familiei romane 
dispunea de putere absolută asupra tuturor acelora care 
aparţineau de casa, de gospodăria lrui. Capul familiei romane 
nu trebuie comparat cu capul familiei de astăzi. Casa unei 
familii romane cuprindea sclavi şi clienţi, de ale căror afa
ceri şi interese trebuia să se îngrijească capul umiliei şi pe 
care el era obligat să le apere în mod ipublic. Exista su
penstiţia ieă atunci cind moare capul familiei, sufletul lui 
rămîne de strajă 1n casă, pentru a veghea ca toate treburile 
să meargă bine sau pentru a-i chinui ipe cei vii în caz că ele 
nu merg cum trebuie. ln vremurile de început ale istoriei 
Romei, acestui zeu al casei i se aduceau jertfe, şi în cinstea 
lui şi pentru liniştirea sufletului său se organizau chiar ser-
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bări sîngeroase. lncetul cu încetul sa creat obiceiul de a 
încheia un paiet cu acest spirit, printr-o Succesiune testa
mentară. ln felul acesta �şi reprezentau romanii nemurirea 
sufletului. Prin succesiune era eternizată vomţa decedatului, 
care era e�primată intr-un testament. Dar acest testament 
nu aducea nearpărat moştenitoului vreo avere, ci îl obliga 
doar să împlinească dorinţa decedatului, ceea ce era con
siderat ca o datorie religioasă. Cu timpul, aceşti moştenitori 
testamentari au început să ipretindă să li se acorde şi dreptul 
asupra averii, dar nici în epoca imperiului ei n-au primit 
vreodată prin lege mai mult de o pătrime. Această superstiţie 
păgînă a fost transmisă ţărilor creştine şi a devenit baza 
dreptului testamentar, aşa cum exi·stă el în momentul de 
faţă în Anglia şi în Statele Unite. 

Dreptul de succesiune german era un drept netestamen
tar, un drept de succesiune familial. Averea era privită ca 
un fel de coproprietate a membrilor familiei, iar capul fa
miliei era administratorul ei. După moartea acestuia, averea 
trecea in rposesia tuturor copiilor. Germanii nu cunoşteau 
alte drepturi de succesiune. 

Biserica romană a introdus dreptul roman, iar sistemul 
feudal a denaturat dreptul german, deoarece proprietatea 
feudală, împovărată de serviciul militar, nu putea fi împăr
ţită. Revoluţia fraJceză .s-a întors la dreptul de succesiune 
german. In Anglia vedem că există o serie întreagă de absur
dităţi : omul are dreptul nelimitat să lase oricui averea sa , 
chiar să-şi dezmoştenească propriii săi urmaşi şi în felul 
acesta să dispună de averea sa mult timp după ce a încetat 
din viaţă. Să lăsăm să se ocupe burghezia de dreptul testa
mentar, fiindcă acest lucru ar putea fi folosit împotriva 
aristocraţiei. In Prusia, numai o mică parte din proprietate 
poate fi lăsată prin testament unei persoane străine. 

Pentru clasa muncitoare, care n�are nimic de lăsat moş
tenire, această problemă nu prezintă nici un interes. 

Alianţa democraţiei socialiste vrea să înceapă revoluţia 
socială prin desfiinţarea dreptului de suocesiune. Se pune 
întrebarea dacă o asemenea .politică ar fi justă. 

Propunerea nu este nouă. Ea a fost făcută de Saint
Simon incă din anul 1830 513. 

a măsură economică, ea n�ar aduce nici un folos. Ea 
ar provoca o perturbare atît de mare, că ar întîmpina în 
mod sigur o rezistenţă aproape de neînvins, care ar duce 
inevitabil la reacţiune. E greu de crezut că, dacă în momen-
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tul izbucnirii unei revoluţii ar fi .proclamată o asemenea 
revendicare, nivelul general de conştiinţă ar putea să-i asi
gure sprij inul său. Pe de altă parte, dacă cla5a muncitoare 
ar avea destulă putere pentru a desfiinţa dreptul de succe
siune, ea ar fi destul de putenică şi pentru a înfăptui expro
prierea, care ar fi o măsură mult mai simplă şi mai eficace. 

Desfiinţarea dreptului de succesiune a.lpra pămîntului 
în Anglia ar atinge funcţiile ereditare legate de pămînt, de 
amera lorzilor etc. etc., 15 OOO de lorzi şi 15 OOO de ladies 
r trebui să piară înainte de a se ajunge la un rezultat vizibil. 
Dimpotrivă, dacă un parlament format din muncitori ar sta
bili că arenda trebuie să intre în vistieria statului, şi nu în 
buzunarul landlordului, guvernul ar obţine dintr-o dată mij
loacele băneşti, fără nici un fel de perturbări sociale, în 
tlp ce prin desfiinţarea dreptului de succesiune s-ar pro
duce debandadă şi nu s-ar ·obţine nici un rezultat. 

Trebuie să depunem toate eforturile rpentru ca nici un 
fel de unelte de producţie să nu rămînă în proprietate pri
vată. Proprietatea iprivată asupra uneltelor de producţie este 
o ficţiune, deoarece proprietarii nu se pot folosi singuri de 
ele ; dar ea le dă rproprietarilor o )Utere asupra mijloacelor 
de producţie, cu ajutorul căreia constdng pe alţi oameni să 
muncească pentru ei. Intr-o orînduire semibarbară acest 
lucm a fost, poate, necesar, dar acum nu mai este. Toate 
mijloacele de producţie trebuie socializate, pentru a asi
gura fiecăruia dreptul şi .posibilitatea de a da o întrebuin
ţare forţei sale de muncă. Dacă ar exista la noi o asemenea 
situaţie, dreptul de succesiune n-ar avea nici un rost. Dar, 
atita timp cit situaţia rămîne neschimbată, dreptul familial 
de succesiune nu rpoate fi desfiinţat. Cînd oamenii ac eco
nomii pentru copiii lor, urmăresc în primul rînd să le asi
gure mijloacele de existenţă. Dacă icpiii şi-ar avea existenţa 
asigurată după moartea µărinţilor, aceştia n-ar mai trebui să 
se îngrijească să le lase mijloacele necesare ; dar, atita 
timp cit o asemenea Situaţie nu există, desfiinţarea dreptu
lui de •succesiune ar crea doar dificultăţi, ar nelinişti şi ar 
speria lumea şi n-ar aduce nici un folos. In loc să fie înce
putul unei revoluţii sociale, a n-ar putea să însemne lcit 
sfîrşitul ei. Trebuie ·create mai intîi condiţiile pentru soda
liarea mijloacelor de producţie. 

Dreptul de succesiune testamentară este detestat de 
burghezie, i.truca dă posibilitate statului ca în orice moment 

41 - Marx-ngels - Opere, voi. 16 
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sa se amestece în treburile particulare. La noi există deja 
taxe pe succesiune ; rămîne doar ca ele să fie majora te şi 
să capete un caracter progresiv, ca şi impozitul pe venit, 
l ăsînd neimpozabile doar sumele mici, bunăoară cele de 
50 Ip lire sterline. 

Numai în acest sens această problemă interesează şi 
clasa muncitoare. 

Tot ce ţine de actuala orînduire trebuie schimbat, dar 
claca se lesfiinţeaz: doar testamentele, ele vor fi camuflate 
prin donaţii în timpul vieţii ; prin urmare, e mai bine să 
tolerăm existenta lor în anumite con�iţii decît să înrăutăţim 
şi  mai  mult situaţia. Să fim mai întîi în stare să schimbăm 
actuala ordine, şi atunci dreptul de succesiune o să dispară 
dP la sine. 

Se publică pentru prlna oară 

2 1  

Se tipăreşte după textul 
rprceselor-verbale 
ale Consiliului Gnernl 

Tmdus din limba engleză 

[Rezumatul a două cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legătură cu învăţămîntul general 

în societatea modernă 514] 

[Din procesele-verbale ale şedinţelor 
din 10 şi 17 august 1 869 ale Consiliului General] 

I 

Cetăţeanul Marx 1spune ci rezolvarea acestei probleme 
este legată de dificultăţi de un gen deosebit. Pe de o parte, 
pentru crearea unui sistem de invăţămînt corespunzător este 
nevoie de o schimbare a condiţiilor sociale, iar pe de altă 
parte, pentru schimbarea condiţiilor sociale este nevoie de 
un sistem de învăţămînt corespunzator ; le aceea trebuie 
Sd pornim de la starea de lucruri existentd. 
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La  congresele noastre a fost dezb.tută problema daca 
învăţămîntul trebuie să aibă un caracter de stat sau parti
cular 515• Prin învăţămînt de stat se înţelege un învăţamînt 
care sP află sub controlul guvernului, dar acest lucru nu e 
neapărat necesar. În Massachusetts, conducerea administra
tivă din fiecare localitate este obligat. să asigure tuturor 
copiilor învăţămîntul elementar. In oraşele cu mai mult de 
5 OOO de locuitori ea trebuie să întreţină şcoli medii tehnice, 
iar în oraşele mai mari şcoli de grad şi mai înalt. Statul 
contribuie la întreţinerea şcolilor, dar cu sume nu prea mari. 
In Massachusetts se alocă pentru învătămînt o optime din 
impozitele locale, iar în New York o cincime. Comitetele 
care adninistreaz. şcolile sînt organizaţii locale ; ele nume5c 
pe profesori şi aleg manualele. Deficienţa sistemului de în
văţămînt american constă în faptul că prezintă Jn prea mare 
măsură un caracter local şi că învăţănintul depinde de 
nivelul cultural al fiecărui district. De aceea s-au făcut auzite 
voci care cer instituirea unui control central. PJata unui 
impozit în folosul şcolilor constituie o obligaţie, dar frec
ventarea şcolilor de către copii nu este obligatorie. Impozi
tele grevează asupra proprietăţii, iar cei ce plătesc impozite 
doresc ca banii să fie întrebuinţaţi cu folos. 

Invăţămîntul poate să fie de stat, dar fără s. se afle 
sub controlul guvernului. Acesta poate să numească insp�c
tori, care, fără să aibă dreptul să se amestece în chestiunile 
de învăţămînt propriu-zise, sînt obligaţi să urmărească re5-
pectarea legilor, aşa cum urmăresc inspectorii de fabrici s. 
fie respectate legile cu privire la reglementarea muncii în 
fabrici. 

Congresul poate, fără nici o şovăială, să adopte o hotă
rîre în sensul că învăţămintul trebuie să fie obligator. Cit 
despre faptul că copiii nu pot fi angajaţi în muncă, nu în
cape nici o îndoială că situaţia ce se va crea nu va duce la 
o scădere a salariilor şi că oamenii se vor deprinde cu ea. 

Proudhoniştii susţin că .învăţămîntul gratuit este o abe
raţie, întrucît statul trebuie să plătească pentru el. Se în
ţelege că trebuie să p lătească cineva, dar nu aceia care 
sînt cel mai puţin în stare să facă acest lucru. Vorbitorul 
nu este de părere că şi învăţămîntul secundar trebuie să 
fie gratuit. 

4 1* 
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In ceea ce prive�e sistemul de învăţămînt prusian, des
pre care s-a vorbit atiit de mult, el ţine să menţioneze, în 
mcheiere, că prin acest ·sistem nu se urmăreşte alkeva decît 
pregătirea de buni soldaţi. 

II 

Cetăţeanul Marx pune că în unele puncte există de
plină unitate de veder.i. 

Discuţia a avut drept punct de plecare ipropunerea de 
a se confirma rezoluţia, adoptată de Congresul de la Ge
neva, prin care se cere ca pregătirea intelectuală să fie 
îmbinată cu munca fizică, cu exerciţii de gimnastică şi cu 
pregătirea politehnică. împotriva acestei propuneri n-au fost 
ridiate nici un fel le obiecţii .  

Pregătirea politehnică, preconizată de scriitori proletari, 
este menită să compenseze deficienţele pe care le provoacă 
diviziunea muncii, care împiedică pe ucenici să capete cu
noştinţe temeinice in meseria lor. In această privinţă sa 
pornit .întotdeauna de la ceea ce înţelege burghezia prin pre
gătire politehnică, şi de aceea s-au prezentat lucrurile în mod 
eronat. 

Referindu-se la propunerea făcută de doamna Law în 
legătură cu bugetul bisericesc 516, vorbitorul pune că, din 
punct de vedere ipolitic, ar fi just ca congresul să se pro
nunţ� [mpotriva bisericii. 

l consideră că nu este cazul ca propunerea cetăţeanului 
Milner 517 ·să fie discutată in cadrul dezbaterilor în legătură 
cu problema şcolară ; această educaţie trebuie s-o capete 
tinerii de la adulţi în lupta zilnică cu grutăţile vieţii. Orato
rul nu îndină să vadă în Warren un fel de biblie ; în această 
problemă numai cu greu s-ar putea ajunge la o unitate de 
vederi. La aceasta s-ar putea adăuga că şcoala nu poate să 
dea un asemenea gen de educaţie, care trebuie căpătată mai 
degrabă de la adulţi. 

Nici în şcolile elementare şi nici în cele secundare nu 
trebuie introduse obiecte care să permită o interpretare în 
spirit de partid sau de clasă. Numai obiecte ca ştiinţele na
turale, gramatica etc. pot fi predate în şcoli. Regulile grama
tkale, de ipildă, nu se schimbă în funcţie de faptul că sint 
eplicate de un tory cu sentimente religioase saru de un liber 
cugetător. Obiectele care se pretează la concluzii contradic-
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torii nu trebuie introduse în programa analitică ; cu studiul 
lor se pot îndeletnLci adulţii, sub conducerea unor profesori 
ca doamna Law, care ţine prelegeri depre religie *.  

In ce priveşte desfiinţarea armatei 518 există o rezoluţie, 
adoptată de Congresul de la Bruxelles, aşa că n-are nici un 
rost să mai discutăm încă o dată această problemă. 

Se publică pentru prima oară 

22 

Se tipărşte după textul 
Proceselor-verbale 
1le Consiliului General 

T'adus din limba engleză 

Adresa Ligii pămîntului şi a Muncii 
către muncitorii şi muncitoarele 

din Marea Britanie şi din Irlanda 519 

Muncitori, 
Promisiunile neîntemeiate făcute acum 30 de ani milioa

nelor de englezi care trudeau şi sufereau nu au fost înfăp
tuite. Li s-a pus că desfiinţarea restricţiilor vamale va 
uşura soarta celor săraci din rîndul clasei muncitoare, şi 
dacă prin aceasta n-ar putea fi fericiţi şi mulţumiţi cel puţin 
vor scăpa pentru totdeauna de foame. 

A început o puternică mişcare pentru „o piine mare " 520; 
lan.lorzii spumegau de furie, magnaţii financiari erau in 
derută, abricanţii jubilau - li se indeplinise dorinţa : pro
tecţionismul primise le coup de grâce ** .  A urmat o perioadă 
de prosperitate fără precedent. a început toryi ameninţau 
că vor schimba această politică, dar in 1852, cînd au ajuns 

* In scurta dare de seamă despre şedinţa din 17 august 1 869 a Con
siliului General, apărută în ziarul „Bee-Hive• nr. 410 din 21 augst 1869, 
acest fragment din cuvînare ste redat în felul Umtor : „ln cea ce 
privşte econmia politică, religia i alte obiecte asmănătoare, ele nu 
trebuie introduse în şcolile elementare şi  nici în cele secundare. Asem
nea materJi de studiu privesc peoanele adulte şi trebuie prate, sub 
follă de lecţii, de nişte profeori ca doamna Law".  - Nota red. 

** - lovitura de graţie. - Nota trad. 



61 4 Anexe 

la guvern, în loc să-şi pună în aplicare ameninţarea, s-au 
alăturat celor care ridicau în slăvi concurenţa nelimitată. 
Pregătiţi să suporte pierderi băneşti, ei au descoperit, spre 
marea lor mirare, că veniturile provenite din arendă creş
teau anual cu peste 2 OOO OOO I .st. Niciodată în istoria ome
nirii nu existase atîta avuţie - adică atîtea mijloace pentru 
a satisface necesităţile omului - produsă de braţe atît de 
puţine şi într-un timp atît de scurt ca de la abrogarea legilor 
cerealelor. În decurs de 20 de ani valoarea declarată a 
exportului anual de iproduse agricole şi industriale britanice 
şi irlandeze - roadele propriei voastre munci - a crescut 
de la 60 OOO OOO I . st. la 1 88 900 OOO I . st. În 20 de ani venitul 
impozabil al lorzilor şi ladies-ilor de pe pămîntul britanic a 
crescut, după cum singuri recunosc, de la 98 OOO OOO I.st. la 
1 40 OOO OOO l .st„ iar veniturile marilor fabricanţi şi industriaşi 
a crescut de la 60 OOO OOO I . st. la 1 10 OOO OOO I .st. anual. Era 
oare omeneşte posibil să se realizeze mai mult ? 

Dar vai ! în familia britanică există şi copii vitregi. Nici 
un cancelar al trezoreriei nu a divulgat pînă acum secretul : 
cum se împart aceste 1 40 OOO OOO I.st. între magnaţii fun
ciari ; Jn schimb ştim totul despre industriaşi. Numărul celor 
mai norocoşi dintre ei a crescut de la 16 in 1 846 la 1 33 in 
1 866. Venitul mediu anual al fiecăruia dintre ei a crescut de 
la 74 300 I.st. la 1 00 600 I.st. În 20 de ani ei şi-au însuşit o 
pătrime din creşterea venitului. In categoria imediat urmă
toare numărul lor a crescut de la 3 1 9  la 959 ; venitul mediu 
anual al fiecăruia dintre ei a crescut de la 17 700 I .st. la 
19 300 I . st . ;  aceştia şi-au însuşit o altă pătrime. Ceea ce a 
rămas - jumătate - a fost împărţită între 346 048 de bur
ghezi respectabili, al  căror venit anual variază între 100 şi 
10 OOO I .st. Milioanele care trudesc, ,producătorii acestei avuţii 

cenuşăreasa Britaniei - primeau şi lovituri de Jicior 
în loc de o jumătate de penny. 

în 1 864 venitul impozabil de la rubrica D521 a crescut 
cu 9 200 OOO I .st. Din această creştere, capitala, cu mai puţin 
de 1/s din populaţie, a înghiţit 4 266 OOO 1. st. ,  adică aproape 
jumătate . Din această sumă 3 1 23 OOO I .st. ,  mai mult de 1/3 
din creşterea venitului întregii Marii Britanii, a fost absor
bită de City-ul londonez, adică de cei privilegiaţi şi care 
reprezintă 1/179 din populaţia britanică : pentru Mile End 
şi Tower, cu o populaţie muncitorească de patru ori mai 
numeroasă, au revenit 175 OOO I .st. Burghezii din City se 
îneacă în aur ; proprietarii de imobile din Tower Hamlet; 
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sînt copleşiţi de impozite în folosul săracilor. Cei din City 
se opun, bineînţeles, centralizării impozitelor în folosul să
racilor, pornind exclusiv de la principiul autoadministrarii 
locale. 

în decurs de 10 .ni, pînă Jn 1 86 1  inclusiv, numărul 
muncitorilor din industria bumbacului a crescut cu 12 % ; 
produc ţia lor a crescut cu 1 03 % .  Numărul muncitorilor din 
minele de fier a crescut cu 6 % , :producţia minelor a crescut 
cu 37 % . Douăzeci de mii de mineri munceau pentru zece 
proprietari de mine. În aceiaşi 10 ani numărul muncitorilor 
agricoli din Anglia şi Wales a scăzmt cu 88 147, şi totuşi, în 
cursul aceleiaşi perioade, multe sute de mii de acri ele pă
mînt comunal au fost ingrădite şi transformate în proprie
tate privată pentru a mări domeniile nobilimii, şi acest 
proces continuă şi  acum. 

În 12 ani, în Anglia şi  Wales, arenda,  care potrivit legii 
cu privire la asistenţa săracilor, este supusă la un impozit, 
a crescut de la 86 700 OOO I .st.  la 1 1 8 300 OOO I .st. ;  numărul 
pauperilor adulţi apţi de muncă a cresout de la 144 500 
la 1 85 600. 

Acestea nu sînt fantezii, născocite de imaginaţia înfier
bîntată a unor extravaganţi incurabili, ci mărturisiri ale 
landlorzilor şi ale magnaţilor financiari consemnate în pro
priile lor cărţi albastre. Unul dintre eperţii lor a declarat 
zilele trecute în Camera lorzilor că, trăind în lux, clasele 
avute pot să depună anual 150 OOO OOO I .st. din produsul 
muncii voastre. Cîteva săptămîni mai tîrziu, preşedintele 
Colegiului regal al chiurgilor a relatat unui juriu, constituit 
pentru a cerceta cauzle decesului  prematur a opt oameni, 
ceea ce a văzut n îngrozitoarea casă de muncă din 
St. Pancras. 

Numărul privilegiaţilor a crescut şi  în Irlanda, şi veni
turile lor au crescut de asemenea, în timp ce o şesime din 
fiii şi fiicele ei, care munceau din greu, au pierit de foame 
şi de bolile provocate de aceasta, iar o •treime din cei 
rămaşi in viaţă au fost alungaţi de pe pămînturile arendat> 
şi siliţi să emigreze spre a scăpa de persecuţiile uzurpato
rilor criinali. 

Această perioadă de prosperitate industrială fără prece
dent a dus mii din tovarăşii noştri muncitori - bărbaţi şi 
femei cinstiţi, .evinovaţi, harnici - in case de muncă ; 
roastbeef-ul la care visau s-a transformat în zeamă lungă. 
Sute de mii de bărbaţi, femei şi copii rătăcesc prin ţara în 
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care sau născut, fără adăpost, înjosiţi şi oropsiţi, mişună 
prin oaşe şi pe şoselele ţării ; ei caută de lucru pentru a-şi 
asigura hrana şi un adăpost, dar nu găsesc. Alte mii, mai 
mult descurcăreţi decît cinstiţi, fac închisoare pentru furturi 
mărunte, preferînd disciplina de închisoare vieţii din casele 
de muncă ; în acelaşi p, marii escroci sînt în libertate, 
iar ticăloşii landlorzi prezidează sesiunile judecătoriilor de 
pace pentru a împărţi dreptatea. Mii de oameni tineri şi 
sănătoşi pleacă :peste mare, fug de casa .părinteacă ca de 
ciumă ; cei bătrîni şi slabi mor pe drum de foame şi frig. 
Spitalele şi infrmeriile sint tiosite de oameni bolnavi de 
friguri şi sleiţi de foame ; moartea prin inaniţie a devenit 
un fenomen cotidian. 

Părerea generală este că nicicînd muncitorii 1săraci n-au 
.durat suferinţe atît de mari şi nicicînd mizeria n-a fost 
aut de răspîndită ; în iacelaşi timp însă nidcînd mijloacele 
pentru satisfacerea nevoilor omului n-au fost atît le abun
dente ea acum. Aceasta dovedeşte în primul rînd că iprind
piul moral al oricărei puteri de stat potrivit căruia „bună
starea întregii societăţi este legea supremă şi trebuie să fie 
scopul şi ţinta oricărei legislaţii civile" este complet descon
siderat. Cei care conduc destinele naţiunii fie că au neglijat 
cea mai înaltă îndatorire a lor, slujind interesele particulare 
ale celor bog•aţi rpentru a-i face mai bogaţi, fie că din cauza 
poziţiei sociale, a educaţiei, a prejudecăţilor lor de clasă nu 
au fost în stare să-şi facă datoria faţă de întreaga societate 
şi să ia măsurile corespunzătoare ; şi într-un caz şi în altul 
ei au înşelat pe cei ce le acordaseră încredere. 

Dominaţia de clasă este posibilă numai cu condiţia ca 
cei oprimaţi să fie feriţi de neagra mizerie. Clasele domi
naTte nu au reuşit să-l ferească pe muncitorul industrial în 
depllnătatea forţelor sale de mizerie şi de moartea prin ina
niţie. Măsurile lor s-au dovedit ia fi nefondate, promisiunile 
lor n-a u fost îndeplinite. Au promis că vor reduce cheltuie
lile publice, dar, în loc de aceasta, le-au mărit considerabil. 
Au promis că vor lua de pe umerii voştri povara impozi
telor, dar bogătaşii plătesc doar o parte infimă din cheltuie
lile spor ite ; restul se percepe la obiectele de primă nece
sitate destinate vouă - chiar şi la chitanţele de amanet se 
peCepe un impozit -, pentru întreţinerea unei armate per
manente, recrutate din Propriile voastre rînduri, care să 
tragă în voi în rcazul cînd daţi semne de nemulţumire. Au 
promis să reducă la minimum pauperismul, dar au făcut ca 



Insemnări şi documente 617 

sărăcia şi lipsurile să vă însoţească în permanenţă - „pîinea 
mare" s-a redus a zero. Fiecare măsură aplicată n-a făcut 
decît să accentueze mizeria şi aum ele nu mai au nimic de 
propus - dominaţia lor este sortită pie\rii. Menţinerea ei 
ar însemna ruinarea .uturor. Există o singură soluţie. Să vă 
ajuaţi singuri I Hotărîţi să nu mai înduraţi această îngro
zitoare rstare de lucruri, acţionaţi conform hotărîrii voastre 
şi îi veţi pune capăt. 

Acum cîteva săptămini 20 de muncitori londonezi au 
dezbătut această chestiune. Ei aru ajuns la concluzia că 
actuala bază economică a societăţii este cauza .uturor rele
lor existente, că llimic în afară de transformarea sistemului 
social şi politic existent nu poate ajuta şi că acest lucru 
nu-l pot face dedt masele de oameni ai muncii înseşi. Ei 
şi-au epus concluziile într-o serie de rezoluţii pe care le-au 
prezentat la o conferinţă convocată de ei a reprezentanţilor 
lllncitorilor. Aceste rezoluţii au fost dezbătute în cadrul a 
trei şedinţe şi adoptate în unanimita te. 1n vederea tradu
cerii lor în viaţă a fost creată o nouă organizaţie a munci
torilor cu numele de Liga pămîntului şi a muncii. Comitetul 
executiv al a,cestei organizaţii, format din peste patruzeci de 
cunoscuţi reprezentanţi ai muncitorilor, a fost însărcinat să 
elaboreze o platformă de principii pe baza rezoluţiilor pre
liminare adoptate de conferinţă ca program de acţiune, cu 
ajutorul căruia să se poată înfăptui o schimbare radicală. 

După o matură chibzuinţă comitetul a adoptat urmă
torul program : 
1 .  Naţionalizarea pămîntului. 
2. Crearea de colonii agricole în interiorul ţării. 
3. lnvă/ămînt general, gratuit, laic şi obligatoriu. 
4. Desfiinţarea băncilor de emisie particulare. Dreptul ex

clusiv al statului de a emite bancnote. 
5. lnlocuirea tuturor impozitelor cu un singur impozit direct 

şi progresiv. 
6. Lichidarea datoriei publice. 
7. Desfiinţarea armatei permanente. 
8. Reducerea zilei de muncă. 
9. Drept de vot general, egal, cu re tribuirea deputaţilor. 

Succesul eforturilor noastre va depinde de presiunea pe 
care o vom putea execia asupra stăpînitorilor, şi pentru 
aceasta avem nevoie de superioritate numerică, de unire, de 
organizarea şi coordonarea acţiunilor noastre. De aceea vă 
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chem.m sd v. uniţi, să vă organizaţi, să vă coordonaţi ac
ţiunile şi sa proclamaţi pretutindeni în Irlanda, Scoţia, v.-ales 
şi Anglia : „Pămîntul să fie al poporului" - moştenitorul 
legitim al darurilor naturii. Nici o societate raţional orga
nizată nu rpoate lăsa pămîntul, care este izvorul vieţii, in 
st.pînirea şi la cheremul unui pumn de persoane particulare 
care să dispună de el după bunul lor plac. Un guvern ales 
de întregul popor şi 1care se bucură de încrederea acestuia 
este singura forţă în stare să administreze pămîntul în fo
losul întregii societăţi. 

Luptaţi pentru ca statul să preia pămînturile neocupate 
şi să le colonizeze cu şomeri, punînd astfel bazele naţiona
lizării pămîntului. Nu mai permiteţi să fie îngrădit nici un 
acru de pămînt comun în scopurile particulare ale nepro
ducătorilor. Determinaţi statul să folosească armata - pînă 
în momentul cînd va fi desfiinţată definitiv - pentru diverse 
lucrări de ameliorare a terenurilor, ca : înlăturarea buruie
nilor, drenarea şi nivelarea pîrloagelor, în loc să înfiinţeze 
lagăre menite să distrugă viaţa. Dacă cimpiile înverzite şi 
grădinile de zarnavat nu sînt bune pentru un sport nobil cum 
este vînătoarea, atunci n-au decît să emigreze amatorii de 
vînătoare. 

Faceţi din cele nouă puncte ale Ligii programul munci
torilor, piatra de încercare pentru verificarea candidaţilor 
în alegerile parlamentare, şi dacă vedeţi că aceştia nu 
corespund menirii lor renunţaţi la ei ca la o monedă falsă, 
căci dne nu e pentru voi e împotriva voastră. 

Sînteţi frustraţi de roadele muncii voastre pe baza legi
lor funciare, financiare şi a tot felul de alte legi. Din salariul 
mizer care vi se lasă trebuie 1să plătiţi dobîndă la datoria 
făcută rpentru a ţine sub jug pe strămoşii voştri ; trebuie 
să !ntreţineţi o armată permanentă, care, în ceea ce priveşte 
generaţia voastră, serveşte aceloraşi scopuri ; cînd aveţi de 
lucru sînteţi în mod sistematic epuizaţi din cauza muncii 
excesive şi în orice condiţii sînteţi ln permanenţă subali
mentaţi. Numai o serie de reforme radicale ca cele indicate 
în programul nostru vă pot scăpa din situaţia desperată în 
care vă aflaţi în prezent. Dificultăţile rpot fi învinse prin 
unitate de ţeluri şi de acţiune. Noi sîntem mulţi, iar duş
manii noştri sînt puţini .  Aşadar, muncitori şi muncitoare de 
toate confesiunile şi de toate profesiunile, cereţi-vă cu toţii 
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drepturile, strîngeţi-v. rîn clurilc şi uniţi-vă forţele sub stea
gul Ligii pămîntului şi a muncii, pentru a obţine propria 
voastră eliberare ! 

lntocmit de G. Eccarius în j urul 
datei de 14 noiembrie 1869 
Publioat in broşura 
„Address of the Land and 
Labour League to the Working 
Men and Women of Great Britan 
and Ireland" ,  editată la Londra 
în 1869 

John Weston, casier 
Martin J. Boon } 
J. George Eccarius se9retari 
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Se tipăreşte după textul broşurii 

Tradus din limba engleză 

[Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx 
în legătură cu politica guvernului britanic 

faţă de deţinuţii irlandezi 522] 

[Din procesele-verbale ale şedin i elor 
din 16 şi 23 noiembrie 1 869 ale Consiliului General] 

I 

Cetăţeanul Marx deschide apoi discuţia în legătură cu 
poziţia adoptată de guvernul britanic în problema irlan
deză. El spune : 

O amnistie politkă poate să aibă două cauze : se de
clară amnistie 1) atunci cînd un guvern care se sprijină pe 
forţa armelor şi pe asentimentul opiniei publice este destul 
de tare, iar duşmanul îşi recunoaşte înfrîngerea, cum a fost 
cazul în America ; 2) atunci cînd cauza conflictului o consti
tuie proasta guvernare, şi opoziţia reuşeşte să-şi impună 
punctul de vedere, aşa cum s-a întîmpat în Austria şi Un
garia. Acelaşi lucru ar fi trebuit să se întîmple şi în Irlanda. 
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Atît Disraeli cit şi Gladstone au spus că guvernul ar 
trebui să facă pentru Irlanda ceea ce în alte ţări ar face o 
revoluţie. Bright a afirmat în repetate rînduri că în Irlanda 
poate să izbucnească oricînd o revoluţie, dacă nu se a 
produce o schimbare radicală a 1situaţiei. 1n perioada ale
gerilor, Gladstone a Îllcercat să justifice răscoala fenienilor, 
spunînd că oricare altă naţiune, în împrejurări similare, s-ar 
i răsculat şi ea. Cînd, în Camera comunelor, s-a văzut atacat 
din toate părţile, el a căutat să iasă din încurcătură afir
mînd că declaraţiile sale fulminante îndreptate împotriva 
„politicii de cuceriri 1 n-au vrut să însemne altceva decit că 
Irlanda trebuie guvernată potrivit concepţiilor irlandezilor. 
Pentru a pune capăt „politicii de ·cuceriri 1 ,  el ar fi trebuit 
ca, atunci cînd a fost numit ministru, să-şi înceapă 1activi
tatea prin acordarea unei amnistii, aşa cum s-a întîmplat în 
America şi Austria. Dar el n-a f.cut aşa ceva. După aceea 
municipalităţile din Irlanda au început să desfăşoare o miş
care pentru amnistie. In momentul dnd o delegaţie care 
urma să prezinte o petiţie cu 200 OOO de semnături, prin 
care se cerea eliberarea deţinuţilor, era gata .să pornească 
la drum, el a anticipat această acţiune prin eliberarea cîtorva 
persoane, ca să nu dea impresia că cedează presiunii exer
citate de Irlanda. Petiţia i-a fost înaintată, dar, cu toate că 
n-a fost întocmită de fenieni, el n-a dat mc1 un răspuns. 
După aceea, în Camera comunelor a fost făcută o interpe
lare în legătură cu odiosul tratament la care sînt supuşi 
deţinuţii. In această privinţă cel puţin, guvernul englez se 
arată a fi nepărtinitor : el are aceeaşi comportare faţă de 
irlandezi ca şi faţă de englezi. In nici o ţară din Europa 
deţinuţii politici nu sînt trataţi ca în Anglia şi în Rusia. 
Bruce a fost nevoit să recunoască acest fapt. Moore a cerut 
să se deschidă o anchetă, dar a fost refuzat. După aceea a 
început mişcarea populară pentru amnistie în Limerick. S-a 
ţinut un miting, la care au participat 30 OOO le oameni, şi sa 
adoptat o moţiune, în care se eerea eliberarea necondiţio
nată a deţinuţilor. S-au ţinut, de asemenea, mitinguri in 
toate oraşele din nord. După aceea s-a anunţat grandiosul 
miting de la Dublin, la care au participat 200 OOO de per
soane. S-a stabilit cu cîteva săptămîni foainte ca el să aibă 
loc la 10  octombrie. Asociaţiile profesionale voiau să orga
nizeze o procesiune. La 8 octombrie guvernul a lansat o 
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proclamaţie prin care interzicea trecerea procesiunii pe 
anumite străzi. I saac Butt a interpretat această restricţie 
drept o interzicere a procesiunii. S-au dus cîţiva inşi să-i 
ceară lămuriri şi lui Fortescue, dar acesta nu era acasă, iar 
secretarul său, Burke, nu ştia nimic. I-au lăsat o scrisoare, 
la care au aşteptat răspuns, dar Fortescue s-a eschivat de la 
aşa ceva. Guvernul voia să a ibă loc o ciocnire. S-a renunţat 
la pr.cesiune, iar mai tîrziu s-a aflat că, cu această ocazie, 
li s-au distribuit soldaţilor cite 40 de cartuşe. 

După aceea Gladstone a dat un răspuns evaziv la pe
tiţia din auguit de la Limerick 523• El a scris că comportarea 
oamenilor este foarte diferită. Unii sînt oameni loiali, iar 
alţii folosesc un limbaj grosolan şi cer să li se dea ca un 
drept al lor ceea ce nu p oate fi dedt un act de caritate. 

E cam multă înfumurare din partea unui slujitor plătit 
al societăţii să dea lecţii de modul cum anume trebuie si 
se vorbească la o întrunire publică . 

Următoarea obiecţie ridicată de Gladstone a fost aceea 
că deţinuţii n-au renunţat la planurile lor, care au fost zi
dărnicite prin arestarea lor. 

Cum poate să cunoască Gladstone planurile lor şi să 
ştie că n-au renunţat la ele ? N-a reuşit cumva, prin apli
carea unor torturi, să obţină mărturisiri în această pri
vinţă ? El vrea să-i silească să renunţe la principiile lor, 
vrea si-i înjosească din punct de vedere moral. Napoleon 
n-a cerut nimănui să renunţe la principiile •sale republicane 
atunci cînd a acordat amnistie, şi nici Prusia n-a pus o 
asemenea condiţie. 

In continuare Gladstone declară că conspiraţia continui 
să existe şi azi [n Anglia şi în America. Dacă aşa ar fi stat 
lucrurile, cotland Yard le-ar fi descoperit repede. Dar toate 
astea nu-s lecit o nemulţumire care dăinuieşte de 700 de 
ani. Irlandezii au declarat că libertatea necondiţionată va fi 
considerată de ei drept un pas spre conciliere. Gladstone 
nu poate să lichideze conspiraţia fenienilor din America, 
pe care nu face decît s-o stimuleze prin comportarea lui ; 
un ziar spune chiar despre el că reprezintă centrul prin
cipal 524 al conspiraţiei. El este nemulţumit de presă, dar, 
cum n-are curajul s-o prigonească, vrea să arunce răspun
derea a supra deţînuţilor. Nu vrea, cumva, să-i ţină drept  
ostateci pentru a mpune o comportare mai cumsecade celor 
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din afara închisorii ? El susţine că „dorinţa noastră a fost 
sa dăm dovadă de o extremă toleranţă 11 • A ajuns, prin ur
mare, la limită. 

Cînd închisoarea Mountj oy a fost înţesată de deţinuţi 
care aşteptau încă să fie judecaţi, dr. M'Donnell i-a trimis 
lui Joseph Murray o scrisoare după alta, în care-i arăta la 
ce tratament sînt ci supuşi. Lordul Mayo a spus ulterior că 
Murray a tăinuit aceste scrisori. M'Donnell i-a scris după 
aceea inspectorului închisorii, un funcţionar de rang mai 
înalt, ceea ce a avut drept urmare că M'Donnell a fost con
cediat, iar Murray avansat. 

Mai departe Gladslone spune că „noi am recomandat" 
ca  delincvenţii mai puţin vinovaţi să fie eliberaţi, dar că 
instigatorii şi organizatorii nu pot fi  uşi în libertate. 

Asta-i o minciună sfruntată. Printre deţinuţi se aflau 
şi doi americani, care erau condamnaţi la cite 15 ani închi
soare.  Frica de America a făcut ca guvernul să-i rună în 
libertate . Carey a fost condamnat în 1865 la 5 ani închi
soare şi se află acum jntr-un ospiciu ; familia sa vrea să-l 
ia acasă, căci nu e el în stare să răstoarne guvernul. 

Gladstone spune apoi că în Anglia răzvrătirea împo
triva ordinii publice a fost întotdeauna considerată drept o 
crimă. Răscoala lui Jefferson Davies era justificată, întrucît 
nu era îndreptată împotriva englezilor şi a guvernului 
lor 525• Guvernul, spune Gladstone în continuare, nu trebuie 
să se lase condus de alte considerente lecit de necesitatea 
de a pedepsi pe infractori. 

Guvernul se află in slujba asupritorilor Irlandei. Glad
stone ar vrea ca irlandezii să cadă în genunchi pentru că un 
suveran luminat şi parlamentul au săvîrşit un mare act de 
dreptate. Dar tocmai ei sînt aceia care au comis nelegiuiri 
împotriva poporului irlandez. Problema irlandeză a fost sin
gura lozincă cu ajutorul căreia Gladstone şi Bright au putut 
să ajungă miniştri, să prigonească pe dissenteri şi să dea 
posibilitate irlandezilor amatori de posturi înalte să-şi jus
tifice venalitatea lor. Biserica n-a fost decît un pretext 
pentru cucerire. Pretextul a fost înlăturat, dar înrobirea a 
rămas. Gladstone a declarat că guvernul va căuta şi de aci 
înainte să înlăture orice motiv de nemulţumire, dar că este 
totuşi hotărît să garanteze viaţa şi proprietatea şi să apere 
integritatea imperiului. 
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Primejdia care ameninţa viaţa şi proprietatea porneşte 
de la aristocraţia engleză. Canada îşi făureşte singură pro
priile ei legi, fără ca prin aceasta .să violeze integritatea 
imperiului, n timp ce i rlandezii sînt împiedicaţi să-şi vadă 
singuri de treburile lor şi trebuie să le lase în grija parla
mentului, adică în grija aceleiaşi puteri care i-a adus in sta
rea lor de azi. Ar fi cea mai mare prostie să se creadă că eli
berarea deţinuţilor din închisoare ar fi mai periculoasă decît 
injuria adusă unei întregi naţiuni. Vechiul spirit de cucerire 
al englezilor se manifestă [n afirmaţia : Noi vrem să vă dăm, 
dar pentru asta trebuie să fim rugaţi. 

lntr-o scrisoare adresată lui Isaac Butt, Gladstone scrie : 

„Dv. ii amintiţi că am luat cînlva apărarea străinilor. Există o are 
vreo analogie între aceste două cazuri ? Fenienii au i.t j udeoaţi potrivit 
uzanţelor legale şi  declaraţi vinovaţi de către o curte cu juri formată 
din compatrioţi de"ai lor. Cei prini la Neapole au ot arestaţi, dar n-au 
fo.t deferiţi justiţiei, iar cînd aşa ceva s"a î.ntîmplat totuşi, au compărut 
în faţa unui tribunal extraordinar şi  au fost condamnaţi de n işte jude
cători care primeau salariu de la guvern• 528• 

Dacă un braconier este condamnat de o curte cu juri 
formată din moşieri localnici, înseamnă că este condamnat 
de nişte compatrioţi de ai săi. Este îndeobşte cunoscut Cd 
curţile cu juri irlandeze sînt alcătuite din furnizori de-ai 
landlorzilor, că mijloacele lor de existenţă depind de ver
dictul pe care-l vor da. Oprimarea continuă să fie o prac
tică obişnuită a tribunalelor. In  Anglia judcătorii pot să  
fie independenţi, în  Irlanda însă nu .  Avansarea lor  depinde 
de felul cum slujesc guvernului. Un procuror, pe nume 
Sullivan, a fost avansat în postul de păstrător al arhivelor 
judecătoreşti. 

Vechiului ordin al  pădurarilor din Dublin, Gladstone i·a 
răspuns că nu-şi aminteşte să fi promis vreodată ca Irlanda 
să fie cîrmuită potrivit concepţiilor irlandezilor 527• Şi, după 
toate acestea, el îşi face apariţia la o primărie şi se plînge 
cl nu e în stare să facă faţă sarcinii ce-i revine. 

Drept urmare, toate mitingurile pentru apărarea dreptu 
rilor arendaşilor sînt contramandate, iar irlandezii cer elibe
rarea deţinuţilor. Ei au rupt legăturile cu partidul clerical 
şi acum cer a Irlandei să i se acorde dreptul de autoadmi-
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nistrare. foore şi Butt s-au declarat de acord cu această 
revendicare. Ei au hotărît să obţină eliberarea lui O'Dono
van Rossa, alegîndu-1 în parlament. 

II 

Cetăţeanul Mot:ershead a făcut o scurtă expunere asu
pra activităţii lui Gladstone ; eu aş fi făcut-o alfel, dar 
asta n-are nici o legătură cu chestiunea în discuţie. Petiţiile 
adoptate la mitinguri au fost absolut corecte, dar Gladstone 
s-a legat de cuvîntările rostite n sprijinul lor. Castlereagh 
n-a fost mai rău decît Gladstone, şi eu am citit azi în „Po
litica! Register" 528 că el, atunci cînd a luat cuvîntul împo
triva irlandezilor, a folosit aceleaşi cuvinte ca şi Gladstone, 
iar Cobbett i-a răspuns aşa cum i-am răspuns eu. 

Cind a început campania electorală, :oţi candidaţii 
irlandezi au cerut să se acorde o amnistie, dar Gladstone 
n�a făcut nimic pînă ce municipalităţile irlandeze n-au pornit 
o mişcare în acest sens. 

N-am vorbit despre jertfele cerute de evenimentele 
externe fiindcă nu se poate copara războiul din Ungaria 
u răscoala fenienilor. Ea poate fi -comparată cu anul 1798 5!9, 
şi atunci comparaţia nu va fi în favoarea englezilor. 

Repet ceea ce am mai spus, că deţinuţii politici nu sînt 
trataţi nicăieri atît de rău ca în Anglia . 

Cetăţeanul Mottershead nu este dispus să ne împărtă
şească părerea sa despre irlandezi ; dar, dacă vrea să ştie 
ce cred alte p opoare despre englezi, n-are lecit să-l citească 
pe Ledru-Rollin 530 şi pe alţi scriitori de pe continent. Eu 
i-am apărat întotdeauna pe englezi şi voi face şi pe viitor 
acest lucru. 

Această rezoluţie nu este adoptată pentru a se obţine 
eliberarea deţinuţilor, fiindcă nici irlandezii nu se mai 
aşteaptă la aşa ceva. Rostul acestei rezoluţii este •să exprime 
si,patia ifaţă de irlandezi şi •Să facă o apreciere allpra 
atitudinii guvernului ; ea va duce, poate, la o unire între 
englezi şi irlandezi. Gladstone trebuie să se ciocnească de 
opoziţia unor publicaţii ca „Times" ,  „Saturday Review" etc. 
atunci cînd ne spune cu curaj părerea ; pe de altă parte, 
putem să-l şi sprijinim împotriva unei opoziţii care, altmin
teri, l-ar putea răsturna. Pe timpul războiului civil el era la 
putere şi răspundea de politica guvernului, şi dacă situaţia 
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celor de la nord s-a înrăutăţit atunci cînd Gladstone a făcut 
declaraţia sa, a sta nu face cinste patriotismului său. 

Cetăţeanul Odger are dreptate : dacă într-adevăr vrem 
să fie eliberaţi deţinuţii, nu acesta e drumul cel mai indicat 
pentru realizarea scopului urmărit. Dar este mai important 
să ţinem seama de poporul irlandez decît de Gladstone 531• 

Se publică pentru prima oară 
•n întregime 

24 

e tipărşte după textul 
;procelor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

{Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
în legă tură cu ziarul „Bee-Hive " m] 

(Din procesul-verbal al şedinţei 
din 26 aprilie 1 870 a Consiliului General] 

Cetăţeanul Marx propune ca de acum înainte Consiliul 
să nu mai întreţină nici un fel de legături cu ziarul „Bee
Hive" .  

El spune că  acest ziar a trecut sub tăcere rezoluţiile 
noastre şi a denaturat d ările noastre de seamă ; a tărăgănat 
pînă într-atît publicarea lor, că a recurs la falsificarea da
telor, şi n-a făcut loc în paginile sale nici unor informaţii 
despre dezbaterea unor probleme în legătură cu deţinuţii 
irlandezi. 

Apoi, tonul folosit de „Bee-Hive" este în contradicţie 
cu Statutul şi programul Asociaţiei. Ziarul acesta pledează 
pentru rela ţii armonioase cu capitaliştii, în timp ce Aso
ciaţia a declarat război puterii capitaliştilor. 

ln afară de asta, secţiile noastre de peste graniţă îşi 
exprimă nemulţumirea că noi, trimiţînd informaţiile noastre 
la „Bee-Hive " ,  acordăm sprijin moral acestui ziar şi-i facem 
a stfel rpe oameni să creadă că sîntem de acord cu politica 
dusă de el. Pentru noi e mai bine să ne lipsim de orice 
publicitate decît să folosim un ziar ca „Bee-Hive" .  
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Cînd s-a dezbătut bill-ul cu privire la suspendarea ga
ranţiilor constituţionale în Irlanda 533, ziarul n-a spus nici 
un cuvint împotriva guvernului. 

Se publică pentru prima oară 

25 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

TDadus din limba engleză. 

[Rezumatul unei scrisori a lui Karl Marx 
către comitetul Partidului muncitoresc 

social-democrat 584] 

Cea de-a doua scrisoare se refer3 la chestiuni  curen te 
ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, îndeosebi la 
amînarea congresului.  ln această scrisoare Marx respinge 
categoric propunerea lui Liebknecht de a se amîna con
gresul pînă în octombrie, cu toate Cd această amînare ar 
fi fost foarte bine venită şi pentru Consiliul General ,  în
trucît materialele pentru congres încă nu sînt qata. Dar
francezii sînt şi aşa indispuşi de faptul că congresul urmează 
s. aibă loc Ia Mainz şi nu măcar la Verviers, pe cînd pari
zienii ar  fi vrut în mod special ca el  s. aibă loc la Paris. 
Nu trebuie să se dea prilej de nemulţumiri. Marx se teme 
Cd acceptarea propunerii lui Liebknecht cu privire la amî
nare ar duce la convocarea de către francezi şi elveţienii 
romanzi a unui congres al  minoritttii în frunte cu Bakunin 
şi spune : „Micile rivalităţi naţionale au intrat prea mult 
în sîngele oamenilor pentru a putea fi înlăturate d> la o zi 
la  alta cu argumente raţionale" .  

Publicat în lucrarea „Leipziger 
Hochverrathsprozess" ,  Leipzig, 1872 

S e  tipăreşte după textu' 
apărut !n ediţia din 1872. 
•confruntat cu ediţiile 
din 1874 şi 1 894 
Tradus din limba qerman.. 
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[Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx 
in legătură cu sciziunea din cadrul Federaţiei 

din Elveţia romandă s·i;] 

[Din procesul-verbal al şedinţei 
din 28 iunie 1 870 a Consiliului General] 

627 

Cetaţeanul Marx consideră că Consiliul poate să facă 
un singur lucru , şi anume să menţină denumârea Comitetu
lui de la Geneva, care în actuala lui componenţă a sprijinit 
Asociaţia încă de la întemeierea sa. Comitetul de la Geneva 
şi-a îndeplinit în toate privinţele misiunea sa şi el repre
zintă un numJr mai marc de membri ai Asociaţiei <lecit 
partea cealaltă, deşi la Congresul din Elveţia a avut un 
număr mai mic de delegaţi. Este necesar totodată să i se 
comunice rezultatul votului în legătură cu primirea Alian
ţei. Noul comitet n-are decît să-şi aleagă o denumire oare
care, după criteriul teritorial. 

Se publică pentru prima oară Se tipăreşte dupî textul 
proceselor-verbale • 
ale Consiliului General 

Tradus din limba en9leză 



B. Articole în legătură 
cu problema irlandeză 

scrise de Jenny Marx 536 

Publiat în „a Marseillaise" 
nr. 71, 79, 89, 91, 99, 1 13, 1 1 8, 
125 din 1, 9, 19,  21 , 9 martie 
i 12, 17, 24 aprilie 1 870 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „La Marseillaise• 

Trads din limba franceză 



n 

I 

Londra. 27 februarie 1 870 

„La Marseillaise" din 1 8  februarie reproduce un articol 
din „The Daily News" în care acest ziar englez informează 
presa franceză despre alegerea lui O'Donovan Rossa. Dat 
fiind că aceste informaţii sînt destul de confuze, iar expli
caţiile, pline de reticenţă, nu fac decît să pună într-o lumină 
falsă lucrurile pe care au pretenţia să le clarifice, vă rog să 
binevoiţi a publica acest comentariu al meu in legătură c u  
sus-menţionatul articol. 

În primul rînd, „Daily News " îşi informează cititorii că 
O'Donovan Rossa a fost condamnat de o curte cu juri, dar 
uită să adauge că în Irlanda curtea cu juri se compune din 
acoliţi ai guvernului, care într-un mod mai mult sau mai 
puţin direct sînt numiţi de el. 

Mai departe, vorbind cu o sfîntă teamă despre „treason 
felony" *, apostolii de la „Daily News" ,  care se joacă de-a 
liberalismul, uită să spună că această categorie nouă a 
codului penal englez a fost special inventată pentru a pune 
pe seama patrioţilor irlandezi cele mai odioase crime . 

Să luăm cazul lui O'Donovan Rossa. El a fost unul din
tre redactorii ziarului „The Irish People" .  A fost condamnat, 
ca cei mai mulţi dintre fenieni, pentru că ar fi scris nişte 
.articole cu conţinut sediţios. Prin urmare, „Marseillaise" n-a 
greşit cînd a făcut o analogie între Rochefort şi Rossa. 

Dar de ce „Daily News",  care ţine să-şi informeze citi
torii din Franţa despre fenienii condamnaţi, nu vorbeşte de 
loc de odiosul tratament la care au fost ei supuşi ? Sper că 
îmi veţi permite să spun unele lucruri pe care ziarul le trece 
cuminte sub tăcere. 

• - înaltă trădare. - Nota trad. 
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Cu citva timp în urmă, O'Donovan Rossa a fost aruncat 
într-o celulă întunecoasă, unde era ţinut cu miinile legate 
la spate. Nici ziua, nici .oaptea nu i .se desfăceau cătuşele, 
astfel că era nevoit să stea culcat la pămînt ca să-şi poată 
sorbi hrana, un fel de terci apătos. D-l Pigott, redactorul 
ziarului „Irishman " ,  luînd cunoştinţă de aceste lucruri, des
pre care Rossa i-a vorbit rn prezenţa directorului închisorii 
şi a unui alt martor, le-a publicat în ziarul său, ceea ce l-a 
determinat pe d-l Moore, unul dintre dputaţii irlandezi în 
Camera comunelor, să ceară instituirea unei anchete parla
mentare care să lămurească situaţia din închisori. Guvernul 
a luat o pozi}ie hotărîtă împotriva acestei cereri : 36 de 
deputaţi au votat pentru propunerea lui Moore, iar 171  
contra ; asta a însemnat o demnă completare la voturile 
prin care a fost călcat în picioare dreptul de vot * .  

Şi toate astea s-au petrecut sub guvernul ipocritului 
Gladstone ! După cum vedeţi, pentru acest mare condu
cător al liberalilor, omenia şi dreptatea nu au nici o valoare. 
Mai există, prin urmare, şi iude care nu poartă ochelari. 

Dar iată şi un alt caz, care de asemenea face cinste 
Angliei. O'Leary, un deţinut fenian în vîrstă de 60-70 de 
ani, n-a primit, timp de trei sptămîni ,  decît ipîine şi apă, 
pentru că - nu, cititorii ziarului „Marseillaise " nu vor ghici 
niciodată pentru ce - pentru că a spus că el este „păgînu 
şi a refuzat să se declare protestant, presbiterian, catolic 
sau quaker. A fost pus în alternativa de a se decide pentru 
una din aceste religii, sau pentru pîine uscată. Din aceste 
cinci rele, O'Leary - sau „păgînul O'Leary", cum i se 
spune - l-a ales pe acela care i s-a părut cel mai mic : 
pîine şi apă. 

Cu cîteva zile în urmă, un coroner (funcţionar judecă
toresc care în numele coroanei întreprinde anchete în legă
tură cu persoanele găsite moarte) , examinînd cadavrul unui 
fenian care a murit n închisoarea din Spike-lsland, a con
damnat in termeni foarte aspri tratamentul la care fusese 
supus defunctul. 

Sîmbăta trecută, Gunner Hood, un tînăr irlandez, a ieşit 
din închisoare, unde a sitat patru ani ; la vîrsta de 19 ani 
s-a înrolat în armata engleză şi a fost trimis în Canada, în 
serviciul Angliei. In 1866 a fost deferit tribunalului militar 
pentru că a cris articole cu caracter insidios şi a fost. 

* Vezi volml de faţă, pag. 654-656. - Nota red. 
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condamnat la doi ani muncă silnică. Cînd s-a dat sentinţa , 
Hood şi-a azwrlit chipiul dn aer, strigînd : „Trăiască Repu
blica irlandeză ! u Acest strigăt, pornit din inimă, l-a costal 
scump. A fost condamnat la încă doi ani închisoare şi, pe 
deasupra, la 50 de lovituri de bici. Această sentinţă a fost 
adusă la îndeplinire cu cea mai mare ferocitate. Hood a 
fost legat de un plug, iar doi fierari vînjoşi au fost înarmaţi 
cu cat-o'nine tails - limba franceză nu are nici un sinonim 
pentru englezescul knut. Numai ruşii şi englezii au găsi t 
aici un limbaj comun ! Vrînd-nevrînd, ei se potrivesc unii 
cu alţii ca fraţii. 

Un ziarist, d-l Carey, se află deţinut în momentul de 
faţă într-o parte a închisorii care e rezervată alienaţilor ; 
tăcerea şi celelalte forme de tortură la care a fost supus 
l-au făot să-şi piardă minţile şi l-au transformat într-un 
cadavru viu. 

Colonelul Burke, fenian, un om care s-a distins nu nu
mai prin calităţile sale ostăşeşti în armata americană, dar 
şi ca scriitor şi pictor, a fost adus şi el într-o stare jalnică : 
nu-şi mai recunoaşte nici rudele cele mai apropiate. L. 
această listă de martiri irlandezi aş mai putea să a daug încă 
multe nume. E de ajuns să .spun că începînd din 1 866, dud 
s-a făcut o razie în birourile ziarului „Irish People• ,  20 de 
tenieni au murit sau şi-au pierdut minţile în închisorile 
fil,qtropicei Anglii. 

J. Williams 

II 

Londra, 5 martie· 

In şedinţa de la 3 martie a Camerei comunelor, 
d-l Stacpoole a adresat o interpelare d-lui Gladstone în 
legătură cu modul cum sinrt trataţi deţinuţii fenieni. El a 
spus, printre altele , că de curînd doctorul Lyons din Dublin 
a declarat că 

„disciplina de închioare, raţia de înfometare, îngrădirea libertăţii per
soale şi alte pedese nu po.t due la altc!va dcit la o i.răutătire ire
mediabilă a sănătăţii deţinuţilor•.  
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D-l Gladstone, exprimîndu-şi deplina satisfac ţie pentru 
modul cum sînt trataţi deţinuţii, şi-a încununat micul său 
speech cu urmatoarea observaţie plină de spirit : 

„In ce priveşte sănătatea lui O'Donovan Roosa, spre satisfacţia mea 
pot să declar că d-a O'Donovan Roisa, în timpul ultimei întîlniri cu 
satul ei, era foarte bucuroasă că aspectul lui exterior s-a schimbat în 
bine• ��1• 

Din toate băncile onorabilei adunări a izbucnit atunci 
un rîs homeric ! Ultima lntîlnire ! Trebuie să ştiţi ca m 
ultimii ani d-na O'Donovan Rossa nu numai că a fost des
părţită de goţul ei, dar a fost nevoită să plece în America 
ca să cîştige o bucată de µîine pentru copiii ei, ţinînd lecţii 
de literatură engleză. 

Nu uitaţi, totodată, că acest domn Gladstone - ale 
cărui glume se dovedesc a fi atît de potrivite - ar vrea pur 
şi simplru să fie trecut în rîndul sfinţilor, ca autor al unor 
scrieri ca „Prayers u ( „Rugăciuni u ) ,  „Propagation of the 
Gospel u („Răspîrdirea evangheliei u ) , „The functions of 
laymen in the church u („Îndatoririle laicilor în biserică u) şi 
al unei predici morale, „Ecce homou * , foarte recent apărută. 

Dar deţinuţii nu cumva împărtăşesc şi ei imensa satis
facţie a temnicerului lor suprem ? Citiţi pasajele de mai 
j os dintr-o scrisoare a lui O' Donovan Rossa care a ieşit ca 
prin minune dintre zidurile închisorii ş i  a iajuns la destinaţie 
cu o intîrziere extraordinar de mare : 

Scrisoarea lui Rossa 

„V-m orbit depre ipocrizia icestor seniori englezi, care m-au 
pus să lncezesc în asemenea condiţi1, că sînt nevoit să Stau în genunchi 
ş1 să mă sprij in în coate pentru a mă putea hrăni ; mă lasă să rabd de 
foIle, îmi răic lumina zilei, îmi pn cătşe şi îmi dau o Biblie. Nu 
mă plLng de pedeipsa cu oare vor să mă înfrîngă st.pinii mei ; trebuie 
să rabd ; dar susţin că m dreptl să informez lumea asupra regimului 
la oare slnt supus ntru a fi înfrînt şi asupra întîrzierii ilegale cu care 
sînt eiedite scriorile mele, în care relatz dspre toate acst a. Ms
chinele măsuri de precauţie la care recurg ofkialităţile închisorii pentru 
a mă împiedica să scriu vreo scrisoare sînt pe cit de ridicole, pe atît de 
odioase. Procedeul cl mai j ignitor a fost acela are mi-a fost aplicat 
timp de cîteva lni, oind în fiecare zi mă dezbrcau pînă a piele şi îmi 
examinau mîinile, picioarele şi  toate părţile corpului. ceasta s-a întîm
plat în Millbank tn fiecare zi ,  din februarie şi pînă în mai 1867. O dată 
am refuzat să mă dezbrac. Atunci au apărut cinai temniCeri, care m-au 
lovit fără cruţare şi au mus hainele de pe mine. 

* - „Iată mul" .  - Nota trad. 
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O dată m reuşit să epdiez afară o scrisoare, cea e a ats după 
sine vizitele d-lor Knox şi Pollock, doi funcţionari de poliţie ( j udecători 
de poliţie) . 

Ce ironie, să trimiţi doi ficţionari guvemamen11ali ca să stabilească 
adevărul în legătură cu închOrile englze ! Aceşti domni au refuzat Sd 
ia cunoştinţă de lJcrul mpor:ant pe oare ţineam să li-I comunic. Cinel 
atacam un subiect care nu le onvenea, ei mă opreau, spunînd că nu-i 
priveşte d isc�plina de 1nchisoare. Nu-i aşa, d-lor Pollock şi Knox ? Cînd 
v�m spus că am fost obligat să fic baie în a>a de oare se serviseră dej a 
o jumăbLte de duznă de deţinuţi englezi, nu-i aşa că ati refuz.t să luati 
în consileiare plîngerea ma � 

La Chatham i s-a dat să scarrmăn o anumită cantitate de cîlti şi  
mi s-a spus că,  dacă nu termin treaba pînă la o anumi1ă oră, mă lasă 
fără minoare. 

- S-ar ptea - am răspuns eu - săIIli apUcaţi pdeapsa asta şi 
dacă mi înleplinesc sarcina. Mi s-a mai întîmplat aşa ceva la Millban... 

- Cum aşa ? - mi-a replicat temntcerul. 
Atunci i-am povestit că l. 4 iulie terminasem treaba cu zece mmute 

mai devrme de oia stabilită şi  am luat o carte în mLnă. Funcţionarul, 
cînd m-a văzut, m-a acuzat de lene, şi m fost pus la regim de pîine şi 
apă şi  îuchis, tip de douăzeci şi  patru de ore, într-o celulă întunecoasă. 

într-o zi n văzut pe prietenul meu Edward Dulfy. Era foarte p alid.  
a cîtva tJP după aceea m auzit că Dulfy este grav bolnav şi  că ş i-a 
exprimat dorinţa să mă vadă (în Ir1anda noi eram foarte buni prieteni) . 
L-am rugat pe di rectorul închisorii să-mi permită să-l vizitez. M-a refuzat 
categoric. Aita s-a întîmp1at in 1867, pe 1a crăciun, iar la cîteva săptă
mîni după aceea un deţinut mi-a şoptit prin gratiile celulei mele : «Duffy 
a murit !» 

D11că s-ar fi întimplat ceva asemănător în Rusia, ce poveste pate
tică ar fi născocit englezii ! 

I ar d11că d-l Gladstone ar fi fost de faţă la 0 asemenea moate la 
Neapole, ce tablou ar mai fi p�ctat ! O, voi,  farisei Hnguşttori,  făţarnici 
de meserie, cu slovele Bibliei rpe buze şi cu diavolul Ln suflet I 

Trebuie să pun cîteva •cuvinte in memoria lui Jolin Lynch. In 
martie 1 856 m-am întîlnit cu el în curtea închisorii. Eram urmăriţi cu 
atîta atenţie, că n•a putut să-mi spună, e şoptite, decit itît : «Frigul 
mă lloară». Dar .ce-au făcut aceşti englezi ? Ne-au dus la Londra cu o 
zi înainte de crăciun. Cînd am ajuns la închisoare, ne-au dezbrăcat le 
flanele şi ne-au lăsat luni de zile, în celulele noastre, să tremurăm d e  
frig. D a ,  e i  n u  rpot s ă  nege acest lucru, e 1  l-au omorît p e  John Lynch ; 
dar in timpul anchetei au pregătit, totuşi, pe funcţionari să spună că 
s-au purtat cit se poate de blînd cu Lynch şi cu Dulfy. 

Minciunile la oare recurg asupritorii noştri englezi întrec orice în
chipuire. 

Dacă mi-o fi dat să mor în închisoare, jmplor famili a  mea şi p e  
prietenii mei s ă  n u  creadă nici u n  cuiînt d i n  tot ce >UI .,ceşti oameni. 
Să nu credeţi că ş avea ură pe1ală împotriva acelora oare, cu min
ciunile lor, mi-au provocat atîtea suferinţe I Nu acuz decît regimul de 
tiranie, care fice isă fie necsară aplicarea 11mor asemenea procedee. 

împrej urările m-au făcut nu o dată să-mi auntntesc de cuvintele lui 
Machiavelli : «Tiranii sînt deosebit de interesaţi ca Biblia să fie cit mai 
răspîndită, pentru ca masa poporului să-şi însuşească preceptele ei şi Sd 
se lase j ecmănită, fări nici D împotrivire, de către asupritori» . 
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rtîita tip cit n POr de sclavi rnipeotă egulile moralei şi ale 
s�unerii, care tii Sînt propovăduite de preoţi, ranii n-au de ce să se 
temă. 

Dacă această scrioare va ajunge Pînă la compatrioţii mei, am 
drepl să le cer să-şi ridice glasul şi să ceară dreptate pentru fraţii lor 
aflaţi n suferinţă. Fie ca acste uvinte să e aprindă s'ingele, care a în
gheţat in vinele 1" I 

O ată m-au nhămat la n cărcior, legindu-mi o frînghie cu un 
nod în j urul gitului . icest nd era fixat de o hulubă lungă şi doi deţi
nuţi englezi aveau ordin să împiedice cărudo1ul să Se răstoarne i dar 
ei i-au dat drlul, şi huluba s-a ridicat în isus, iar ndul s-a dsfăcut. 
Dacă n-ar fi cedat, eu aş fi murit. 

Eu susţin că n•au dreptul să mă pună într-o situaţie n care viaţa 
mea să dpindă de mdul de a acţiona al altora. 

O rază de Oare pătrunde, printre gratii .i zăvoae, în inchioarea 
mea. Ea îmi amintşte de o zi petrecută în Newtownar5, unde am în
tilnit orangişti şi ribbonişti 1cae uitaseră de bigoteria lor I 

O'Donovan Rossa, 
condamnat pOlitk la mu.că silnică• 8 

III 

Londra, 16 mrtie 1 870 

Evenimentul cel mai remarcabil al săptămînii trecute 
1-a constituit scrisoarea lui O'Donovan Rossa, ipe care am 
inserat-o în corespondenţa mea de data trecută. 

Ziarul „Times" a reprodus scrisoarea fără să facă nici 
un fel de comentarii, iar „Daily News" a publicat un comen
tariu, dar fără să reproducă conţinutul scrisorii. 

,,Dpă cum era şi de aşeptat - scrie .cest ziar -, d-l O'Donovan 
Rosa şi-a ales drept temă pentru scrisoarea sa ·regulile •care se aplcă în 
închori şi 1cărora el a fost nevoit să li se supună un timp oarecre (for 
a while) " .  

Cit de crud sună acest „un timp oarecareu cînd este 
vorba de un om care zace în închisoare de cinci ani de zile 
şi care a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă I 

D-l O'Donovan Rossa se plînge, printre altele, că „lau 
înhămat la un cărucior, legînlu-i o fringhie u un nod în 
jurul gitului" ,  astfel că viaţa lui depindea de mişcările unor 
deţinuţi englezi, tovarăşi de suferinţă.  
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,,Dar ste oare nedr>t - exclamă „Daily News • - să lui n om 
în 1condiţii în .care via�a 'lui dpinde de modul de a acţiona al altor oa
meni ? OaTe 1mtr-un vagon sau Pe un vpoT viaţa omului nu d�inde, 
de mena, e 1icţiunile altora ?" 

Recurgind la un asemenea subterfugiu, acest 1oazuist 
pios îi reproşează lui O'Donovan Rossa că nu-i place Biblia 
şi că preferă să citească „lrish People" .  O asemenea compa
raţie între Bible * şi people ** poate să provoace o deosebită 
plăcere cititorilor lui. 

,.D-l O'Donovan Rssa - ontinuă ,,Daily News " -, pe Jit Se pare, 
îşi ânchUie că deţinuţii lldmnaţi Pentru articole insidioase ar trebui 
să fie aprovizionaţi icu ţigări şi cu zi-e şi că ei ar trebui să dispună cu 
prcădere de dr>tl de a lntreţine in md liber coresondenţă :u prie
tenii lor " .  

O, voi,  farisei virtuoşi ! Voi recunoaşteţi, în sfîrşit, că 
O'Donovan Rossa a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă 
pentru că a scris articole insidioase, şi nu pentru tentativă 
de omor asupra reginei Victoria, aşa cum aţi insinuat cu atîta 
perfidie în primul vostru apel către presa franceză. 

„La urma urmei - spune în încheiere acest ziar neruşinat -, O'D'o
novan Rossa este tr.tat Precm merită, cu a1te cuvinte ca un ocnaş 
oarare". 

După acest ziar de factură pur gladstoniană. iată ce �une 
reprezentantul unei alte nuanţe a presei, care cochetează cu 
liberalismul, ziarul „Daily Telegraph u, care în general se di5-
tinge prin tonul său extrem de grosolan. 

„Dcă avm bunăoinţa de a lua cştinţă de cTisoarea lui O'Do
novan ossa - declară ziaTul - nu o cn de dragul feninilor, care 
smt nişte incorigibili, ci numai pentru că vrem binele Franţei" .  

,E bine să ştiţi - pune el - că n�au trecut decit dteva zile de 
cind, în Camera comunelor, d-l Gldsone a dzminttt în d fomal 
toate aceste născociri neruşinare, şi se înţelege că nici un frncez cu 
mintea sănătosă, indiferent de Partidul sau clsa din aTe face parte, 
nu Se va încmeta să pună la îndoială cuvîntul unui gentlman englz" .  

Dar dacă, totuşi, în Franţa se vor găsi partide sau oameni 
care să se fi pervertit pînă întratîta încît să nu dea 1crezare 
cuvintelor unui gentleman englez cum este d-l Gladstone, în 
orice caz Franţa nu va putea să nu ţină seama de binevoitoa-

* - Biblie. - Nota trad. 
** ·- popor. - Nota trad. 
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rele sfaturi date de d-l Levy, care nu e cîtuşi de puţin gen
tleman şi care vi se adresează cu asemenea cuvinte : 

„Ii sfă tuim pe vcinii noştri parizieni 1să considere că toate aceste 
poveşti de.pre pretinsele acte de cruzime săvîrş�te în Ang!La împotriva 
deţinuţilor politici nu sînt altcva decît n işte măso:iri neruşinate" . 

Cu permisiunea d-lui Levy, am să vă prezint o nouă 
mostră de valoarea pe care o au cuvintele gentlemenilor din 
cabinetul Gladstone. 

Dupi cum vă amintiţi, în prima mea scrisoare am pomenit 
de colonelul Rickard Burke, un fenian aruncat în închisoare 
care şi-a pierdut minţile datorită rprocedeelor inumane apli
cate de autorităţile engleze. Primul ziar care a publicat această 
ştire a fost „ Irishman". După aceea, d-l Underwood s-a adresat, 
printr-o scrisoare, d-lui Bruce ,  ministrul de interne, cerindu-i 
să instituie o anchetă în legătură cu regimul la care sînt supuşi 
deţinuţii politici. 

D-l Bruce i-a răspuns printr-o scrisoare care a fost publi
cată în ziarele engleze şi care conţine u rmătoarea frază : 

„In ceea ce-l priveşte pe Rickard Burke, 'care se ·află în inchisoarea 
din Woking, d-l Bmce este nevoit să refuze să stituie o anchetă care 
să se bazeze «;pe nişte insinuări atît de ne1ntemeiite şi de extraiagante» 
ca acelea pe care le găsim în extrasele din «Irishman» ce i-au fost tri
mise de dv. " .  

Aceast. declaraţie a d-lui Bruce poartă data de 11  ianua
rie 1 870. Acum însă, „Irishman" ,  într-unul din ultimele sale 
numere, publică răspunsul aceluiaşi ministru la o scrisoare 
a d-nei Barry, sora lui Rickard Burke, care i-a cerut infor
maţii în legătură cu situaţia „alarmantău  a ·fratelui ei. La 
răspunsul dat de ministru la 24 februarie a fost anexat un 
raport oficial cu data de 1 1  ianuarie, în care medicul în
chisorii şi supraveghetorul special al lui Burke declară că 
acesta şi-a pierdut minţile 5:19• Prin urmare, chiar în ziua 
cînd d-l Bruce a declarat în public că afirmaţiile ziarului 
„Irishman" sînt false şi lipsite de orice temei, el avea în 
buzunar dovezi oficiale neîndoielnice în ce priveşte veraci
tatea lor ! Ţinem să remarcăm, totodată, că d-l Moore, 
membru irlandez al Camerei comunelor, va adresa ministru
lui o interpelare în legătură cu regimul aplicat colonelu
lui Burke. 

„The Echo " 540, un ziar de curînd înfiinţat, se pronunţă pe 
un ton şi mai liberal decît confraţii săi. El îşi are propriul 
său principiu călăuzitor : acela de a se vinde cu un sau, 
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în timp ce alte ziare costă doi, patru sau şase sous. Acest 
preţ de un sou îl obligă, pe de o parte, să facă profesiuni 
de credinţă pseudodemocratice pentru a nu-şi pierde abo
naţii proletari, iar pe de altă parte să-şi impună în perma
nenţă anumite rezerve menite să atragă de partea sa rpe 
abonaţii respectabili ai concurenţilor săi. 

în lunga sa tirală prilejuită de scrisoarea lui O'Donovan 
Rossa, „L'Echo" a ajuns să emită remarcabila supoziţie ci 
„poate nici fenienii amnistiaţi nu vor da crezare afirmaţiilor 
exagerate debitate de compatrioţii lor " .  Ca şi cum 
d-l Kickham, d-l Costello şi alţii n-ar fi publicat deja infor
maţii cu privire la suferinţele îndurate de ei în închisoare, 
care corespund întru totul cu cele arătate în scrisoarea lui 
Rossa ! După toate aceste subterfugii şi pretexte absurde, 
„L'Echo " atinge punctul nevralgic. 

„Cele 1pubHcate în «Ma1seillaise» - dclară el - vor provoca un 
scandal care va avea răsunet în lumea întreagă. Mintea 1celor de pe con
tinent ste poa.te prea mărginită ca să-şi dea bine seama de diferenţa 
care există Lntre ticăloşiile unui J arecare Bomb a * şi riguroasele măsuri 
luate de Gladltone. De aceea ar Ii mai b ine să is e  instituie o anchetă etc."  

„Spectatoru , revistă gladstoniană care cochetează cu 
liberalismul, se conduce după principiul că toate genurile sînt 
proaste, afară de cel plictisitor 41• Iată de ce la Londra se 
spune că ea este revista celor şapte înţelepţi. După ce face 
o scurtă expunere a conţinutului scrisorii lui O'Donovan 
Rossa, pe care-l dojeneşte pentru lipsa lui de respect faţ. 
de Biblie, revista celor şapte înţelepţi dă următorul verdict : 

„Se pare că fenianul O'Donovan RSsa n-a .avut de îndurat decît 
obişnuitele suferinţe sortite ocnaşilor, dar trebuie să recunoaştem că ar 
fi  de dodt o schimbare a acestui .regim. Este cit  se poate de just şi ade
seori foarte prudent ca nişte răzvrătiţi să fie împuşcaţi, Este, de ase
menea, just c a  ei să fie închişi ca nişte <răufăcători de cea mai primej
dioasă speţă. D ar nu este nici just şi nki înţelept ca ei să fie supuşi 
unor măsuri degradante•, 

Bine spus, înţeleptule Solomon ! 
In sfîrşit, ajungem la „Standard u ,  organul central al parti

dului tory, al conservatorilor. După cum ştiţi, oligarhia en
gleză se compune din două fracţiuni : aristocraţia funciară şi 
plutocraţia. Cei care, în certurile lor de familie, iau parte 
plutocraţilor împotriva aristocraţilor sînt numiţi liberali sau 
chiar radicali. Şi, dimpotrivă, dacă cineva ţine cu aristocraţii 

* - Fedinand l II-iea, regele-bombă. - Nota red. 
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sau se pronunţă împotriva plutocraţilor, i se spune că e tory. 
„Standard u consideră că scrisoarea lui O'Donovan Rossa 

e ste o poveste aprocrifă, zămislită, poate, de mintea unui 
A. Dumas. 

„De ce - întreabă acest ziar - «Marseillaise» n·a adăugat că 
d-l G:one, arhipoul de Cnterbury şi lordulPrimar asistă în fie
:are dmineaţă la tortllîile la care e sps O'Dnovan osa 1 "  

In Camera comunelor, un deputat a caracterizat partidul 
tory drept un „stupid partyu (partid stupid) . Aşadar, „Stan
dard u e demn să poarte titlul de principal organ de presă al 
partidului stupid I 

Inainte de a încheia această scrisoare, aş vrea să-i  pre
vin pe francezi să nu confunde zarva stîrnită de ziare cu 
glasul proletariatului englez ; acest glas, din nefericire pen
tru ambele ţări, Irlanda şi Anglia, nu are ecou în presa 
engleză. 

E de ajuns să spunem că peste 200 OOO de bărbaţi, femei 
şi copii din rîndurile clasei muncitoare engleze, întruniţi în 
Hyde Park, au cerut cu glas tare eliberarea fraţilor lor irlan
dezi şi că Consiliul General al Asocia/iei Internaţionale a 
Muncitorilor, care îşi are sediul la Londra şi numără printre 
membrii săi conducători recunoscuţi ai clasei muncitoare 
engleze, a înfierat cu toată vehemenţa modul cum sînt trataţi 
deţinuţii fenieni şi a luat apărarea drepturilor poporului irlan· 
lez împotriva guvernului englez 5�2• 

P. S. In urma publicării scrisorii lui O'Donovan Rossa 
în „Marseillaise" ,  Gladstone se teme ca nu cumva opinia 
publică să-l constrîngă să instituie o anchetă parlamentară 
publică în legătură cu regimul la care sînt supuşi deţinuţii 
politici. Pentru a evita încă o d ată o asemenea anchetă (noi 
ştim de cite ori conştiinţa lui coruptă s -a  opus unei astfel de 
măsuri) , acest diplomat a dat numaidecît o dezminţire ofi·  
ci ală, însă anonimă, faptelor menţionate de Rossa 5'3• 

Francezii trebuie să  ştie că această dezminţire nu face 
dectt să reproducă depoziţiile făcute de paznicul închisorii, 
de poliţiştii Knox, Pollock etc. etc. Aceşti domni ştiu foarte 
bine că Rossa nu le poate răspunde. Vor căuta să-l supra
vegheze mai straşnic ca oricînd, dar eu am să le răspund, 
în scrisoarea următoare, prin fapte a căror constatare nu de
pinde de bunăvoinţa temnicerilor. 

J. Wi11iams 
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IV 

Londra, 18 martie 1 870 

Aşa cum am arătat în ultima mea scrisoare, d-l  Moore, 
deputat irlandez în Camera comunelor, a interpelat ieri gu
vernul în legătură cu modul cum sînt trataţi deţinuţii fenieni. 
El s-a referit la cazul lui Ric:ard Burke şi al altor patru de
ţinuţi din închisoarea Mountjoy (din Dublin) şi a întrebat 
guvernul dacă consideră că este compatibil cu onoarea lui 
să ţină în închisoare nişte oameni după ce a făcut ca ei să-şi 
piardă minţile. în încheiere, d-l Moore a cerut să se insti
tuie „o anchetă completă, liberă şi publică" .  

D-l  Gladstone, aşadar, se  află într-o situaţie încurcată. 
ln 1 868, el a refuzat categoric şi cu tot dispreţul o anchetă 
ce- i  fusese propusă de acelaşi domn Moore. De atunci, el a 
r.spuns în mod constant, prin acelaşi refuz, la cererile pe
riodic repetate de a se institui o anchetă. 

Şi de ce ar ceda el acum ? De frica zarvei care s-a iscat 
de cealaltă parte a Canalului Mînecii ? Nici vorbă ! în ceea 
ce priveşte învinuirile care se aduc administratorilor „noş
tri " de închisori, „noi u le-am cerut s�1 dea explicaţii în această 
privinţă. Şi ei ne-au răspuns, într-un singur glas, că toate 
astea sînt simple născociri. Dup. aceea, cum era şi firesc, 
conştiinţa noastră ministerială s -a  liniştit. Dar după explica
ţiile dale ele d-l Moore s-ar părea că, la drept vorbind, „aici 
nu poate fi vorba de o deplină liniştire a sufletului" .  „Con
ştiinţa liniştită a guvernului" ( the satisfaction of the minds 
of the government) depinde de încrederea lui în subalterni ; 
„prin urmare" ( therefore) ar fi înţelept şi just să se instituie 
o anchetă care să dovedească clacă declaraţiile temnicerilor 
corespund sau nu adevărului 54 1• 

Poftim 1ce Om I Oind negru de tuci, ci.d alb de lipte. 
Tot ce simţea aseară, uitat fu peste no:pte. 
Nesuferit lui îuu.i - lumii, fără-n<loială, 
Părerile-i se schimbă, ca-n modă, o croială • .  

Şi dacă pînă la urmă cedeaz., n-o face fără unele rezerve. 
D-l Moore cere să se instituie „o anchetă completă, li

beră şi publică" .  D-l  Gladstone îi spune că el este acela care 
răspunde de „forma" acestei anchete, şi noi ştim dinainte că 
ea nu va fi „o anchetă parlamentară " ,  ci, dimpotrivă, una 
făcută de o comisie regală. Cu alte cuvinte, în acest mare 
proces,  în care acuzatul principal este d-l Gladstone, judecă-

* Boileau. „Sutire", sutira VIII. - Nota red. 

43 -- Max·ngels - Opere, voi. 16 
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tarii de instrucţie vor fi aleşi şi numiţi chiar de d-l Gladstone. 
Referitor la Rickard Burke, d-l Gladstone spune că încă 

de la 9 ianuarie guvernul a cerut informaţii în legătură cu 
starea lui de demenţă. Prin urmare, onorabilul său confrate, 
d-l  Bruce, ministrul de interne, a minţit cu neruşinare cînd, 
într-o scrisoare a sa publicată la 1 1  ianuarie, a declarat că 
este vorba de o născocire. Dar, continuă d-l Gladstone, ma
ladia mintală a d-lui Burke n-a atins un asemenea grad incit 
să fie necesară eliberarea lui din închisoare. Nu trebuie să 
uităm că acest om a fost complice la aruncarea in aer a 
închisorii Clerkenwell 5• In ce fel ? Rickard Burke se afla, 
ca acuzat, în închisoarea Clerkenwell, cînd unor oameni le-a  
trecut prin cap să arunce în  aer această închisoare pentru 
a-l  elibera. Prin urmare, el a fost complice la această ten
tativă nebunească, al cărei autor se presupune că a fost poliţia 
engleză, la o tentativă care, în caz de reuşită, l-ar fi îngropat 
pe el sub ruinele închisorii I Totuşi, spune în încheiere 
d-l Gladstone, noi am şi eliberat doi fenieni care îşi pierdu
seră minţile în închisorile noastre engleze. Dar, îl în trerupe 
d-l Moore, eu am vorbit de cei patru alienaţi mintali care 
se află în închisoarea Mountjoy din Dublin. Asta nu con
tează, răspunde d-l Gladstone. In orice caz, în închisorile 
noastre sînt doi nebuni mai puţin I 

De ce evită d-l Gladstone cu atîta grijă să se pomenească 
despre închisoarea Mountj oy ? Vom vedea numaidecît. De 
data asta faptele nu sint stabilite pe baza unor scrisori ale 
deţinuţilor, ci pe baza celor înscrise într-o Carte albastră 
publicată în 1868 din ordinul parlamentului 546• 

După atacul armat al fenienilor 547 , guvernul englez a 
extins în întreaga Irlandă legea stării excepţionale. Orice 
garanţie a libertăţii individuale a fost astfel suprimată. Orice 
om „suspectat că face parte din rîndurile fenieniloru putea, 
prin urmare, să fie aruncat în închisoare şi lăsat să zacă 
acolo fără nic. un fel de procedură judiciară, după placul 
autorităţilor. Una din închisorile tixite de persoane „suspecte" 
era închisoarea Mountj oy din Dublin, destinată condamna
ţilor la muncă silnică. Ea avea ca inspector pe Joseph Murray, 
iar ca medic pe d-l M'Donnell. Şi ce mai citim în Cartea 
albastră, care a fost publicată in 1868 din ordinul parla
mentului ? 

Mai întîi, d-l  M'Donnell i -3 trimis, luni de-a rîndul, in
spectorului Murray o serie de reclamaţii în care protesta 
împotriva modului sălbatic în care erau tratate persoanele 
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arestate ca „suspecte " .  Şi, fiindcă inspectorul nu a trimis nici 
un răspuns, d-l M'Donnell a adresat trei sau patru rapoarte 
chrectorului închisorii. lntr-unul din aceste rapoarte, el in
dică, pe nume, 

„d1teva persoane - citez te;tual - care manifestă smptme ne
tndoielnice de demenţă" .  Şi apoi adaugă : „N-am nici cea mai mică 
îndoială că acestă demenţă ste o consecinţă a regimului de închi
soare, Abstracţie făcind de orice considerente umanitar�, s-ar crea o si
tuaţie destul de serioasă dacă unul din aceşti deţinuţi, ca.re nu sint con
damnaţi, ci doar suspectaţi, şi-ar pune capăt zilelor". 

Toate aceste scri�ori, adresate de d-l M'Donnell directo
rului închisorii, au fost interceptate de Joseph Murray. In 
sfîrşit, d-l  M'Donnell a scris direct lordului Mayo, ministru 
al viceregelui Irlandei. El i -a  spus printre altele : 

„Nimeni nu e mai bine informat decît dv., mylord, asupra regimului 
sever la care sînt supuşi, de multă vreme, cei intemniţaţi ca «suspcţi» : 
n regim ,celular mai sever decit cel e se aplică ocnaşilor". 

Şi care a fost rezultatul acestor dezvăluiri, care au fost 
publicate din ordinul parlamentului ? Doctorul, d-l M'Donnell, 
a fost destituit l i  I Murray însă a fost menţinut în postul său. 

Toate acestea s-au întîmplat sub guvernul tory. Cind 
d-l Gladstone, prin declaraţiile lui inflăcărate in care sus
ţinea că răspunderea pentru mişcarea fenienilor cade asupra 
guvernului englez, a reuşit, în sfîrşit, să-l răstoarne pe 
lordul Derby şi pe d-l Disraeli, nu numai că l-a menţinut pe 
ferocele Murray în postul său, dar, drept dovadă de deose
bită mulţumire, la funcţia lui de inspector a adăugat o sine
cură grasă, aceea de „Registrar of habitual criminals" * I 

în ultima mea scrisoare am afirmat că răspunsul anonim 
la scrisoarea lui Rossa, care a fost publicat în ziarele lon
doneze, emană de-a dreptul de la minister. 

In momentul de faţă se recunoaşte că acest răspuns este 
opera d-lui Bruce, ministrul de interne. Ni se oferă astfel 
o mostră de „conştiinţă ministerială" I 

„ln ceea ce priveşte plîngerea făcută de Rosa că el este obligat 
să facă baie în apa de care s-au servit şi alţi ocnaşi, comisarii Knox 
şi Pollock - pune d-l Bruce - au declarat că după minuţioasa anchetă 
întreprinsă de ei ar fi inutil să Se ia în 1considerare o asemenea ab
surditate" .  

Din fericire, raportul întocmit de poliţiştii Knox şi 
Pollock a fost dat publicităţii, din ordinul parlamentului .B, 
Şi ce spun ei la pagina 23 din acest raport ? Că, potrivit 

• - „registrator al criminalilor cidivişti " .  - Nota trad. 
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regimului de închisoare, aceeaşi cadă eu apă este folosită 
pe rînd de un anumit număr de ocnaşi şi că „gardianul nu 
poate da prioritate lui O'Donovan Rossa fără s.-i ofenseze 
pe ceilalţi " .  Prin urmare, „ar fi inutil să se ia în considerare 
o asemenea absurditate " .  

Ş i  astfel, potrivit celor spuse în  raportul lor de către 
politiştii Knox şi Pollock, absurditatea nu constă, cum sus
ţine d-l Bruce, în ceea ce arată O'Donovan Rossa, că este 
obligat să facă baie în apa murdară care a fost folosită şi 
de alţi ocnaşi. Dimpotrivă, aceşti domni consideră că e pur 
şi simplu absurd că O'Donovan Rossa se plînge de o ase
menea mîrşăvie. 

!n aceeaşi şedinţă a Camerei comunelor în care a de
clarat că e gata să instituie o anchetă în legătură cu modul 
cum sînt trataţi deţinu ţii fenieni, d-l Gladstone a prezentat 
un nou Coercion Bill pentru Irlanda, adică un rproiect de 
lege pentru suprimarea libertăţilor constituţionale şi  .pentru 
adoptarea unei legi a st.rii excep ţionale. 

Po trivit unei ficţiuni teoretice, libertatea constituţională 
constituie regula , iar suspendarea ei temporară excepţia ; 
dar, potrivit unor practici şi uzanţe ale regimului englez în 
Irlanda, legea stării excepţionale este regula, iar constituţia 
este excepţia. Gladstone s-a folosit de delictele agrare ca 
pretext pentru a declara din nou starea de asediu în Irlanda. 
Adevăratul motiv l-a constituit însă dorinţa de a suprima 
ziarele independente din Dublin. De acum încolo, viaţa sau 
moartea oricărui ziar irlandez va depinde de buna sau reaua 
apreciere a d-lui Gladstone. De altfel, acest Coercion Bill 
este o completare obligatorie la Land Bill-ul a cărui adop
tare a fost de curînd obţinută de d-l Gladstone, la această 
lege agrară care, sub pretext c. vine în ajutorul fermierilor, 
consolidează marea proprietate funciară irlandeză 549• Pentru 
a caracteriza această lege e suficient să spunem că ea poartă 
semnătura lordului Dufferin, membru al  cabinetului şi mare 
moşier irlandez. Numai cu un an în urmă, acest doctor 
Sangrado a publicat o voluminoasă carte 550, în care voia 
să dovedească că populaţia irlandeză n-a vărsat în,că destul 
sînge, că ea trebuie redusă cu încă o treime, pentru ca 
Irlanda să-şi îndeplinească misiunea ei glorioasă : aceea de 
a aduce cit mai multă rentă cu putinţă acestor domni land
lorzi şi de a furniza cit mai multă carne şi lină pentru p iaţa 
engleză. 

J. Williams 
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V 

Londra, 2 martie 
Există la Londra un s.ptdminal. „Reynolds's NewspaperN ,  

care e foarte răspîndit în rîndurile poporului. Iată ce scrie 
această publicaţie în legătură 1cu problema irlandeză : 

„ln momentul de faţă, celelalte na�iuni ne onsideră dr� cel mai 
icrtt d.utre itoate ;popoarele care ex�stă ;pe faţa pămintului. Noi ne-am 
lăudat atit de zgomotos şi cu atita înaintare, am exagerat atit de mult 
superiorititea instituţiilor noastre, incit nu itrebuie să ne mire dacă 
atunci oind, una după alta, născcirile nostre sint date n vileag, cele
lalte ipoare îşi bat joc de noi şi se ntreabă 1cm de a fost cu putinţă 
aşa ceva. Totuşi, nu >rul englez ste vinovat pentru o asemena 
stare de lucruri, fiindcă şi el a fost inds în eroare şi înşelat 1 întreaga 
vină icade asPria claselor conducătoare şi asupra presei venale şi pa
razitare •au. 

Coercion Bill-ul pentru Irlanda, care a fost prezentat 
parlamentului joi seara, este o măsură detestabilă, odioasă 
şi nelegiuită. El .stinge ultima scînteie de libertate naţională 
în Irlanda şi pune botniţă presei din această ţară nefericită, 
pentru a împiedica astfel diferitele ei ipublicaţii să protesteze 
împotriva unei politici oare constituie o infamie şi un s:an
dal al epocii noastre. Guvernul poartă pică tuturor ziarelor 
care nu manifestă entuziasm pentru mizerabilul s.u Land 
Bill, şi se răzbună. Habeas Corpus Act va fi de fapt abrogat 
fiindcă de 1acum înainte pot fi aruncate în închisoare pe 
şase luni sau chiar pe viaţă persoanele care nu-şi pot ex
plica conduita lor într-un mod care să satisfacă pretenţiile 
autorităţilor. 

Irlanda a ajuns să fie la cheremul unei bande de spioni 
bine dresaţi, cărora, ca să sune mai frumos, li se spune „de
tectivi " .  

Nici run ucaz din cele emise de  Nicolaie a l  Rusiei împo
triva neferkiţilor polonezi n-a fost vreodată mai cumplit 
decît acest bill al d-lui Gladstone, îndreptat împotriva irlan
dezilor. Prin adoptarea acestei măsuri, d-l Gladstone ar fi 
putut să intre în graţiile faimosului rege din Dahomey 552• 
Si, totuşi, el se laudă cu o nemaipomenită neruşinare, în 
faţa parlamentului şi a naţiunii, cu generoasa politică pe 
care intenţionează s-o adopte guvernul lui în ceea ce pri
v eşte Irlanda. In încheierea la discursul său de joi, Gladstone 
a lăsat să-i scape şi unele cuvinte de regret, care au fost 
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rostite de el cu o solemnitate ipocrită şi tîngliitoare, care 
i-ar fi făcut cinste pînă şi cucerniciei sale d-l Stiggins. Dar 
degeaba varsă el lacrimi de crocodil, poporul irlandez nu se 
va lăsa amăgit. 

Repetăm : această lege reprezintă o măsură ruşinoasă, 
demnă de Castlereagh, şi ea va aduce toate blestemele 
naţiunilor libere pe capul celor care au inventat-o şi al celor 
care o sancţionează şi o aprobă. Ea este, in fine, o m ăsură 
care va acoperi de ruşine guvernul Gladstone, aşa cum o 
merită, şi care, nădăjduim din toată inima, va duce curînd 
la prăbuşirea lui. Şi cum poate d-l  Bright, acest ministru 
demagog, să păstreze tăcere timp de patruzeci şi opt de ore ? 

Declarăm, fără nici o ezitare, că d-l Gladstone s-a dove
dit a fi unul dintre duşmanii cei mai înverşunaţi şi despoţii 
cei mai neînduplecaţi din cîţi au asuprit Irlanda incepînd 
din vremea odiosului Castlereagh. 

Şi, ca şi cum a supra guvernului n-ar apăsa destulă ru
şine, j oi seara - adică chiar în seara în care a fost adoptat 
Coercion Bill-ul -, in Camera comunelor s-a anunţat că, în 
Inchisorile engleze, Burke şi alţi deţinuţi fenieni au fost tor
turaţi pînă ce şi-au pierdut minţile ; dar chiar şi în faţa 
acestei fapte oribile, Gladstone şi şacalul său Bruce au afir
mat, în a uzul tuturor, că deţinuţii politici sînt trataţi cu cea 
mai mare bunăvoinţă. Cînd d-l Moore a comunicat, în Ca
mera comunelor, această veste sinistră a fost întrerupt la 
fiecare cuvint cu grosolane hohote de ris. Şi ce strigăte de 
indignare am fi a uzit la noi dacă o scenă atît de dezgustă
toare şi de revoltătoare s-ar fi petrecut la o şedinţă a Con
gresului american ! 

Pînă acum, „Reynolds's Newspaper" ,  „Times",  „Daily 
News " ,  „Pall-Mall " ,  „Telegraph" şi multe alte ziare au sa
lutat cu sălbatice strigăte de bucurie Coercion Bill-ul, şi 
in special măsurile îndreptate spre nimicirea presei irlandeze. 
Şi toate astea au avut loc în Anglia, acest sanctuar recu
noscut al presei I Dar, la urma urmei, nu putem să le cerem 
prea mult acestor publicişti novici. Veţi fi de acord că era 
cit se poate de neplăcut să vezi cum în fiecare sîmbătă 
„Irishman" sfişi a urzeala de minciuni şi calomnii la care 
aceste Penelope lucraseră, în sudoarea frunţii lor, în cele 
şase zile ale săptămînii, şi de aceea aclamaţiile frenetice cu 
care ei răsplătesc poliţia, care a încătuşat de curînd miinile 
temutului lor duşman, sînt cit se poate de fireşti. Vitejii 
ăştia, cel puţin, sînt conştienţi de valoarea lor. 
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între Bruce şi d-l M'Carthy Downing s-a angajat o in
teresantă corespondenţă în legătură cu colonelul Rickard 
Burke 553, înainte de a vă împărtăşi şi dv. conţinutul ei, ţin 
să vă atrag atenţia că acest domn Downing este deputat 
irlandez în Camera comunelor. Avocat ambiţios, el s-a înro
lat în falanga ministerială, animat fiind de nobila dorinţă de a 
face carieră. Prin u rmare, nu avem aici de-a face cu un 
martor suspect. 

22 februarie 1870 

Slimate domn, 
Dacă sînt bine inform,t, Rickard Burke, unul dintre deţinuţii fenieni, 

care înainte se afla în închisoarea Chatham, a fost trasferat la Woking 
ln stare de demenţă, n martie 1869 mi-am permis Să vă atrag atenţia 
asupra .stării sănătăţii lui, evident proastă, iar în luna iulie a aceluiaşi an 
d-l Blake, fost deputat în parlament din partea comitalului Waterford, 
împreună cu mine v-am .comunicat părerea noastră că, dacă regimul la 
care este s.pus nu va fi schimbat, va trebui să ne temem de conse· 
cinţele cele mai grave. La acestă Scrisoare n-am primit nici un răspuns. 
Scriindu-vă, am pornit de la considerente umanitare, avînd speranta că 
voi obţine eliberarea lui Burke, pentru ca familia lui să aibă mîngiierea 
de a putea să-l ajute şi să-i aline .suferinţele. m la mine o scrisoare 
trimisă de acest deţinut, pe ziua de 3 decembrie, fratelui său 1 el une 
că a fot otrăvit în mod sistematic, şi acesta a •constituit, după părerea 
mea, u.na din fazele bolii lui. Nădăjduiesc din toată inima •că bunele 
sentmente care vă caracterizează vă vor îndemna să sa tisfaceti această 
cerere. 

Prmiţi, etc. 
M'Carthy Downing 

Ministerul de interne 
25 februarie 1870 

Stimate domn, 
Rickard Burke a fost transferat de la Chatham ca urmare a nălu

cirii lui că este otrăvit sau că este supus Ja un tratament inuman de 
către personalul medical al închisorii. ln icelaşi timp însă, fără ca el 
să sufere de vreo boală prpriu-zisă, sănătatea i s-a înrăutăţit. De aceea 
am dat dispoziţie -să fie tramferat la Woking şi am cerut Să fie examinat 
de doctorul Meyers de la ospiciul Broadmoor 1 acesta şi-a exprimat pă
rerea că obsesia lui Burke va dispărea o dată cu ameliorarea sănătăţii. 
Sănătatea lui s-a ameliorat dstul de repede, şi un observator obişnuit 
n-ar putea observa la el o slăbire a minţii. Aş fi vrut foarte mult să 
vă pot da �eranţa că va fi ps curînd în libertate, dar nu pot face aşa 
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ceva. Delictul ms de Burke şi urmările legate de încercarea de eli
berare a lui isint prea serioase ntru a Să pot trezi o asemenea spe
ranţă. Să sperăm că ştiinţa şi un bun tratament vor face totul ca să-i 
redea sănătatea psihică ş i fizică. 

H. A. Bruce 

28 februarie 1870 
Stimate domn, 
De dnd am primit scrisoarea dv. dn 25 februarie, prin care îmi 

răpundeţi la cererea mea ca Burke să fie lăsat în grij a fratelui său, 
am sper.t să găssc un prilej pentru a vă vorbi, în legătură cu această 
chestiune, la Came1a cmunelor, dar joi şi vineri aţi fost atît de cupat, 
că nici nu putea fi vorba de o întrevedere. Am 1primit scrsori din partea 
prietenilor lui Burke. Ei aşteaptă cu multă nerăbdare rezultatul demer· 
sului meu. lncă .nu le-am comunicat că acest dmers a fost zadarnic. 
nainte de a-i dzamăgi mă snt îndreptăţit să vă scriu încă o aată în 
legătură cu cestă chestiune. Mi 5e pare că pot sa-mi permit, ca unul 
care am condamnat întotdeauna fenianismul - şi nu fără un oarecare risc 
pentru mine -, să dau guvernului un sfat imparţial şi prietenesc. 

Afirm, fără nici o reticenţă, ă eliberarea unui deţinut olitic că2mt 
în stare de demenţă nu va fi criticată, şi cu atît mai mult nu va fi con
dnată de pinia publică. In Irlanda se va .spune : „Uite ·că Juvernul 
nu este atît de baoar pe cit ne îch.puim noi".  Pe de altă parte, dacă 
Burke va rămîne în închisoare, presa naţională va căpăta un nou motiv 
să atace guvenul, pinînd că l dă dovadă de 11ai multă cruzime decit 
guvernatorii napolitani în vremurile lor cele mai rele, şi eu mărturisesc 
că nu pot să-mi închipui cum ar .putea nişte omeni cu convingen mode
rate Să-Şi motiveze Tefuzul lor într-un asmenea caz„. 

M'Carthy Downlng 

Stimate domn, 
Imi ,pare rău, dar nu ,t cere eliberarea lui Burke. 
E adevărat că el a manifestat .simptome de alienaţie mintală, ş1 m· 

tr-Un cz obişnuit m-aş fi considerat „îndreptăţit" 1Să fac demersuri pe 
lingă coroană pentru graţierea lui. Dar cazul lui nu este din cele obiş
nuite, înrit el nu numai 1că a fost un conspiraor din 1cei mai inveteraţi, 
dar participarea lui la aruncarea în aer a închisorii Clerkenwell - ale 
cărei 1conscinţe, în caz de reuşită, ar fi fost şi mai dezastruoase - a 
făcut din el - chir în situaţia sa actuală un „•candidat necorespunzător 
pentru graţiere" (improper recipient of plrdon). 

H. A. Bruce 

O asemenea ticăloşie nu s-a mai pomenit I Bruce ştie 
prea bine că colonelul Burke, dacă în timpul procesului în 
legătură cu tentativa <le la Clerkenwell ar fi existat împo
triva lui măcar o umbră <le suspiciune, ar fi fost spînzurat 
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împreună cu Barrett, care, precum se ştie, a fost condamnat 
la moarte pe baza depoziţiei făcute de un om care ma. 
inainte denunţase în mod fals pe alţi trei oameni ca autor. 
ai acestei crime şi fără să se ţină seama de mărturiile a 
opt cetăţeni veniţi special de la Glasgow pentru a confirma 
că,· atunci cind s-a produs explozia, Barrett se afla in acest 
orş. Englezii nu ezită prea mult (d-l Bruce poate să con
firme acest lucru) atunci cînd e vorba să spJnzure un om, 
şi mai ales un fenian. 

Dar toate aceste acte de cruzime nu pot înfrînge neîn
fricatul spirit de luptă al irlandezilor. De curînd, ei a
sărbătorit la Dublin, mai demonstrativ ca oricînd, ziua lor 
naţională (Sf. Patrick) . Casele au fost împodobite cu steaguri 
pe care erau scrise cuvintele : „Irlanda - irlandezilor ! " „  
„Libertate ! " , „Trăiască deţinuţii politici ! " , şi  văzduhul ră
suna de cîntecele lor naţi'nale şi de intonaţiile „Mar
seillaisei" .  

J .  Williams 

VI 

Delictele agrare din Irlanda 

Londra, 2 aprilie 1 870 

In Irlanda, jecmănirea şi chiar exterminarea ţăranului 
şi a familiei lui de către landlord se numeşte drept de pro
prietate, in timp ce răscoala ţăranului ajuns la desperare 
împotriva dilăului său nemilos este calificată drept un delict 
agrar. Aceste delicte agrare (agrarian outrages) - de altfel 
foarte rare, dar multiplicate la nesfîrşit şi prezentate într-o 
formă exagerată de caleidoscopul presei engleze, care acţio
nează la comandă - au servit, după cum ştiţi, drept pretext 
pentru reînvierea regimului de teroare albă în Irlanda. Pe 
de altă parte, acest regim terorist dă posibilitate pr9prieta
rilor de pămînt să-şi intensifice, nestînjeniţi de nimeni, mă
surile lor de asuprire. 

Aşa cum am mai spus, Land Bill-ul, sub pretext că vine 
în ajutorul cultivatorilor de pămînt, consolidează landlordis
mul. Totuşi, pentru a arunca praf în ochii lumii şi a rămîne 
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cu conştiinţa împăcată, Gladstone a fost nevoit să sanc
ţioneze această nouă prelungire a rînduielilor despotice 
existente la sate cel puţin cu condiţia îndeplinirii unor for
malităţi juridice. E de ajuns să spunem că şi pe viitor bunul 
plac al landlordului va avea putere de lege dacă el va reuşi 
să impună arendaşilor săi anuali (tenants at will) o ateidă 
fantastic de mare, pe care ei să nu şi-o poată plăti, sau, · în 
caz că dă pănuntul în arendă pe bază de contract, să-i 
determine pe ţăranii arendaşi să semneze contracte de sclavie 
voluntară ! 

Şi cum mai jubilează landlorzii I Ziarul „Freeman" ,  care 
apare la Dublin, publică o scrisoare primită din partea 
preotului P. Lavelle, autorul cărţii „Irish landlord since the 
revolution" ; în această scrisoare se spune : 

„m văzut mormane întregi de scrisori adresate arendaşilor de către 
landlordul lor, un brav căpitan, un « absenteisb ,care îşi are domiciliul 
în Angli a ;  în aceste scrisori, el le face cunoscut .că pe viitor li se ridică 
arenda cu 25°/o. O asemenea înştiinţare e:hivalează cu un aviz de eva
cuare I Şi asta porneşte de la un om ·care inu aduce alte servicii pămîn
tului d:ît că îi consumă în fiecare an roadele 1 "55' 

Pe de altă parte, „Irishman" publică noile contracte de 
arendare 555, dictate de lordul Dufferin, membru al cabine
tului Gladstone, cel care a inspirat Land Bill-ul şi a pre
zentat spre votare Coerdon Bill-ul în Camera lorzilor. Adău
gaţi la insolenţa proprie feudalului calculul hrăpăreţ al unui 
cămătar expert şi josnicele şicane ale unui avocăţel, şi vă 
veţi face o idee aproximativă de noile contracte de arendare, 
inventate de acest nobil Dufferin ! 

Acum e uşor de înţeles că regimul de teroare a venit 
tocmai la timp pentru a introduce regimul Land Bill-ului I 
Să presupunem, bunăoară, că într-un comitat oarecare din 
Irlanda ţăranii refuză 1să accepte ridicarea arenzii cu 25 % 
sau nu vor să semneze contractul de arendare propus de 
Dufferin. Atunci, landlorzii din comitat, aşa cum s-a mai în
tîmplat, vor avea grijă să primească de la lacheii lor sau de 
la nişte poliţişti scrisori anonime conţinînd diverse amenin
ţări. Asemenea ameninţări ar constitui prin ele însele nişte 
„delicte agrare" .  Landlorzii vor face cunoscut acest fapt 
lordului· Spencer, viceregele. Lordul Spencer va declara că 
în respectivul district se aplică prevederile din Coercion Act 
şi apoi aceiaşi landlorzi, în calitate de reprezentanţi oficiali 
ai puterii de stat, le pun in aplicare tocmai impotriva celor 
ce iau de la ei pămînt în arendă I 
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Ziariştii care se vor dovedi destul de imprudenţi ca să 
protesteze nu numai că vor fi prigoniţi ca unii care în
deamnă la răzvrătire, dar li se va confisca şi tot materialul 
lor tipografic fără nici un fel de procedură juridică I 

Acum poate că nu va fi greu să înţelegeţi de ce capul 
puterii voastre executive * l-a felicitat pe Gladstone pentru 
reformele înfăptuite de el în Irlanda şi de ce Gladstone i-a 
răspuns tot printr-un compliment, felicitînd puterea voas:ră 
executivă pentru concesiile ei constituţionale. „Un Roland 
peptru un Olivier ! " 551 - vor spune cititorii voştri cunoscători 
.i lui Shakespeare, dar alţii, mai înclinaţi să citea scă ce 
apare în „Moniteur" decît ceea ce a creat Shakespeare, îşi 
vor aminti de o scrisoare care a fost trimisă de capul puterii 
voastre executive defunctului lord Palmerston şi în care se 
putea citi : „Să nu procedăm ca nişte şarlatani I u 

Acum vreau să revin la chestiunea deţinuţilor politici, 
şi nu fără un motiv întemeiat. 

In Anglia, prima scrisoare a lui Rossa care a fost pu
blicată în „Marseillaise" a avut un efect deosebit : datorită 
ei  a fost instituită o anchetă. 

In Statele Unite, toate ziarele au publicat următoarea 
informaţie : 

„In 1Marseillaise» se afirmă că o dată pe zi O'Donovan Rossa este 
dezbrăcat la p iele şi examinat în fel şi chip, îndură foamea, e închis 
într-o carceră întunecoasă, e înhămat la un 1cărucior şi că moartea tova
răşilor săi a fost provocată de regimul de înfometare la care erau 
supuşi". 

Corespondentul din New York al ziarului „Irishmann 
comunică : 

„«Mars�illaise», ziarul lui Rochefort, a deschis ochii poporului ame
Tican asupra suferinţelor îndurate de deţinuţii fenieni. Ne simţim înda
toraţi faţă de acest ziar şi sper că în curînd ne vom achita din plin de 
această datorie de recunoştinţă " is1. 

Ziarele germane au publicat şi ele scrisoarea lui Rossa . 
De acum încolo, guvernul englez nu va mai putea să-şi 

săvîrşească în deplină tăcere ticăloşiile sale. Degeaba va 
încerca d-l Gladstone să astupe gura presei irlandeze ; n-o 
să ajungă la nici un rezultat. în locul unui ziarist întemniţat 
în Irlanda vor apărea alţii, cu sutele, în Franţa, Germania 
şi America. 

* - Napoleon al JII-lea. - Nota red. 
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Ce poate să facă d-l Gladstone, cu politica lui lngust. 
şi Jnapoiată, împotriva spiritului internaţional care caracte
rizează secolul al XIX-lea ? 

J. Williams 

VII 

Moartea lui John Lynch 

Cetăţene redactor, 
Vă trimit cîteva extrase dintr-o scrisoare adresa tă ziaru

lui „lrishman" de unul dintre deţinuţii politici irlandezi pe 
cind se afla închis în Australia, într-o colonie pentru infrac
tori (acum el este liber) . 

Mă mărginesc să traduc episodul cu John Lynch. 

O scrisoare a lui Joltn Casey 

„Vă prezint, în cele ce urmează, o informare concisă şi imparţiidă 
cu privire la tratamentul la care am fost supuşi, tov.Tăşii mei de exil 
(în .număr de 4) şi )U mine, cit timp ne-.m af1at închişi în această 
tmniţă a goazei, în acest adevărat mormînt pentru cei vii care poartă 
nwnele de Portland Prison. 

Mai 1ntîi de toate consider că e de datoria mea să aduc un omagiu 
memoriei prietenului meu John Lynch, care •a fost condamnat de un 
tribnai extraordinar in decembrie 1865 şi  a murit în închisoarea Woking 
în aprilie 1866, şi  să •cant să r-es tabilesc adevărul. 

Oricare ar fi cauza prin C.re juraţii au încercat să explice moartea 
lui, eu Susţin - şi pot să aduc dovezi în acetstă privinţă - că moartea 
i-a fost grăbită de cruzimea cu care s-au purtat temnicerii. 

Să s tai închis, Ln mijlocul iernii, 23 de o re din 24 într-o celulă 
rece ; să fii dstul de subtire îmbriat ; să dormi pe scînduri goale, avînd 
drept căpătîi o bucată de lmn şi  drept mijloc de apărare împotriva 
unui frig cumplit doar două pături uzate în greutate de vreo 10 pf.nzi ; 
să n-ai măcar dreptul,  din cauza cruzimii nemaipomenit de rafinate a 
temnicerilor, să foloseşti, pentru a-ţi acoperi corpul înghe�at, nLci pro
priile tale haine, pe care ai fost obligat să Ie Iaşi la uşa celulei ; să te 
hrăneşti cu o mincare nesănătoasă şi  neîndestulătoare ; să ai  drept psi
bilitate de mişcare doar o plimbare de trei sferturi de a rd pe zi într-o 
cuşcă lungi de vreo 20 de picioare şi lată de 6, care e destLnată celor 
mai ticăloşi infractori, - asemenea chinuri şi lipsuri sînt sortite să dis
trugă şi un 0rganism de fier. Nu trebuie să ne mire că un om atît de 
plăpînd cum a fost  Lynch a fost doborît aproape imediat. 
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La sosirea sa în închisoare, Lynch a cerut să i se permită să-şi 
p ăstreze flanela. Această cerere i-a fost respinsă cu brutalitate, «Dacă 
îmi refuzaţi ce.stă rugăminte, nn să <trăiesc nici trei luni», a ră}uns 
el atunci. Ah, nid nu bănuiam că aceasta era o profeţie ; nu mi-am 
îchtpuit că Irlanda o să piardă atît de curind pe unul din cei mai devo
taţi, mai înlăcăraţi şi mai nobili fii ai ei şi că mie îmi este dat să pierd 
un prieten încecat. 

La începutul lunii martie am observat că prietenul meu arată gra\ 
bolnav, şi o dată, profitînd de absenţa momentană a temnicerului, l-am 
întrebat cum Se simte. Mi-a răspuns că e pe moarte, ca a vorbit de 
citeva ori cu medicul, dar acesta n-a dat nici o atenţie plîngerii lui. 
Tuşea atit de tare, că, deşi mă aflam într-o celulă situată foarte departe 
de a lui, auzeam zi şi noapte răsunind această tuse pe coridoarele pustii. 
Unul din temniceri mi-a şi spus : < Deţinutul de la nr, 7 îşi dă cu rind 
sfirşitul ; încă de acum o lună trebuia să fie dus la spital. m văzut 
acolo de multe ori deţinuţi obişnuiţi care erau dP o sută de ori mai 
sănătoşi decit el». 

O dată, în aprilie, m zărit din celula mea un spectru cu fata 
cadaverică, .cu privirea stinsă şi obrajii  scofilciţi, care se mişcd �reu de 
tot, ţinîndu-se de gratii ca să .nu cadă. Era Lynch. Nu 1-an recunoscut 
pînă ce nu s-a uitat la mine zimbind şi arătind spre ipămînt, ca şi  cum 
ar fi vrut să spună : «S-a isprăvit cu mine». 

Atunci l-am văzut pentru ultima oară".  

Acelaşi lucru l-a spus despre Lynch şi Rossa ; cele 
arătate de el sînt confirmate acum de mărturia lui Casey. 
Nu trebuie să uităm că Rossa a trimis scrisoarea sa dintr-o 
închisoare engleză, în timp ce Casey şi-a scris-o pe a sa 
într-o colonie pentru infractori din Australia ; prin urmare, 
orice comunicare intre ei era imposibilă. Şi, totuşi, guvernul 
a ţinut, nu de mult, să ne asigure că cele afirmate de Rossa 
nu corespund adevărului. Bruce, Pollock şi Knox declară 
chiar că „lui Lynch i s-a dat o flanelă înainte ca el să fi 
cerut" .  

Pe de altă parte, d-l Casey afirmă tot atit de categoric 
pe cît de categoric neagă d-l Bruce că Lynch s-a plîns că, 
„pînă şi atunci cînd el nu mai putea să meargă şi era nevoit 
să rămîn ă în completa singurătate a celulei sale, cererea i-a 
fost respinsă " .  

Dar, aşa cum a spus d-l Laurier î n  frumoasa lui ple
doarie, 

„să lăsăm la o parte mărturiile oamenilor şi să punem să vorbească 
nişte ma1tori are nu mint, nişte martori muti" 58• 

Fapt e că Lynch a intra t în închisoarea Pentonville în 
floarea vîrstei, plin de viaţă şi de speranţe, şi că după trei 
luni de zile acest tînăr a devenit un cadavru . 
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Atîta timp cît d-nii Gladstone, Bruce şi cohorta lor de 
poliţişti supuşi nu vor dovedi că Lynch n-a murit, jurămin
tele lor nu sînt altceva decît o pierdere de timp. 

J. Williams 

VIII 

Scrisoare din Anglia 

Londra, 19 aprilie t 870 

„Nu-i lăsaţi pe popi să facă politică" - iată strigătul 
care răsună, în momentul de faţă, în întreaga Irlandă. 

Marele partid care de la „disestablisilment" a bisericii 
protestante * s-a . împotrivit cu toate forţele despotismului 
exercitat de biserica catolică creşte, pe zi ce trece, cu o 
repeziciune uimitoare şi de curînd a zdrobit complet clerul. 

In alegerile din Longford, d-l Greville-Nugent, candi
datul clerului, l-a învins pe John Martin, candidatul poporu
lui ; dar naţionaliştii au contestat alegerea lui din cauza 
mijloacelor nelegale folosite cu acest prilej , şi ei şi-au înfrînt 
adversarii. Alegerea lui Nugent a fost anulată de judecătorul 
Fitzgerald, care a declarat că agenţii lui Nugent, adică popii, 
sînt vinovaţi că au corupt pe alegători, inundînd ţara nu cu 
sfîntul spirit, ci cu spiritul vinului. Pe cit se spune, într-o 
singură lună, de la 1 decembrie pînă la 1 ianuarie, preacu
vioşii părinţi au cheltuit pe rachiu 3 500 de lire sterline I 

„Standard" îşi permite să facă următoarele observatii, 
destul de interesante, în legătură cu alegerile din Longford : 

„Pentru dispreţul lor fată de încercările de intimidare făcute de 
preoţi - spune organul de prsă al lui „stupid party• • • -, nationaliştii 
merită toată lauda„. Marea victorie repurtată de ei îi determină să de
semneze noi candidaţi împotriva d-lui Gladstone şi a aliaţilor săi ultra
montani" .  

* - „separarea d e  stat• a bisericii protest.te. - Nota trad. 
•• - partidul· stupid. - Nola trad. 
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„Times"  scrie : 

„Toate mijloacele de care dispune puterea ecleziastică, de la bula 
papală, emisă din oraşul etern, şi pînă la intrigile urzite de popii de la 
sate, sînt puse în acţiune împotriva fenianismului şi a naţionaliştilor. 
Din nefericire, această rîvnă n-a fost însoţită de prudenţa ncesară, şi 
rezultatul va fi că la Longford se va da o nouă bătălie" "'· 

„ „Times"  are dreptate. Bătălia de la Longford va începe 
din nou şi după aceea se vor da bătălii la Waterford, Mallow 
şi Tipperary, întrucît naţionaliştii din aceste trei comitate 
au înaintat şi ei petiţii prin care cer să fie anulată alegerea 
deputaţilor oficiali. In Tipperary a fost ales la început 
O'Donovan Rossa, dar, fiindcă parlamentul l-a declarat juri
diceşte incapabil de a fi reprezentantul acestui comitat, na
ţionaliştii l-au propus n locul lui pe  Kickham, un patriot 
fenian care a ieşit de curînd dintr-o închisoare engleză. 
Acum, alegătorii care l-au votat pe Kickham afirmă că acest 
candidat a fost ales în modul cuvenit, deşi Heron, candidatul 
guvernului şi al popilor, a obţinut cu patru voturi mai mult 
decît el. 

Trebuie ştiut că unul dintre cei patru alegători care au 
dat votul lor lui Heron este un biet maniac care a fost 
condus la urna electorală de un preacuvios părinte ; vă este 
cunoscută slăbiciunea pe care o au popii pentru 2i săraci 
cu duhul. fiindcă a lor este împărăţia cerurilor. Cel de-al 
doilea alegător este un cadavru ! Aşa cum vă spun. Partidul 
onorabil şi moderat s-a încumetat să pîngărească numele 
unui om care a încetat din viaţă cu două săptămîni înainte 
de alegeri, punîndu-1 să voteze un candidat gladstonian. In 
afară de aceasta, alegătorii patrioţi declară că unsprezece 
din voturile lor au fost declarate nevalabile deoarece prima 
literă a numelui Kickham era neciteţ scrisă, că telegramele 
lor au fost reţinute, că autorităţile au mituit în dreapta 
şi în stînga şi că s-a recurs la un odios sistem de inti
midare. 

Presiunea care a fost exercitată în Tipperary va rămîne 
ca un caz nemaipomenit pînă şi în istoria Irlandei. Portă
relul şi poliţistul, aceste personificări ale titlurilor executorii 
de evacuare, au luat cu a salt colibele ţăranilor care aveau 
pămînt in a rendă, căutînd astfel să le sperie soţiile şi copiii. 
Barăcile în care urmau să aibă loc alegerile au fost încon
jurate de poliţie, de soldaţi, funcţionari, landlorzi şi preoţi. 
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Aceştia din urmă au aruncat cu pietre în oamenii care 
lipeau afişele electorale ale lui Kickham. Ba au mers pînă 
acolo că au postat, chiar în baracă, un cămătar, care în 
timpul operaţiilor de votare îi săgeta cu privirile pe neferi
ciţii săi datornici. Dar guvernul n-a avut nimic de cîştigat 
de pe urma unor asemenea procedee. O mie şase sute şaizeci 
şi opt de mici cultivatori arendaşi nu s -au temut să-şi dea în 
mod deschis - întrucît secretul votării este respectat -
voturile lor lui Kickham. 

Acest act de bravură aminteşte de lupta eroică a polo
nezilor. 

Acum, după bătăliile care au avut loc în comitatele 
Longford, Mallow, Waterford şi Tipperary, să mai îndrăz
nească cineva s. spună despre irlandezi că sînt nişte neno
rociţi căzuţi in sclavia obscurantismului clerical. 

J. Williams 
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Adnotări 

La 28 septembrie 1 864 a avut loc la St. Mct1 tin's I !dll din Londra 
o mare adunare internaţională a muncitorilor, pregătită de conducă
torii trade-unionurilor din Londra şi  de un grup de muncitori prou
dhonişti din Paris. La această adunare au participat, alături de munci
tori englezi şi francezi, şi reprezentanţi ai muncitorilor germani, 
italieni şi de altă naţionalitate care trăiau pe alunei la Londra, pre

cum şi o serie de lideri ai emigraţiei europene mic-burgheze şi demo
crat-revoluţionare. Adunarea a adoptat o rezoluţie în care s-a hotărî 
întemeierea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (cunoscută mai 
tîrziu sub numele de Internaţionala I) şi a ales Comitetul provizoriu. 
K. Marx a fost ales în acest comitet ca reprezentant al muncitorilor 
germani, iar ulterior şi în comisia numită la prima şedinţă a comi
tetului din 5 octombrie, întrunită pentru a întocmi documentele pro
gramatice ale Asociaţiei. La primele şedinţe ale comisiei, la car , 
Marx a fost împiedicat să participe, a fost elaborat un document 
alcdtuit dintr-o declaraţie introductivă scrisă de owenlstul Weston 
şi redactată de democratul mic-burghez francez Le Lubez, precum 
şi din statutul asociaţiilor muncitoreşti italiene elaborat de Mazzini şi 
tradus în limba engleză de italianul Luigi Wolff (vezi amănunte în legă
tură cu aceasta fo volumul de faţ., pag. 552-553, 56 1 -562) . La şedinţa 
din 18 octombrie a comitetului, Marx a luat pentru prima oară cunoş
tinţă de conţinutul acestui dcument şi l-a supus unei critici amănun
ţite ; documentul a fost restituit comisiei pentru a fi definitiv redac
tat. La 20 octombrie comisia l-a însărcinat pe Marx să fac. acest 
lucru, iar la 27 octombrie ea a aprobat două documente absolut noi, 
întocmite de Marx : „Manifestul constitutiv al Asocia/iei Internaţio
nale a Muncitorilor• şi „Statutul provizoriu al Asocia/iei" .  La 1 no
iembrie 1 864, atît Manifestul cit şi Statutul au fost adoptate în 
unanimitate de Comitetul provizoriu, care s-a constituit ca organ 
conducător al Asociaţiei. Acest organ, care a intrat în istorie s•.ib 
denumirea de Consiliul General al Internaţionalei, s-a numit pînă la 
sfîrşitul anului 1 866 mai ales Consiliul Central. 

Manifestul constitutiv a fost publicat pentru prima oară în 
„Bee-Hive Newspaper" nr. 1 60 din 5 noiembrie 1 864, iar apoi în 
aceeaşi lună împreună cu Statutul în broşura „Address and Provi
sional Rules of the Working Men's International Association, Esta
blished September 28, 1 864, at a Public Meeting held at St. Mar
tin's Hal!, Long Acre, London " .  Traducerea în limba germană făcuti 
de Marx în prima jumătate a lunii noiembrie 1 864 a fost publicată 
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în nr. 2 şi 3 ale ziarului „Social-Demokrat" din 21 şi 30 decem
brie 1 864. Manifestul a fost tradus în limba franceză în 1866. Prima 
traducere în limba rusă a Manifestului a apărut în 1 871 la Geneva. 
S-au păstrat două copii în manuscris ale Manifestului constitutiv 
făoute de Jenny Marx, soţia lui Marx, şi de fiica lui, Jenny. 

La baza textului publicat în volumul de faţă stă textul bro
şurii engleze din 1 864. Deosebirile mai importante dmtre textul 
englez şi traducerea în limba germană a autorului se dau la subsol. 

„The Bee-Hive Newspaper• - săptămînal englez al trade-unio
nurilor ; a apărut la Londra din 1 861 pînă în 1 876 sub titlurile : 
„The Bee-Hive", „The Bee-Hive Newspaper" şi „The Penny Bee
Hive• 1 ziarul era puternic influenţat de radicalii burghezi şi de 
reformişti. La 22 noiembrie 1 864, la şedinţa Consiliului General, zia
rul a fost declarat organ al Internaţionalei. In coloanele lui erau 
publicate documentele oficiale ale Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor şi dările de seamă ale şedinţelor Consiliului General. ln repe
tate rînduri, Marx s-a văzut însă nevoit să protesteze împotriva 
publicării într-o formă denaturată sau incompletă a documentelor 
InternaUonalei. Din 1 869 ziarul a devenit de fapt un organ burghez. 
In aprilie 1 870, Consiliul General a rupt, la propunerea lui Marx, 
orice relaţii cu „Bee-Hive",  publicind în presă o declaraţie în acest 
sens (vezi volumul de faţă, pag. 455, 625--626) . - 5, 

2 Marx citează discursul rostit de Gladstone, cancelarul trezoreriei, 
în Camera comunelor la 7 aprilie 1 864, după darea de seamă apărută 
în ziarul „Times" din 8 aprilie 1 864. - 5. 

3 „Garroters•, sau sugrumătorii, erau numiţi în Anglia tîlharii care-şi 
strîngeau victimele de gît. La începutul deceniului al 7-lea, atacurile 
banditeşti ale sugrumătorilor deveniseră atit de frecvente la Londra, 
incit au constituit obiectul unei dezbateri speciale în parlament. - 5. 

4 Cărtile albastre - denumire generică dată publicaţiilor care cuprind 
materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale 
ministerului de externe. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la 
coperta lor albastră, au început să fie editate în Anglia încă din 
secolul al XVII-iea. Ele constituie principalul izvor oficial cu privire 
la istoria economică şi diplomatică a acestei ţări. 

In cazul de faţă este vorba de „Report of the Commissioners 
appointed to inquire into the Operation of the Acts relating to 
Transportation and Penal Servitude". Voi. 1 ,  Londra, 1863. - 5. 

5 Este vorba de „Sixth Report of the Medical Officer of the Privy 
Council 1 863", Londra, 1 864. - 6. 

6 Acest pasaj din discursul rostit de Gladstone la 16 aprilie 1863 citat 
de Marx a devenit cunoscut în urma campaniei calomnioase duse de 
economistul burghez german Brentano împotriva lui Marx în deceniul 
al 8-lea. Fraza respectivă din discursul lui Gladstone, cuprinsă în 
aproape toate dările de seamă asupra acestei şedinţe a parlamentului 
apărute la 17 aprilie 1 863 în ziarele din Londra („Times ",  „Morning 
Star", „Daily Telegraph• etc.) , a fost omisă în publicaţia semioficială 
Hansard's Parliamentary Debates, al cărei text era revăzut de înşişi 
oratorii. Aceasta a constituit un pretext pentru Brentano de a-l acuza 
pe Marx, care citase fraza după un text apărut în presă, de denatu
rare a adevărului şi incorectitudine ştiinţifică. Marx a răspuns la 



această calomnie în două scrisori adresate ziarului „Der Volksstaat• 
la 23 mai şi 28 iulie 1 8?2 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 8) .  

După moartea lui Marx, aceeaşi acuzaţie a fost repetat. în 
noiembrie 1 883 de către economistul burghez englez Taylor. In februa
rie şi martie 1884, Eleanor Marx, în două scrisori adresate revistei 
„To-Day", iar ulterior Engels, în iunie 1 890, în prefaţa sa la ediţia 
a IV-a germană a „Capitalului" ,  şi  în 1 891 în broşura sa „Brentano 
contra Marx•, au demascat complet versiunea despre falsificarea cita
tului. - 7.  

7 „Sixth Report„.•, pag. 2-27. - 8. 
8 „Children's Employment Commission (1 862). First Report of the Com

missioners ".  Londra, 1 863, pag. 24. - 8. 
9 Este vorba de „Report addressed to Her Majesty's Principal Secre

tary of State for the Home Department, relative to the Grievances 
complained of by the Journeymen Bakers• .  Londra, 1 862. lntocmit de 
H. S. Tremenheere. - 8. 

I O Lupta clasei muncitoare pentru limitarea prin lege a zilei de muncă 
la 10 ore s-a desfăşurat în Anglia începînd de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea, iar de la începutul deceniului al 4-lea al secolului 
al XIX-iea a cuprins masele largi ale proletariatului. 

Legea cu privire la ziua de muncă de 10 ore, care se referea 
numai la adolescenţi şi femei, a fost adoptată de parlamentul englez 
la 8 iunie 1 847. ln practică însă, mulţi fabricanţi au ignorat această 
lege. - 10. 

1 1  Este vorba de discursul rostit de primul ministru Palmerston în şedinţa 
din 23 iunie 1 863 a parlamentului, în timpul dezbaterilor în legătură 
cu drepturile arendaşilor irlandezi. Deputaţii irlandezi, în frunte cu 
J. Maguire, au cerut instituirea unor măsuri legislative care să limi
teze arbitrariul landlorzilor faţă de arendaşi. Deputaţii au cerut, prin
tre altele, să se acorde arendaşilor dreptul de a primi la rezilierea 
contractului de arendare o despăgubire pentru toate cheltuielile făcute 
de ei pe loturile arendate. ln discursul său, Palmerston a calificat 
cererile deputaţilor irlandezi „doctrine comuniste" şi „subminare a 
principiilor fundamentale ale ordinii sociale". - 12. 

1 2  Este vorba de acţiunile muncitorilor englezi de la sfîrşitul anului 1 861 
şi începutul anului 1 862, în timpul rlzboiului civil din America, împo
triva participării guvenului englez la război de partea statelor scla
vagiste din Sud. Lupta muncitorilor a căpătat un caracter deosebit de 
acut în urma aşa-zisului incident în legătură cu vasul „Trent• , cînd 
burghezia engleză a folosit ca pretext pentru a face pregătiri de război 
împotriva statelor din Nord faptul că, din ordinul guvernului din 
Nord, reprezentanţii proprietarilor de sclavi care plecau spre Anglia 
cu vasul „Trent• fuseseră reţinuţi şi arestaţi. Muncitorii englezi s-au 
ridicat cu hotărîre în apărarea statelor din Nord. ln cadrul a numeroase 
mitinguri, muncitorii au protestat împotriva pregătirilor de război ale 
burgheziei reacţionare, cerind rezolvarea paşnică a conflictului. Miş
carea de masă a muncitorilor englezi împotriva intervenţiei i-a îm
piedicat pe reacţionari să antreneze Europa într-un război de partea 
proprietarilor de sclavi şi a contribuit în mod considerabil la întărirea 
ideii de solidaritate internaţională a proletariatului. - 13. 
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1 3  „Statutul provizoriu al Asocia/iei Jnternafio11ale a Muncitorilor• a fost 
întocmit de Marx concomitent cu Manifestul constitutiv (vezi adno
tarea 1 ) .  Intocmind Statutul, Marx a schimbat complet partea intro
ductivă a documentului prezentat la şedinţa din 18 octombrie 1 864 a 
Comitetului provizoriu, a redus numărul articolelor din Statut de la 
40 la 10, a modificat însuşi principiul de organizare, menţinînd numai 
unele puncte cu caracter formal (numele organizaţiei, prevederi în 
legătură cu convocarea unui congres la Bruxelles în 1 865, ajutorarea 
membrilor organizaţiei în cazul schimbării domiciliului dintr-o ţară în 
alta etc.). 

Textul Statutului provizoriu intonit de Marx a fost aprobat 
de comisie la 27 octombrie 1 864 şi adoptat în unanimitate de Consiliu 
la 1 noiembrie 1 864. Statutul a fost publicat în limba engleză împreună 
cu Manifestul constitutiv în broşura „Adress and Provisional Rules 
of the Working Men"s Intemational Association ... • , editată la Londra 
în noiembrie 1 864, precum şi în „Bee-Hive Newspaper" nr. 1 6 1  din 
12 noiembrie 1 864. La traducerea în limba franceză a Statutului provi
zoriu, la sfîrşitul anului 1 864, la insistenţele conducerii proudhoniste 
a secţiei din Paris, s-au făcut o serie de denaturări ale textului, care 
au fost folosite ulterior de elemente ostile lui Marx în lupta împo
triva Consiliului General (vezi volmul de faţă, pag. 419, 451) . O nouă 
traducere, corectată, în limba franceză a fost făcută de Ch. Longuet 
sub îndrumarea lui Marx. Ea a apărut împreună cu Manifestul consti
tutiv în broşura „Manifeste de L' Association Internationale des Tra
Vdillcurs suivi du Reglement provisoire" ,  editată la Bruxelles în 1 866. 
Prima traducere în limba germană a apărut în „Vorbote" nr. 4 şi 5 
din aprilie şi mai 1 866. Congresul de la Geneva, în şedinţa din 5 sep
tembrie, a aprobat textul Statutului (Statutul general) , completîndu-1 
cu un regulament care a fost aprobat la şedinţa din 8 septembrie 1 866, 
numit ulterior Regulamentul de organizare. 

„Dcr VorJote" - revistă lunară, organul oficial al secţiilor ger
mane din Elveţia ale Internaţionalei, a apărut în limba germană la 
Geneva din 1 866 pînă în 1871 .  Redactor responsabil al acestei reviste 
a fost J, Ph. Becker. Revista a promovat în general linia lui Marx şi a 
Consiliului General, a publicat regulat documentele Internaţionalei 
şi informaţii cu privire la activitatea secliilor Asociaţiei în diferite 
lări. - 15. 

14 Dintr-o scrisoare adresată de Marx lui Engels la 4 noiembrie 1 864 
rezultă că acest paragraf, ca şi c>l precedent, care are un caracter 
declarativ, a fost inclus de Marx în partea introductivă a Statutului 
la insistenţele celorlalţi membri ai comisiei. - 16. 

1 5  Primul Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, care iniţial 
trebuia să aibă loc la Bruxelles în 1 865, a avut loc la Geneva între 
3 şi 8 septembrie 1 866. Hotărîrea cu privire la amînarea congresului 
a fost adoptată de Consiliul General la insistenţele lui Marx, care, 
considerînd că secţiile Internaţionalei nu erau încă suficient de con
solidate din punct de vedere ideologic şi organizatoric, a propus 
convocarea unei conferinţe preliminare la Londra (vezi volumul de 
faţă, pag. 548-550) . - 16. 

16 „Proiectele de rezolu/ii cu privire la condiţiile de primire a organiza
/iilor muncitoreşti în Asociaţia Jnternafionaiă a Muncitorilor• propuse 
de Marx la şedinţa Consiliului din 22 noiembrie 1 864 au fost adoptate 



în unanimitate de Consiliu şi au stat la baza „Apelului Consiliului 
Central către Asociaţiile muncitoreşti" (vezi volumul de faţă, pag. 547-
548). 

Textul proiectelor de rezoluţii s-a păstrat în registrul de procese
verbale al Consiliului General. Rezoluţiile au apărut în „Bee-Hive 
Newspaper" nr. 1 63 din 26 noiembrie 1864. Cea de-a doua rezoluţie 
a fost publicată în ziar într-o formulare modificată. - 19. 

J 1 Mesajul adre,at preşedintelui S .U.A„ A. Lincoln, a fost scris de K. Marx 
între 22 şi 29 noiembrie 1 864. Hotărîrea de a adresa lui Lincoln un 
mesaj de salut cu prilejul realegerii lui în postul de preşedinte a fost 
luată de Consiliul General la 22 noiembrie, la propunerea a doi dintre 
membrii acestuia, Dick şi Howell. 

Cu întocmirea acestui mesaj a fost însărcinată comisia aleasă 
iniţial pentru a elabora documentele programatice ale Asociaţiei (vezi 
adnotarea 1 ) .  După aprobarea documentelor programatice, comisia s-a 
transformat într-un organ executiv permanent al Consiliului General. 
In registrul de procese-verbale, el este denumit Comitetul permanent 
(Standing committee) sau Subcomitetul (Subcommittee) ; din această 
comisie făceau parte : preşedintele Consiliului (pînă la desfiinţarea 
acestui post după Congresul de la Lausanne din 1867), secretarul 
general, casierul şi secretarii corespondenţi pentru diferitele ţări. 
Marx a fost însărcinat cu conducerea permanentă a activităţii Consi
liului General prin intermediul Comitetului permanent, din care făcea 
parte ca secretar-corespondent pentru Germania. 

Comitetul permanent, fiind de acord cu textul mesajului întocmit 
de Marx, l-a supus la 29 noiembrie 1 854 Consiliului Generul, care 
l-a aprobat în unanimitate şi l-a transmis preşedintelui Lincoln prin 
intermediul lui Adams, ambasadorul american la Londra. La 28 ianua
rie 1 865, Consiliul General a primit o scrisoare de răspuns din partea 
lui Lincoln, care a fost citită în şedinţa Consiliului din 31 ianuarie 
şi apoi publicată în ziarul „Times" din 6 februarie 1 865. După cum 
arăta Marx într-o scrisoare către W. Liebknccht din februarie 1 865, 
dintre toate scrisorile de răspuns trimise de Lincoln Ia felicitările 
primite din partea diferitelor organizaţii, numai răspunsul adresat 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor n-a fo5t „o simplă confir
mare formală" .  

Mesajul adresat lui Lincoln a fost publicat pentru prima oară 
în ziarul englez „Daily News" din 23 decembri! 1 864, iar ulterior 
în „Reynold's Newspaper" nr. 750 din 25 decembrie 1 864, „Bee-Hive 
Newspaper" nr. 169 din 7 ianuarie 1865, precum şi într-o serie de 
ziare germann - „Social-Demokrat " ,  suplimentul la nr. 3 din 30 de
cenbne 1 C64, „Berliner Reform" nr. 4 din 5 ianuarie 1 865 şi „Her
mann" nr. 314 din 7 ianuarie 1 865. 

La baza traducerii de faţă sta textul în manuscris al mesajului 
trimis lui Lincoln cu semnăturile personale ale tuturor membrilor 
Consiliului General, confruntat cu textul apărut în „The Bec-Hive 
Newspaper" .  - 20. 

1 8  Este vorba de „Declaraţia de independenţă" , adoptată la 4 iulie 1 776 
la Congresul de la Philadelphia de delegaţii celor 1 3  colonii engleze 
din America de Nord şi care a proclamat separarea coloniilor din 
America de Nord de Anglia şi crearea unei republici independente -
Statele Unite ale Americii. ln acest document au fost formulate prin
cipii burghezo-democratice, ca : libertatea persoanei, egalitatea cetă-
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ţenilor in faţa legii, principiul suveranităţii poporului etc. Proclamarea 
acestor principii într-o vreme cînd în Europa mai dominau încă rîn
duielLle feudal-absolutiste, a avut o deosebită influenţă asupra mişcării 
democrat-revoluţionare din Europa şi mai cu seamă asupra revoluţiei 
franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea. Burghezia americană 
şi marii proprietari funciari au încălcat însă de la bun început dreptu
rile democratice proclamate în declaraţie, au împiedicat masele popu
lare să participe la viaţa politică şi au menţinut instituţia sclaviei, 
lipsindu-i de drepturile elementare pe negri, care alcătuiau o parte 
considerabilă a populaţiei republicii. - 20. 

1 9  Criza de bumbac a fost provocată de sistarea livrărilor de bumbac 
din America ca urmare a blocadei instituite împotriva statelor sclava
giste din Sud de către flota statelor din Nord în timpul războiului 
civil ; foamea de bumbac a apărut în ajunul unei crize de supra
producţie şi s-a împletit cu ea. O mare parte din industria bumbacului 
din Europa a fost paralizată, ceea ce a avut repercusiuni grave 
asupra situaţiei muncitorilor. In 1862, în Anglia au încetat să lucreze 
3/s din numărul total al fsuI>ifor şi  al războaielor de ţesut, iar mai 
bine de 750/o din numărul muncitorilor din industria bumbacului au 
fost loviţi timp de doi-trei ani de şomaj total sau parţial. Situaţia 
grea a muncitorilor s-a agravat şi  mai mult din cauza recoltelor 
proaste din Europa de la începutul deceniului al 7-lea, şi în multe 
oraşe europene a început să domnească foametea. In pofida tuturor 
privaţiunilor, proletariatul european a cerut cu hotărîre sprijinirea 
statelor din Nord. - 21.  

20 Redacţia ziarului „Beobachter" s-a  limitat să publice această scrisoare 
însoţitoare scrisă de Marx, precum şi citeva „comentarii" proprii pe 
marginea declaraţiei lui Marx anexate la scrisoare. 

„Der Beobachler• - cotidian german, a apărut sub acest titlu 
la Stuttgart lin 1833 1 în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea -
organ al democraţiei mic-burgheze, avînd ca subtitlu „Ein Volksblatt 
aus Schwaben " ,  - 23. 

21 Scrisoarea adresată de Marx redactorului ziarului „Beobachter• este 
o continuare a polemicii duse pentru demascarea agentului bona
partist K. Vogt. Democratul mic-burghez K. Blind era autorul pamfletu
lui anonim „Avertisment• ,  îndreptat împotriva lui Vogt şi apărut în 
iunie 1 859 în „Das Volk" şi în „Allgemeine Zeitung". Nevrînd să se 
pronunţe pe faţă împotriva lui Vogt, Blind a negat că el este autorul 
pamfletului. Marx a demascat poziţia laşă a lui Blind în pamfletul 
său „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14,  Editura 
politică, 1 963, pag. 421-738) . 

Corespondenţa anonimă din Brandford, publicată în „Beobachter" 
nr. 268 din 17 noiembrie 1864, al cărei autor era acelaşi K. Blind, l-a 
determinat pe Marx să-l înfiereze încă o dată ca pe un mincinos 
şi să demaşte fanfaronadele lui Blind despre pretinsa lui influenţă în 
Statele Unite. La rugămintea prietenei lui Lassalle, Sophie von Hatz
feld, în scrisoarea sa, Marx a ripostat şi la atacurile lui Blind împo
triva lui Lassalle. In legătură cu aceasta, Marx i-a scris lui Engels 
la 25 noiembrie 1864 : „Acum, cînd Lassalle este mort şi nu mai poate 
face nici n rău, se impune, fireşte, să-l apărăm în măsura posibilităţii, 
adică fără a ne compromite, împotriva acestor canalii mic-burgheze• .  
In scrisoarea din 22 decembrie 1864 către Sophie von Hatzfeld, Marx 
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scria : „Confonîndu-mă dorinţei dv., am făcut acastă declaraţie, 
cu toate cu m1-am călcat pe inimă ca s-o redactez, deoarece n-am 
fost de acord cu tactica politică a lui Lassalle".  

Prevăzînd că redacţia ziarului „Beobachter• nu va publica decla
raţia, Marx i-a trimis textul Sophiei Hatzfeld, care a publicat-o în 
„N ordstern •. 

„Nordstern• - cotidian german, care a apărut la  Hamburg între 
1860 şi 1866 ; din 1863 a avut o orientare lassalleană. - 24. 

22 Este vorba de pamfletul lui Marx „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 4, Editura politică, 1 963, pag. 421-738) . - 24. 

23 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Editura politică, 1963, 
pag. 529. - 24. 

24 „Allgemeine Zeitung• - cotidian german conservator, înfiinţat in 
1798 ; din 1810 pînă în 1882 a apărut la Augsburg. - 25. 

25 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Editura politică, 1963, 
pag. 531 .  - 25. 

26 „Neue Deutsche Zeitung• - cotidian democrat, a airut intre 1848 
şi 1850 ; pînă la 1 aprilie 1 849 - la Darmstadt, iar de la 1 aprilie 
pînă la suspendarea lui - la Frankfurt pe Main. Redactor responsabil 
al ziarului a fost pînă la 1 octombrie 1 849 O, Lilning, iar de la 1 octom
brie 1 849 O. Lilning, G. Glnther şi J, Weydemeyer. - 25. 

21 „Die Westliche Post• - ziar gennan a apărut din 1858 la
• 

St. Louis 
(S.U.A.) ; în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea a fost organul 
de presă al democraţilor mic-burghezi emigraţi în S.U.A. - 26. 

28 „Neue Frankfurter Zeitung• nr. 270 din 29 septembrie 1864. 
„Neue Franklurter Zeitung• - cotidian democrat gennan. A 

apărut sub acest titlu din 1 859 pînă în 1866 la Frankfurt pe Main. - 26. 

29 „Henann" nr. 2 407 din 8 octombrie 1864. 
„Hermann• - titlul prescurtat al săptămînalului „Hermann, 

Deutsches Wochenblatt aus London • , organul de presă al democraţilor 
mic-burghezi germani emigraţi. Ziarul a apărut în limba germană Ia  
Londra începînd din 1859 ; ziarul şi -a  tras numele după căpetenia 
heruscilor Hermann (Armin) , sub a cărui conducere germanii au 
învins în anul 9 în pădurea Teutoburg pe romanii conduşi de 
Varus. - 26. 

30 Aluzie la măgarul din fabula lui Esop „Despre leul car� a imbătrî
nit" .  - 27. 

3 1  La rugămintea lui Schweitzer, redactor la ziarul „Social-Demokrat• 
din Elveţia, Marx a scris la 24 ianuarie 1865 articolul „Despre Prou
dl10n• la moartea lui Proudhon. Articolul a fost publicat în ziarul 
„Social-Demokrat• nr. 16-18 din 1, 3 şi 5 februarie 1865. Ciorna 
lucrării scrisă de mina lui Marx s-a păstrat parţial. 

„Social-Demokrat• - organul de presă al Uniunii generale a 
muncitorilor germani. A apărut sub acest titlu la Berlin de la 15 de
cembrie 1864 pînă în 1871 ; între 1864 şi 1865 redactorl lui a fost 
J. B. Schweitzer. 



Primind în noiembrie 1 864 de la SchweitzeI prospectul ziaului 
în care nu figurau lozincile lui Lassalle şi neavînd la dispoziţie coloa
nele unui alt organ de presă pentru a-şi exercita influenţa asupra 
mişcării muncitoreşti din Germania, Marx şi Engels au consimţit să 
colaboreze la „Social-Demokrat " ,  al cărui redactor neoficial era 
W. Liebknecht. 

In afară de articolul lui Max despre Proudhon, în ziar a mai. 
fost publicat „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor", scris de Marx şi traducerea vechiului cîntec popular 
danez „Domnul Tidmann" făcută de Engels (vezi volumul de faţă, 
pag. 5-1 4) . In legătură cu istoricul relaţiilor lui Max şi Engels cu 
redacţia ziarului, vezi declaraţia lui Marx cu privire la cauzele care 
l-au determinat să-şi înceteze colaborarea la ziar, declaraţie scrisă 
la 15 martie 1 865 şi publicată în „Berliner Reform" (vezi volumul 
de faţă, pag. 91-94) . - 28. 

32 Este vorba de lucrarea lui Proudhon „Essai de grammaire generalen, 
publicată în cartea : Bergier „Les elements primitifs des langues " .  
Besn;on, 1837. - 28. 

33 P. J. Proudhon. „Qu-est-ce que la propriete ? ou Recherches sur le
principe du ·droit et du gouvernement" .  Paris, 1 840. - 28. 

34 T. R. Malthus. „An essay on the principie of populalion, as it affects 
the future improvement of society, with remarks on the speculations 
of Mr. Godwin, M. Condorcet, and lther writers" .  Lonra, 1798. - 29. 

35 Este vorba de lucrarea lui J. P. Brissot de Warville „Recherches phi
losophiques. Sur le droit de propriete et sur le voi, consideres dans la 
nJture et dans la  societe" ,  publicată în 11Bibliotheque philsophique 
du legislaleur, du politique, du jurisconsulte" .  Voi. VI, Berlin, Paris. 
Lyon, 1 782. - 30. 

3G P. J. Proudhon. „Systeme des conlratliclions economiques, ou Phllo
sophie de la misere" .  Voi. I-II, Paris, 1 846. - 30. 

37 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura pGlitică, 1 958, 
pag. 65-179. - 30. 

38 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1 958, pag. 1 38. 
Marx dă acest citat şi citatele următoare din „Mizeria filozofiei" atit 
în  limba franceză cit şi germană. In ediţiile în limba germană ale 
„Mizeriei filozofiei• care au apăut în 1 885 şi  1 892 sub îngrijirea lui 
Engels, textul francez a fost omis. - 31. 

39 Vezi K . .Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1 958, 
pag. 1 42. - 32. 

40 Este vorba de rolul lui Etienne Cabet - reprezentant de seamă al 
comunismului utopic paşnic - în mişcarea politică a proletariatului 
francez din deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale secolului al XIX-iea. In 
coloanele ziarJlui „Le Populaire• şi „Le Populaire de 1 841 • ,  editate 
de el, paralel cu propagarea ce>munismului său utopic, Cabet a criticat 
regimul monarhiei din iulie şi a contribuit la răspindirea ideilor 
democratice. In lucrările, articolele şi manifestele sale, Cabet a criticat 
vehement orînduirea capitalistă. Poziţia adoptată de Cabet, în pofida 
utopismului concepţihlor lui, a avut un rol important în educarea 
politică a proletariatului francez. - 33. 
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4 1  Ch. Dunoyer. „De la liberte du travail, ou Simple expose des con
ditions dans lesquelles Ies forces hwnaines s'exercent avec le plus 
de puissance" .  Voi. I-III, Paris, 1 845. - 33. 

42 Este vorba de cuvîntarea rostită de Proudhon la şedinţa Adunării 
naţionale franceze la 31 iulie 1 848. Textul complet al discursului a 
fost publicat în „Compte rendu des seances de l'Assemblee Nationale". 
Voi. II, Paris, 1 849, pag. 770-782. In această cuvîntare, Proudhon, 
făcînd o serie de propuneri în spiritul doctrinelor utopice mic-bur
gheze (desfiinţarea dobînzii la împrumuturi etc.), a înfierat totodată 
reprimarea participanţilor la insurecţia proletară de la Paris din 
23-26 iunie 1 848, calificînd-o un act de violenţă şi  de samavolnicie. 
O caracterizare amănunţită a acestui discurs se găseşte în articolul 
„Cuvîntarea lui Proudhon împotriva lui Thiers" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, Editura politică, 1 959, voi. 5, pag. 339-342) . -. 33. 

43 Este vorba de cuvîntarea rostită de Thiers la 26 iulie 1 848 împotriva 
propunerilor lui Proudhon în cadrul comisiei financiare a Adunării 
naţionale franceze. Cuvîntarea a fost publicată în „Compte rendu 
des seances de l'Assemblee Nationale" .  Voi. II, Paris, 1849, 
pag. 666671 .  - 33. 

44 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, Editura politică, 1 962, 
pag. 65-70. - 33. 

45 „Gratuite du credit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon'' . 
Paris, 1 850. - 34. 

46 Este vorba de lucrarea lui P. J. Proudhon „Theorie de l'impot, 
question mise au concours par le conseil d'Etat du canton de Vaud 
en 1860" ,  publicată la Bruxelles şi  Paris în 1 86 1 .  - 34. 

47 P. J. Proudhon. „La Revolution sociale demontree par le coup d'Etat 
du 2 Decembre" .  Paris, 1 852. - 34. 

4 8 P. J. Proudhon. „Si Ies traites de 1815  ont cesse d'exister ? Actcs du 
futur congres".  Paris, 1 863. In această lucrare, Proudhon s-a pro· 
nunţat împotriva revizuirii hotărîrilor Congresului de la Viena din 
1815  cu privire la Polonia şi împotriva sprijinirii de către social-de
mocraţia europeană a mişcării de eliberare naţională poloneză, justi· 
ficînd astfel politica de asuprire promovată de ţarismul rus. - 34, 

49 Theorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la societe". 
Voi. I-II, Londra, 1767. Cartea a aparut anonim. - 34. 

50 Engels a tradus în limba germană vechiul cîntec popular danez 
„Domnul Tidmann• şi l-a trimis la 27 ianuarie 1865 ziarului lassallean 
„Social-Demokrat" pentru a fi publicat. 

In 1 883, această traducere a lui Engels a fost reprodusă în ziarul 
„Der Sozialdemokrat• , organul Partidului muncitoresc socialist din 
Germania, iar în 1 893 în „Buch der Freiheit" .  Voi. II, Berlin, 1 893, 
publicată de K. Henckell. - 36. 

5 1  Textul acestei declaraţii adresate redacţiei ziarului „Social-Demokrat• 
a fost scris de Marx şi trimis lui Engels la 6 februarie 1 865. Marx şi 
Engels au considerat declaraţia ca un ultim avertisment dat lui 
Schweitzer, care promova în ziarul „Social-Demokrat" o politicd de-
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r;ochetare cu guvernul Bismarck şi propovăduia cultul lui Lassalle. 
Motivul nemijlocit al declaraţiei l-a constituit apariţia în „Social
Demokrat" din 1 februarie a unei note scrise de M. Hess, cores
pondentul din Paris, care conţinea calomnii la adresa membrilor 
francezi ai Internaţionalei. La început, Marx şi Engels au avut in
tenţia să trimită ziarului „Social-Demokrat• un protest mai vehement, 
însă ajungînd la concluzia că ruptura cu ziarul trebuie să se producă 
nu în legătură cu nota lui Hess, ci cu întreaga linie politică a ziaru
lui, au scris această declaraţie. 

Critica făcută de Marx şi Engels a silit ziarul să-şi schimbe în
trucîtva tonul. In februarie 1 865, în nr. 21 al ziarului a apărut o notă 
a lui M. Hess în care acesta retracta afirmatiile calomnioase făcute. 
Toate acestea i-au făcut pe Marx şi Engels să nu insiste asupra 
publicării acestei declaraţii ; în acelaşi timp, după cum reiese din
tr-o scrisoare adresată de Marx lui Engels la 13 februarie 1 865, ei au 
hotărît să nu mai scrie deocamdată nimic pentru acest ziar. La 23 fe
bruarie 1865, Marx şi Engels au anunţat că rup definitiv orice legă
tură cu ziarul „Social-Demokrat" (vezi volumul de faţă, pag. 84). 

Textul declaraţiei trimis lui Schweitzer nu s-a păstrat ; ea se 
publică după ciorna anexată la scrisoarea trimisă de Marx şi Engels 
la 6 februarie 1 865. - 38. 

52 Aluzie la Joseph Bonaparte (poreclit Plon-Plon), văr al lui Napoleon 
al IIl.ea, a cărui reşedinţă era Palais Roya! din Paris. Joseph Bona
parte a condus un grup de bonapartişti, care, cu ajutorul unei largi 
demagogii sociale şi al unei pseudoopoziţii făcute politicii lui Na
poleon al III-iea, căutau să abată masele populare de la lupta împo
triva regimului existent. - 38. 

53 „L'Association " - revistă franceză, organ al asociaţiilor cooperatiste 
muncitoreşti aflate sub influenţa republicanilor burghezi, a apărut din 
1864 pînă în 1 066 la Paris şi Bruxelles ; redacţia acestei reviste îşi 
avea sediul la Paris. - 38. 

54 Aluzie la Napoleon al III-iea, care îşi avea reşedinţa la Tuileries. 
- 38. 

55 Lucrarea lui F. Engels „Problema militară în Prusia şi partidul mun
citoresc german• a fost scrisă pentru a fundamenta tactica clasei 
muncitoare germane în condiţiile situaţiei revoluţionare care se 
crease în ţară. In această lucrare este analizată problema reorgani
zării armatei prusiene, care a constituit motivul izbucnirii, la începu
tul decemului al 7-lea, al aşa-numitului conflict constituţional dintre 
guvernul prusian şi majoritatea burghezo-liberală din Landtag. In 
februarie 1 860, majoritatea burgheză din Landtagul prusian a refuzat 
să voteze proiectul de reorganizare a armatei propus de ministrul 
de război von Roon. Guvernul a obţinut însă curînd după aceea ca 
burghezia să voteze alocaţiile necesare pentru „întreţinerea unei 
armate gata de luptă• ,  ceea ce însemna de fapt începutul reorgani
zării proiectate. Cînd în martie 1 862 majoritatea liberală a Camerei 
a refuzat să aprobe cheltuielile militare, guvernul a dizolvat Land
tagul şi a fixat noi alegeri. La sfîrşitul lunii septembrie 1 862 s-a 
format guvernul contrarevolutionar Bismarck, care, în luna octom
brie a aceluiaşi an, a dizolvat din nou Landtagul şi a început să aplice 
reforma armatei, alocind fondurile necesare, fără aprobarea Land-
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tagului. Conflictul s-a aplanat abia în 1 866, cînd, după victoria Pru
siei asupra Austriei, burghezia prusiană a capitulat în faţa lui 
Bismarck. 

Sfătuit de Marx, Engels s-a declarat la început de acord să scrie 
pentru „Social-Demokrat" un articol despre reforma militară prusiană. 
Slugărnicia ziarului faţă de guvernul Bismarck l-a determinat însa 
să renunţe la intenţia sa. După ce s-a sfătuit cu Marx, el a hotărît 
să-şi publice lucrarea ca broşură. 

Broşura „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc 
german" a apărut la Hamburg, la sfîrşitul lunii februarie 1 865 şi a 
avut un larg răsunet în Germania. Apariţia ei a fost anunţată într-un 
şir de ziare muncitoreşti şi democrate. W. Liebknecht a organizat 
discutarea broşurii în cadrul diferitor asociaţii muncitoreşti din 
Berlin. Unele fragmente din broşură au fost publicate la diferite in
tervale în presa social-democrată : în „Social-Demokrat" nr. 71 din 
25 martie 1 866, în „Sozialdemokratische Monatsschrift" nr. 1 0-1 1 din 
30 noiembrie 1 890, în „Berliner Volks-Tribiine" nr. 1 din 3 ianuarie 
1 891.  - 39. 

56 Mobilizarea armatei prusiene în 1 850 a fost declarată în legătură cu 
agravarea relaţiilor dintre Austria şi Prusia provocată de lupta pen
tru hegemonie în Germania. Lipsurile serioase ale sistemului militar 
şi slaba înzestrare militară a armatei prusiene, care au ieşit la iveala 
cu prilejul mobilizării, precum şi opoziţia energică a Rusiei, care în 
conflictul german sprijinea Austria, au silit Prusia să renunţe la 
acţiuni militare şi să capituleze în faţa Austriei (tratatul de la 
Olmiitz) . Motivul mobilizării din 1 859 a fost războiul Franţei şi 
Piemontului împotriva Austriei ; această mobilizare a dezvăluit lip
suri serioase în sistemul militar prusian. - 44. 

57 Este vorba de revoluţia burgheză din iulie 1 830 din Franţa şi de 
răscoalele care au avut loc ulterior în diferite părţi ale Germaniei : 
Saxonia, Braunschweig, Hessen, Bavaria, Hanovra. - 44. 

58 Landwehr - iniţial Landwehrlll cuprindea pe toţi bărbaţii apţi 
pentru serviciul militar, mobilizaţi pentru apărarea ţării ; o dată cu 
înfiinţarea armatei permanente, Landwehrul a pierdut această sem
nificaţie. In timpul războaielor napoleoniene, în urma creşterii nece
sităţii de forţe de luptă, s-a recurs din nou la el. După pacea de la 
Tilsit, Scharnhorst a organizat în Prusia Landwehrul ca o instituţie 
de sine stătătoare de felul miliţiei şi care funcţionează alături de 
armata permanentă, de care era strîns legată. In 1 81 5  Landwehrul a 
fost organizat pe bază de două recrutări. Prima recrutare cuprindea 
pe toţi bărbaţii intre 26 şi 32 de ani (rezerviştii care au terminat 
serviciul militar) şi urma să constituie, împreună cu armata regulată, 
armata operativă, iar cea de-a doua bărbaţii între 32 şi 40 de ani, 
care urmau să facă serviciul de garnizoană. - 44. 

59 Războiul împotriva Danemarcii - este vorba de războiul dus de Prusia 
şi Austria în 1 864 împotriva Danemarcii, care a însemnat o etapă im
portantă în acţiunea de unificare a Germaniei sub hegemonia Prusiei. 
Guvernul iuncheresc al lui Bismarck căuta să anexeze la Prusia duca
tele Schleswig şi Holstein, aflate în stăpînirea Danemarcii, dar populate 
în cea mai mare parte de germani, să întărească influenţa Prusiei în 
Germania, să reprime opoziţia burgheziei liberale. La acest război a 
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.uat parte şi Austria, ca1"e urmărea, ca şi Prusia, să anexeze Schleswig· 
Holstein. Războiul s-a încheiat cu înfrîngerea Danemarcii. Schleswig
Holstein au intrat în stăpînirea comună a Austriei şi Prusiei, iar după 
războiul austro-prusian din 166 au fost anexate la Prusia. - 45. 

60 ConscripJia - sistem de recrutare a tuturor bărbaţilor apţi pentru 
serviciul militar reglementat prin lege. Se deosebeşte de serviciul 
militar obligatoriu din diferite timpuri, mai ales prin posibilitatea 
răscumpărării cu bani şi  a înlocuirii. 

Tragerea la sorJi - recrutare pentru serviciul militar prin tra
gere la sorţi. Deoarece în secolul al XIX-iea numărul celor apţi 
pentru serviciul militar depăşea necesităţile unora dintre statele occi
dentale ale Europei, cei care urmau să presteze serviciul militar erau 
traşi la sorţi. Ceilalţi formau rezerva sau - în unele state - erau 
chemaţi la concentrări de scurtă durată pentru instrucţie. - 41. 

6 1  „Allgcmeinc Mililăr-Zeilung• - ziar german pentru problemele mili
tare, organul de presă al cercurilor militare ; a apărut din 1826 pînă 
în 1 902 la Darmstadt şi la Leipzig. In acest ziar au apărut fără sem
nătură articolele lui F. Engels „O trecere în 1 evistă a unităţilor de 
puşcaşi voluntari englezi" (1 860) şi cu iniţialele „F.E." articolele : 
„Trcerea în revistă a voluntarilor din Anglia" (1 862) şi „Forţele 
armate ale Angliei împotriva Germaniei" (1 864) (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 15,  Editura politică, 1 963, pag. 1 43-150, 
560-566, 610-61 4) .  - 47. 

i2 „Zeilschrilt des koniglich preussischen statistischen Bureaus• - re
vistă oficială lunară de statistică din Prusia, a apărut intre 1 860 şi 
1 905 Ja Berlin. - 47. 

63 In Ersatzreserve erau trecuţi în armata prusiană cei amînaţi din pri
cma unor defecte fizice fără prea mare importanţă sau din motive 
familiale speciale ; ea era folosită pentru completarea efectivului 
armatei în timp de război pentru formarea unităţilor de rezervd. - 48. 

64 Sistemul militar franco-austriac - se caracteriza în deceniul al 7-lea 
al secolului al XIX-iea prin predominarea armatei regulate, prin 
durata mare a serviciului militar şi prin folosirea conscripţiei, spre 
deosebire de sistemul militar prusian, bazat, potrivit legii din 1814, 
pe serviciul militar obligatoriu fără înlocuire. - 53. 

G5 Este vorba de războiul colonial de cotropire pornit în Algeria de 
guvernul francez în 1830, care a durat 40 de ani. Războiul Crimeii 
a durat din 1853 pînă în 1856, iar războiul din Italia a avut loc în 
1859. - 54 

06 In timpul războiului dus de Franţa napoleoniană în anii 1806-1 807 
împotriva coaliţiei celor patru state (Anglia, Rusia, Prusia, Suedia) , 
armata prusiană comandată de Hohenlohe a fost zdrobită la 14 oc
tombrie 1806 la lena de către trupele lui Napoleon I. Infrîngerea de 
la Jena, precum şi cea suferită în aceeaşi zi la Auerstedt au dus Ia 
capitularea Prusiei. Acţiunile militare s-au încheiat prin pacea de 
la Tilsit, încheiată la 7 iulie 1807, pace care impunea condiţii grele 
şi umilitoare Prusiei, prin care se pierdea aproape jumătate din 
teritoriul Prusiei şi care de fapt o reducea pe aceasta la situaţia de 
vasal al Franţei napoleoniene. 
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Katzbach - rîu în Silezia. La 26 august 1 613, în timpul războiului 
celei de-a şasea coaliţii a statelor europene împotriva Franţei napo
leoniene, trupele ruse şi prusiene, comandate de Bllcher, au zdrobit 
aici trupele franceze. Războiul s-a încheiat prin intrarea aliaţilor în 
Paris în martie 1 61 4  şi căderea imperiului napoleonidn. - 54. 

67 Landwehrul elveţian era format din toţi bărbaţii care îşi făcuseră 
stagiul în cadrul trupelor neregulate elveţiene, concentraţi periodic 
timp de 1 2  ani pentru a face instrucţie. In Elveţia, ca şi în Prusia, 
Landwehrul servea pentru întărirea armatei în timp de război. In 
caz de război se decreta mobilizarea generală. 

Despre Landwehrul prusian, vezi adnotarea SB. - 55. 

68 W.F.P. Napier „History of the War in the Penimula and in th' 
South of France, from the year 1 B07 to the year 1 B l 4 " .  Voi. III , 
Londra, 1 633, pag. 27 1 .  - 55. 

69 Diippel (denumirea daneză : Dybbol) - fortăreaţă daneză în Schles
wig luată cu asalt la 1 B aprilie 1 B6-1 de trupele prusiene în timpul 
războiului dus de Prusia şi Austria împotriva Danemarcii. 

Expresia „Dlppel intern" („Dlppel im Innern") a fost folosit. 
pentru prima oară pentru a denumi „duşmanul intern" în cronica 
politică a organului de presă al lui Bismack „Norddeutsche Allge
meine Zeitung" din 30 septembrie 1 664 şi a căpătat apoi o largă ră5-
pîndire. - 55. 

70 In H l49, în timpul răscoalelor armate din Germania de sud-vest 
pentru apărarea constituţiei imperiului, în care masele populare 
vedeau singura cucerire a revoluţiei rămasă încă neatinsă, trupele 
din Baden au trecut de partea poporului răsculat şi au format nu
cleul armatei revoluţionare din Baden. Dintre toate trupele din Baden, 
cele mai puţin siguro erau regimentele de cavalerie. Astfel, la 21 iunie 
1 649, la Waghăusel în lupta cu prusienii, armata răsculaţilor a fost 
învinsă, deoarece, ca urmare a trădării comise de locotenent-colo
nelul Bekkert, care comanda citeva escadroane de dragoni din Baden, 
acestea au trecut de partea prusienilor. - 57. 

71 Este vorba de orientarea „liberală" proclamată de prinţul Wilhelm 
al Prusiei (din 1 66 1  rege al Prusiei) la înscăunarea sa ca prinţ-regent 
în octombrie 1 B5B. In 1 B5B, prinţul-regent a demis guvernul Man
teuffel şi a format un guvern din liberali moderaţi. In presa burgheză, 
acea5tă orientare a fost denumită în mod răsunător „noua eră" .  In 
realitate, politica lui \Vilhelm urmărea exclusiv consolidarea pozi
ţiilor monarhiei şi ale iuncherimii ; burghezii, in7elaţi în speranţele 
lor, au refuzat să aprobe proiectul de reformă militară prezentat de 
guvern. Conflictul constituţional ivit în legătură cu aceasta în 1 862 
şi venirea la putere a lui Bismarck în septembrie 1 B62 au pus capăt 
„noii ere". - 58. 

72 Engels se referă la perioada 1 BSO-octombrie 1 BSB, cind în Prusia se 
afla la putere guvernul ultrareacţionar al lui Manteuffel. Burghezia, 
satisfăcută de succesele ei economice şi speriată de mişcarea revo
luţionară a proletariatului, a trecut de partea nobilimii şi a reac
ţiunii, care s-au răfuit fără milă cu participanţii la revoluţia din 
1 B4B-1B49. In această perioadă, în Prusia au fost lichidate cuceri
rile democratice ale revoluţiei : libertatea cuvîntului, a presei, de 
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întrunire şi de asociere 1 constituţia, modificată în repetate rînduri, 
a ajuns o simplă ficţiune 1 privilegiile de castă ale nobilimii au fost 
restabilite. Iuncherimea şi camarila de la curte deţineau întreaga 
putere. - 59 

73 Adunările provinciale şi districtuale ale reprezentantilor stărilor 
sociale (dietele provinciale) . instituite în Prusia în 1 823, erau consti
tuite mai ales din reprezentanţi ai nobilimii, ai oraşelor ş1 comunelor 
rurale. Prin faptul că numai proprietarii funciari participau la ale
gerile pentru dietă, aşa că cea mai mare parte a populaţiei era 
exclusă de la alegeri, nobilimea avea majoritatea în diete. Dietele 
erau convocate de rege, şi competenţa lor se limita la probleme de 
gospodărie locală şi de administraţie provincială. Trecute pe planul 
al doilea în timpul revoluţiei din 1 848-1 849, adunările provinciale 
şi districtuale ale reprezentanţilor stărilor sociale au căpătat din 
nou importanţă în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-lea, în pe
rioada dominaţiei reacţiunii. - 59. 

74 Această teză a fost formulată de Engels la sfatul lui Marx (vezi 
scrisoarea lui Marx către Engels din 1 1  februarie 1 865) . - 60. 

75 „Agitaţia pentru puşculiţă" făcută de Schulze-Delitzsch - economist 
burghez german şi unul dintre liderii partidului progresist care pre
coniza crearea unor case de împrumut şi economii ,  a cooperativelor 
de consum şi de producţie din fondurile muncitorilor - a constituit 
o încercare de a-i abate pe muncitori de la lupta revoluţionară îm
potriva capitalului. Schulze-Delitzsch propovăduia armonia dintre 
interesele capitaliştilor şi cele ale muncitorilor, susţinînd că prin 
crearea unor societăţi cooperatiste este posibil să fie îmbunătăţită 
situaţia clasei muncitoare în cadrul capitalismului şi să fie salvaţi 
de la ruină micii producători-meseriaşi. - 60. 

76 Este vorba de reprezentanţii partidului progresist burghez german 
înfiinţat în iunie 1 86 1 .  Cei mai de seamă lideri ai acestui partid au 
fost : Waldeck, Virchow, Schulze-Delitzsch, Forckenbeck, Hoverbeck 
etc. Partidul progresist preconiza în programul său unificarea Ger
maniei sub supremaţia Prusiei, convocarea unui parlament pe în
treaga Germanie, formarea unui guvern liberal puternic, răspunză
tor faţă de Camera deputaţilor. De teama unei revoluţii populare, 
el nu a sprijinit revendicările democratice fundamentale - votul 
universal, libertatea presei, dreptul de asociere şi de întrunire. In 
1 866, aripa de dreapta s-a despărţit de partidul progresist şi a format 
partidul naţional-liberal, care a capitulat în faţa guvernului Bismarck. 
- 6 1 .  

77 „Kreuz-Zeitung• - a ş a  era denumit cotidianul german ultrareac
ţionar „Neue Preussische Zeitung",  deoarece avea pe frontispiciul lui 
o cruce 1 a început să apară la Berlin din iunie 1 848, a fost organul 
camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherilor prusaci. 
- 67. 

78 Este vorba de partizanii statelor sclavagiste din Sud în timpul răz
boiului civil din Statele Unite ale Americii în anii 1 861-1865. - 67. 

i9 Este vorba de sistemul birocratic de reglementare a mdustriei care 
a existat în Prusia la mijlocul deceniului al 7-lea al secolului 
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al XIX-iea. Pentru o serie de ramuri industriale s-a stabilit un sistem 
de autorizaţii speciale (concesiuni). Fără aceste autorizaţii nu se 
putea desfăşura vreo activitate industrială. Această legislaţie semi
feudală de breaslă împiedica dezvoltarea capitalismului. - 69. 

80 Prusia în frunte (preussische Spitze) - expresie folosită de regele 
Prusiei Frederic-Wilhelm al IV-iea într-un discurs rostit la 20 martie 
1848, în care declara că „pentru salvarea Germaniei este gata să stea 
în fruntea (an die Spitze) întregii patrii• .  In perioada luptei pentru 
unificarea Germaniei, prin această expresie se î nţelegea tendinţa 
Prusiei de a unifica Germania sub hegemonia ei. 

Triada - plan de reorganizare a Confederaţiei germane, care 
prevedea împărţirea Germaniei în trei părţi : Ai\stria, Prusia şi o 
Confederaţie de state germane mici şi mijlocii. Acest plan, sprijinit 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea in special de Bavaria şi Saxonia, era 
îndreptat împotriva hegemoniei atît a Austriei cit şi  a Prusiei şi 
exprima tendinţele particulariste ale statelor germane mici şi mij
locii, care năzuiau să-şi păstreze independenţa. - 70. 

8 1  Citind aceste revendicări formulate de Uniunea generală a muncito
rilor germani, Engels, la sfatul lui Marx (vezi scrisoarea lui Marx 
din 1 1  februarie 1865), a formulat acest pasaj din broşura lui în aşa 
fel incit să nu poată fi interpretat în sensul că ar fi de acord cu 
lozincile lassalleene. - 73. 

82 Este vorba de dreptul de asociere a muncitorilor în vederea luptei 
economice, în primul rind dreptul de a înfiinţa asociaţii profesionale 
şi de dreptul la grevă. 

u ianuarie 1865, problema dreptului de asociere a fost ridicată 
în Landtagul prusian în legătură cu acţiunile muncitorilor împotriva 
legii pentru organizarea meseriilor de atunci. Reprezentanţii burghe
ziei au profitat de avîntul mişcării muncitoreşti pentru a obţine anu
larea, în primul rînd, a paragrafelor care îi îngrădeau pe capitalişti. 
Progresiştii Schulze-Delitzsch şi Faucher au propus în Camera depu
taţilor abrogarea paragrafului 181  din lege. Acest paragraf interzicea 
patronilor să oprească producţia cu scopul de a-i face pe muncitori 
să cedeze. In mod demagogic, progresiştii au cerut, de asemenea, 
abrogarea paragrafului 182 cu privire la pedepsele penale aplicate 
muncitorilor pentru instigare la grevă. Muncitorii au cerut în primul 
rînd abrogarea paragrafului 183 din lege, potrivit căruia dreptul de 
întrunire putea fi exercitat în funcţie de autorizaţia poliţiei şi a 
paragrafulm 184 care interzicea grevele. 

La 14 februarie 1865 Landtagul prusian a abrogat numai para
grafele 181 şi 182 din legea pentru organizarea meseriilor, fără a 
sa tisface revendicarea muncitorilor cu privire la libertatea de aso
ciere. - 75. 

83 „Cîntecul lui Hildebrand• - poem eroic din secolul al VIII-lea, mo
nument al poeziei epice germane din evul mediu din care s-au păstrat 
fragmente. - 80. 

84 Această declaraţie adresată de Marx şi Engels redacţiei ziarului 
„Social-Demokrat" ,  căreia ii făceau cunoscut că încetează să mai 
colaboreze la această publicaţie, a fost scrisă de Marx la 18  februarie 
1865 şi trimisă apoi lui Engels, care, fiind întru totul de acord cu 
conţinutul ei, a semnat-o şi i-a trimis-o înapoi. La 23 februarie 1 65, 
Marx a expediat-o pe adresa redacţiei ziarului „Social-Demokrat". 
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In momentul cind au scris declaraţia lor, Marx şi Engels ajun
seseră la convingerea definitivă că linia politică a acestui ziar nu 
poate fi îndreptată. O dovadă în acest sens, în afară de scrisoarea 
adresată de Schweitzer lui Marx la 15 februarie 1 865 (vezi, în 
această privinţă, unele amănunte în volumul de faţă, pag. 91-94), ne-o 
oferă seria de articole : „Guvernul Bismarck •, în care Schweitzer se 
pronunţa în mod deschis pentru sprij inirea politicii lui Bismarck în 
acţiunea lui de unificare a Germaniei „prin fier şi sînge". In legitură 
cu această chestmne, Marx ii  scria lui Engels, la 18 februarie 1 865 : 
„Consider ci Schweitzer este incorigibil (el a ajuns, probabil, la o 
înţelegere secretă cu Bismarck) " .  In legătură cu apariţia acestor 
articole, Marx şi Engels au putut să imprime rupturii lor cu ziarul 
un caracter deschis, categoric politic şi pe înţelesul maselor. 

Trimiţînd aceasti declaraţie ziarului „Social-Demokrat" ,  Marx a 
luat unele măsuri pentru a-l determina pe Schweitzer s-o publice. 
El l-a însărcinat pe Liebknecht ca, în caz cl Schweitzer va refuza 
să facă acest lucru, s-o publice el în „Berliner Reform •. In afară de 
asta, Marx i-a trimis lui K. Siebel două copii cu rugămintea ca, Ia 
două zile după ce primeşte scrisoarea, să publice declaraţia în 
„Rheinische Zeitung" sau „Diisseldorfer Zeitung".  

Prin intermediul lui Liebknecht �i  Siebel, declaraţia a fost pu
blicată în numeroase ziare germane ; dup. cum se vede din scri
soarea adresată de Siebel lui Engels la 1 martie 1 865, primele care 
au publicat-o au fost „Barmer Zeitung" ,  „Elberfelder Zeitung",  
„Diisseldorfor Zeitung" şi „Rheinische Zeitung" ; la 1 martie 1 865, 
ea a apărut şi în : „Berliner Reform" nr. 5 1 ,  „Neue Frankfurter Zei
tung" nr. 60, „Breslauer Zeitung" nr. 1 02, „Staatsbiirger-Zeitung" nr. 60, 
iar mai lirziu într-o serie de alte ziare germane. 

În faţa largii publicităţi ce i-a fost dată declaraţiei lui Marx şi 
Engels în presa germană, Schweitzer a fost nevoit s-o publice şi el 
în „Social-Demokrat• ,  unde a apărut la 3 martie 1 865. „Declaraţia • 
a fost precedată de cîteva rînduri din partea redacţiei, din care 
reiese că Liebknecht a renunţat şi el să colaboreze la acest ziar. 
Curînd după aceea, o declaraţie analogă au făcut şi  G. Herwegh, 
P. Riistow şi J. Ph. Becker. 

Declaraţia lui Marx şi Engels a avut un larg răsunet printre 
muncitorii germani înaintaţi ; în martie 1 865, ea a fost aprobată de 
Uniunea tipografilor din Berlin, în faţa căreia Liebknecht a prezentat 
un referat cu privire la ruptura lui Marx şi Engels cu ziarul. „Social
Demokrat" şi-a pierdut o mare parte din abonaţii săi, mai cu seamă 
în rîndul muncitorilor din Berlin. - 84. 

85 Este vorba de articolul lui Marx „Comunismul ziarului <Rheinischer 
Beobachter» " ,  apărut în „Deutsche-Briisseler-Zeitung" (vezi K. Marx 
şi P. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1 958, pag. 1 88-201 ) .  

„Deu tsche-Briisse/er-Zeitung• a fost fondat d e  emigranţii politici 
germani la Bruxelles şi a apărut din ianuarie 1 847 pînă în februarie 
1 848. Incepînd din septembrie 1 847, Marx şi Engels au devenit 
colaboratori permanenţi ai acestui ziar ; sub conducerea lor, el a 
devenit organul de presă al Ligii comuniştilor, partidul revoluţionar 
- de curînd format - al proletariatului. 

„Rheinischer Beobachter" - ziar conservator, a apăut la Co
lonia, începînd din 1 844 1 apariţia lui a încetat după izbucnirea, în 
martie 1 848, a revoluţiei în Germania. - 84. 
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86 Această notă, nesemnată, a lui Engels în legătură cu broşura „Pro
blema militară în Prusia şi partidul muncitorec german • ,  în afară 
de ziarul „Berliner Reform•,  a fost publicată, cu unele modificări, 
cu concursul lui K. Siebel, K. Klein şi W. Liebknecht într-o serie 

• de ziare germane : „Disseldorfer Zeitung• nr. 62 din 3 martie 1 865 ; 
„Rheinische Zeitung" nr. 62 din 3 martie 1 865 ; „Elberfelder Zeitung" 
nr. 62 din 3 martie 1 865 ; „Oberrheinischer Courier" nr. 6 din 
1 martie 1865 ; „Osnabricker Zeitung• nr. 250 din 9 martie 1865 ; 
„Neuer Hannoversche Anzeiger• nr. 70 din 1 1  martie 1865 etc. - 85. 

8 7  Prezentul document a fost scris de Marx în legătură cu discuţiile 
purtate la şedinţele din 4 şi 6 martie 1865 ale Comitetului permanent 
în legătură cu organizaţiile din Franţa ale Internaţionalei. Spre sfir
şitul anului 1864 şi-a început activitatea la Paris secţia Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, înfiinţată de Tolain şi Limousin, mun
citori cu orientare proudhonistă, care participaseră la adunarea din 
28 septembrie 1864 de la St.-Martin's Hall. Secţia îşi avea sediul ei 
permanent ; în ianuarie 1 865 a publicat o versiune franceză a Sta
tutului provizoriu (vezi volumul de faţă, pag. 419  şi 451-452) . In 
acelaşi timp, rolul de întemeietor al Internaţionalei şi de reprezentant 
al muncitorilor francezi şi-l atribuia şi Henri Lefort, un avocat fran
cez care luase de asemenea parte la pregătirea adunării de la 
28 septembrie 1864. Lefort întreţinea legături de p,rietenie cu Le Lubez, 
scretar-corespondent al Consiliului General pentru Franţa, şi cu 
alţi reprezentanţi ai emigranţilor mic-burghezi francezi la Londra. 

Consiliul General a fost nevoit să se ocupe pentru prima oară 
de problemele secţiei din Paris la 24 ianuarie 1865, cu prilejul apari
ţiei, în ziarul berlinez „Social-Demokrat" din 1 3  ianuarie, a unui 
articol al lui M. Hess, în care Tolain era acuzat că întreţine legături 
cu cercurile bonapartiste (vezi volumul de faţă, pag. 38) . Max l-a 
însărcinat pe V. Schily, un emigrant german la Paris, să caute să 
obţină informaţiile necesare. A reieşit că acuzaţia, care avea un 
caracter calomnios, porna de la persoane apropiate de revista 
„L'Association" ,  din a cărei redacţie făcea parte Lefort. La insistenţa 
lui Marx, care căuta să atragă în rîndurile Internaţionalei pe mun
citorii francezi aflaţi sub influenţa cooperatiştilor burghezi şi  să 
folosească revista „L'Association • pentru propaganda ideilor Inter
naţionalei, Consiliul General a acceptat, la 1 februarie 1865, propu
nerea făcută de Lefort de a-l numi pe el „apărător publicistic" al 
Internaţionalei în Franţa. Această numire a provocat nemulţumirea 
membrilor secţiei din Pars ; la 24 februarie a avut loc la Paris o adu
nare a 32 de membri ai Intenaţionalei, care şi-au exprimat încre
derea deplină în Tolain, Fribourg şi Limousin şi au cerut a posturile 
de conducere să fie încredinţate numai muncitorilor. a 28 febuarie 
au venit la Londra, cu această rezoluţie, Tolain şi Fribourg. După o 
primă analiză, în cadrul unei şedinţe a Consiliului General, în aceeaşi 
seară problema secţiei din Paris a fost pusă în discuţia Comitetului 
permanent. Procesele-verbale ale şedinţelor de la 4 şi 6 martie 1 865 
ale Comitetului permanent, în cadrul cărora s-a discutat acestă 
problemă, nu s-au găsit încă. Prezentul proiect de rezoluţie sa 
păstrat în carnetul de note al lui Max pe anii 1864-1865. Textul 
în versiunea engleză este precedat de următoarele cuvinte în limba 
germană : „Propun Comitetului permanent umătoarea rezoluie". 
- 86. 

5 - Mn-gels - per, Toi. Ul 
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88 Prin introducerea lui Pierre Vin:ard, muncitor-publicist şi veteran 
al revoluţiei din 1 848, in conducerea secţiei din Paris, Marx sconta 
să-i pună pe membrii din Franţa ai Internaţionalei în contact cu 
tradiţiile revoluţionare şi socialiste ale mişcării muncitoreşti fran
ceze din deceniul al 5-lea. Dar Vin:ard, sub motiv că este bollav 
şi ocupat, n-a acceptat această numire. - 86. 

89 Aceste rezoluţii întocmite de Marx au fost adoptate de Consiliul 
General la 7 martie 1 865. Textul lor s-a păstrat în registrul de pro
cese-verbale al Consiliului General şi în manuscrisul anexat la o 
scrisoare din 1 3  martie 1 865 a lui Marx către Engels, în care figu
rează şi instrucţiunile date personal lui Schily. - 87. 

90 Cererea de demisie a lui Tolain, determinată de acuzaţia ce i-a fost 
adusă că are legături cu cercurile bonapartiste, a fost examinată de 
Consiliul General în şedinţele din 7, 1 4  şi 21 februarie 1 8G5. - 1-. 

91 Intr-o scrisoare adresată lui A. Jung la 13 martie 1 865, Marx îsi 
exprima regretul că, în urma discuţiilor desfăşurate în şedinţa Con
siliului General, în formularea celei de-a doua rezoluţii au fos� 
făcute „prea mari concesii lui Lefort" .  - 87. 

92 Această revendicare proudhonistă a fost propusă şi de delegaţia 
franceză la Congresul de la Geneva din 1 866 al Internaţionalei, dar 
a fost criticată cu vehemenţă şi respinsă. - 87. 

93 Este vorba de banca „Credit au travail" ,  fondată la Paris în 1 863 
de socialistul mic-burghez P. Beluze, cu scopul de a credita coope
rativele de producţie şi de consum şi a mobiliza economiile munci
torilor în interesul mişcării cooperatiste. Această b ancă a fiinţat 
pînă în 1 868. - 88. 

94 Această „Recenzie a broşurii lui F. Engels : «Problema militară în 
Prusia şi partidul muncitoresc german» • ,  scrisă de K. Marx, a fost 
publicată, fără semnătură, în numărul din 18 martie 1865 al ziarului 
„Hermann •. - 89. 

95 „Declaraţia cu privire la motivele care au dus la hotărirea de a n u  
mai colabora I a  ziarul «Social-Demokrat» • a fost scrisă de Marx Ia 
15 martie 1 865, în legătură cu campania începută de Schweitzer îm
potriva lui Marx şi Engels, după declaraţia făcută de ei la 23 februa
rie 1 865 că nu vor mai colabora la acest ziar. In nr. 31 din 8 martie 
1 865 al ziarului „Social-Demokrat•, Schweitzer, prezentînd î ntr-o 
formă denaturată atitudinea lui Marx şi Engels faţă de Lassalle şi  
cauzele refuzului lor de a mai colabora la acest ziar, s-a  folosit de 
un articol al lui K. Blind apărut în „Neue Frankfurter Zeitung•. 

Această declaraţie, Marx a trimis-o în mod concomitent la cîteva 
ziare germane. In afară de „Berliner Reform •, ea a fost publicată în 
„Disseldorfer Zeitung• nr. 79 din 20 martie 1 865, „Staatsbilrger-Zei
tung" nr. 79 din 20 martie 1 865 şi în ziarul „Hermann" din 25 martie 
1 865. - 91 .  

96 Marx se referă la  scrisoarea trimisă de el  lui Liebknecht şi care nu 
s-a păstrat ; conţinutul ei este expus într-o scrisoare adresată de 
Marx lui Engels la 3 februarie 1 865. - 93. 
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l7 Cste vorba de o scrisoare adresată de Marx lui Schweitzer Ia 
13  februarie 1 865, care nu s-a păstrat, dar care este citată în mod 
amănunţit în scrisoarea lui Marx către Engels din 1 8  februarie 1 865. 
In această scrisoare, în care supune unei aspre critici tactica poli
tică a lui Schweitzer, Marx îi  explica acestuia importanţa coaliţiilor, 
rolul sindicatelor ca mijloc important de organizare a clasei mun
citoare în lupta împotriva burgheziei şi ca mijloc de educare politică 
a maselor muncitoare. Contestînd, ca şi Lassalle„ importanţa greTe
lor şi a sindicatelor în lupta clasei muncitoare împotriva capitalului, 
Schweitzer prezenta ca unică reţetă revendicarea lassalleană a drep
tului de vot universal şi a asociaţiilor de producţie ca mijloace de 
realizare a socialismului pe cale paşnică, reformistă ; în acelaşi timp, 
asemenea lui Lassalle, Schweitzer căuta să sădească în minţile mun
citorilor speranţa în ajutorul lui Bismarck şi al guvernului prusian. 
- 94. 

98 „Berliner Relorm• - cotidian al democraţilor mic-burghezi gemani ; 
a apărut la Berlin din 1 861  şi pînă în 1 868. In acest ziar au fost 
publicate în 1 865 citeva declaraţii şi articole ale lui Marx şi 
Engels. - 95. 

99 Articolul „Preşedintele omenirii", scris de K. Marx, era îndreptat 
împotriva unei cuvîntări rostite de Behard Becker, preşdintele 
organizaţiei lassalleene Uniunea generală a muncitorilor germani, la 
22 martie 1 865, la o adunare convocată de secţia ei din Hamburg, 
cuvîntare care a fost publicată în „Social-Demokrat" nr. 39 din 
26 martie 1 865 şi care conţinea calomnii la adresa Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor, precum şi la adresa lui Marx, Engels şi 
Liebknecht. Incă înainte de apariţia acestui articol al lui Max, la 
adunarea din 27 martie 1 865 a secţiei din Berlin, în cadrul căreia 
s-a discutat problema preşdintelui, Liebknecht a demascat şi el ati
tudinea lui Becker. 

Ţinînd seama de nmulţumirea crescîndă a membrilor de rînd 
ai Uniunii faţă de conducerea exercitată de Becker, organizaţia din 
Berlin a adoptat hotărîrea de a-l exclude şi s-a adresat tuturor membri
lor Uniunii generale a muncitorilor germani cu rugămintea de a spri
jini hotărîrea ei. Asemenea adunări au avut lc şi în numeroase alte 
secţii ale Uniunii. In iunie 1 865, Becker a fost nevoit să predea în mod 
provizoriu atribuţihle sale de preşedinte locţiitorului său Fritzsche, iar 
în noiembrie acelaşi an să renunţe definitiv la ele. 

După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Liebknecht către Marx 
cu data de 1 5  aprilie 1 865, articolul lui Marx a fost publicat, în afară 
de ziarul „Berliner Reform • ,  şi de „Rheinische Zeitung". - 6. 

l 00 Asa Jotida - plantă cu miros şi gust înţepător. - 96. 

I Ol Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Editura politică, 1 63, 
pag. 421-738. - 96. 

I 02 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Editura politică, 1 963, 
pag. 620621 .  - 96. 

l 03 Este vorba de manuscrisul unui pamflet al lui K. Marx şi F. Engels, 
„Marii bărbaţi ai emigraţiei• (vezi K. Max şi F. Engels, voi. 8, Edi
tura politică, 1 960, pag. 249) . - 97. 

45• 
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I 04 Este vorba de articolul lui K. Marx „Destăinuirile lui Hirsch • (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Editura politică, 1 959, pag. 42-45) .  
apărut în ziarul american „New Yorker Criminal-Zeitung" .  

„New Yorker Criminal-Zeitung• - denumire prescurtată a ziaru
li „Belletrstischs Journal und New Yorker Criminal-Zeitung") , care 
a fost fondat la New York în 1 852 de reprezentanţii emigranţilor 
mic-burghezi. Sub această denumire a apărut de la 18 martie 1 853 
pînă la 1 0  martie 1 854. - 97. 

1 05 Max se referă la postul de preşedinte al Uniunii generale a mun
citorilor germani, pe care Lassalle i l-a transmis prin testament lui 
Benhard Becker. - 98. 

1 06 .Este vorba de scrisorile lui Marx către Sophie v. Hatzfeld din 12 sep
tmbrie, 16 octombrie, 28 noiembrie şi 2 decembrie 1 864. Scrisoarea din 
16 octombrie 1 864 nu s-a păstrat în întregime. - 98. 

1 07 Este vorba de o scrisoare trimisă de Liebknecht lui Marx în jurul 
datei de 20 ianuarie 1 865. - 99. 

I 08 F. Lassalle. „Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der okonomische Julian. 
oder : Kapital und Arbeit" .  Berlin, 1 864. - 99. 

I 09 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opre, vol. 13, Editura politică. 
1 962, pag. 3-175) . - 99. 

1 1  O Marx se referă la scrisoarea sa către Lassalle din 1 O iunie 1 859 î n  
legătură c u  apariţia pamfletului anonim „Der italienische Krieg und 
die Aufgabe Preussens. Eine Stimme aus der Demokratie",  în care 
Lassalle apăra ideea unităţii Germaniei sub hegemonia Prusiei. Marx 
îi scria lui Lassalle : „]n ce priveşte pamlletul : el nu exprimă cîtuşi 
de puţin concepţia mea şi a prietenilor mei de partid din Anglia. 
Ne vom spune, probabil, părerea noastră despre ea în coloanele 
presei". - 99. 

1 1 1  Este vorba de o scrisoare adresată de Lassalle lui Marx pe la mij
locul lunii iunie 1 859. Vezi : F. Lassalle. „Nachgelassene Briefe und 
Schriften" .  Bd. III, Stuttgart - Berlin, 1 922, S.  221 .  - 100. 

1 1 2 Este vorba de Asociaţia internaţională, cu orientare burghezo-de
mocratică, întmeiată în 1 85S la Londra de către emigranţi francezi, 
polonezi şi gemani. Asociaţia, care a existat pînă în 1 859, a între
ţinut legături cu unii democraţi belgieni, cu mici-burghezi germani 
emigraţi în Statele Unite ale Americii ; din martie 1 857 şi pînă î n  
martie 1 858 a avut , u n  organ al ei, „Bulletin d e  I '  Association Inter
nationale" .  - 100. 

1 1 3 Alzie la un fapt relatat chiar de B. Becker într-o cuvîntare rostită 
de el la adunarea din 22 martie 1 865 a secţiei din Hamburg a Uniunii 
generale a muncitorilor germani. Becker se plîngea că, în calitate· 
de secretar al contesei Hatzfeld, el trebuie să facă şi treburile unu: 
om de serviciu şi să cumpere pentru ea piine şi unt. - 100. 

1 1 4 Mitingul de care se vorbeşte în această notă a avut loc la Londra. 
în St. Martin's HaU, la 1 martie 1 865. ln pregătirea şi desfăşurarea 
acstui miting, care era consacrat aniversării răscoalei poloneze din 
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1 863-1864, un rol deosebit a avut Consiliul General, care în rezo
luţia specială din 21 februarie 1 865 a făcut apel la toţi membrii şi 
partizanii săi să sprijine această acţiune. Presa burgheză engleză, 
printre care şi ziarul liberal londonez „Daily News• ,  făcînd o rela
tare asupra cuvîntărilor rostite la acest miting de către radicalii 
burghezi (Beales, Leverson etc.) , a trecut sub tăcere rezoluţia pre
zentată în nmele Internaţionalei, precum şi cuvîntările rostite de 
P. Fox şi G. Eccarius, membri ai Consiliului General. O dare de 
seamă completă de;pre acest miting a apărut în ziarul „Bee-Hive 
Newspaper" nr. 177 din 4 martie 1 865 ; ea a fost folosită de Max 
la redactarea acestei note adresate ziarului „Der weisse Adler" ,  care 
a reprodus darea de seamă denaturată publicată de ziarele en
glezeşti. 

S-a păstrat manuscrisul original al acestei note, care a fost 
anexat de Marx la o scrisoare a lui către H. Jung cu data de 13 aprilie 
1 865. Acesta, în calitate de secretar-corespondent pentru Elveţia, 
urma s-o trimită la ziar împreună cu o scrisoare. Nota a apărut, cu 
mici modificări, în ziarul „Der weisse Adler" nr. 48 din 22 aprilie 
1 865 sub semnătura lui H. Jung. - 101 .  

l i  5 a 1 4  aprilie 1 865, Abraham Lincoln, preşedintele S.U.A., a fost asa
sinat de actorul Booth, agent al plantatori.or din Sud şi al banche
rilor din New York ; lcul lui a fost ocupat de Andrew Johnson, 
care pînă atunci deţinuse postul de vicepreşedinte. Hotărîrea de a 
adresa un apel poporului american în legătură cu aceste evenimente 
a fost adoptată de Consiliul General în şedinţa sa de la 2 mai 1 865. 
La şedinţa de la 9 mai a Consiliului, Marx a dat citire textului, scris 
de l, al „Adresei Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către pre
şedintele Johnson• ,  care a fost tranmis preşedintelui prin Adams, 
ambasadorul american la Londra. Adresa a fost publicată pentru 
prima oară în ziarul „Bee-Hive Newspaper" nr. 1 88 din 20 mai 1 865, 
iar după aceea în ziarele „Reynolds's Newspaper" nr. 771 din 21 mai 
şi „New York Daily Tribune• din 1 iunie 1 865. - 103. 

1 1 6  Aşa a fost calificat sistemul sclavagist de către Stephens, unul dintre 
liderii secesioniştilor, într-un discurs rostit de el în apărarea sclava
gimului la 19 martie 1 86 1 .  - 103. 

1 1 7  Este vorba de declaraţia făcută de Willim Seward, la 5 9ctom
brie 1 858, la mitingul de la Rochester, unde a vorbit de „inevitabi
litatea conflictului • ,  care, după părerea lui, trebuia să trasfome 
Statele Unite într-o „naţiune sclavagistă" sau într-o „naţiune a muncii 
libere".  ln ziua asasinării lui Lincoln, la 14 aprilie 1865, Seward şi 
fiul său au fost grav răniţi. - 104. 

1 1 8  La 15 aprilie 186 1 ,  ca răspuns la operaţiile militare începute de Con
federaţia statelor din Sud, guvernul Lincoln a dclarat mobilizarea 
a 75 OOO de voluntari, scontînd ca în trei luni de zile ă lichideze 
conflictul ; în realitate, războiul civil din S.U.A. a luat sfîrşit abia 
în 1 865. - 104. 

I i 9 Este vorba de războiul de 1 00 de ani (1 337-1 �53) dintre Franţa ş1 
Anglia şi  de războiul european de 30 de ani ( 1618-1648) , în cursul 
căruia principalul teatru de operaţii militare a fost Gemania ; prin 
războiul de 23 de ani Max subînţelege războaiele care au fost purtate 
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de coaliţiile europene împotriva Republicii Franceze şi a Franţei 
napoleoniene şi care au durat din 1 792 pînă în 1 8 1 5. - 104. 

1 20 Ace1stă lucrare reprezintă textul unei prelegeri ţinute de IC. Marx 
în linJa engleză l a  şedinţele Consiliului General din 20 şi 27 iu
nie 1 865. Marx a ţinut această prelegere ca răspuns la cuvn.e 
rostite de John Weston, membru al Consiliului, -la 2 şi 23 mai, carL' 
încerca s. dovelească i�ulili tatea Pentru munci to ri i maj orării gene
rale a nivelului salariului şi  trăgea de aici concluzia c ă  asodaţi ilP 
profesionale sînt  „dăun. toare " .  Manuscrisul lui Marx pentru aceast<1 
prelegere s-a pastrat. Textul prelegerii a fost publicat  pentru primJ 
oari la Londra în 1 898 de fiica lui Marx Eleanor sub ti tlul „Valuc. 
price and profit "  („Valoare, preţ şi  profi t " ) . cu o prefaţă scrisă dl· 
E. Aveling. In manuscris,  cuvîntul introductiv şi primele şase parn
grafe nu aveau titlu ; ele au fost adăugate de Aveling. Toate aceste 
titluri au fost p.strate în ediţia  de faţă. - 1 07. 

1 2 1  Este vorba de legile adoptate de Convenţi a naţionali l a  4 mai, 1 1  ş' 
2J septembrie 1 793 şi l a  20 martie 1 794 şi care stabileau preţuri maxi
male fixe la cereale. făină şi a l te o biecte de c...>nm, precum ş i  uP 
maximum de salariu.  - I 17 .  

1 22 In septembrie 1 86 1 ,  l a  Manchester a a v u t  loc c e a  de-a 3 1 -a aduna re· 
anual. ordinar. a Societăţii britanice pentru promovarea ştiinţe i ,  
la care a asistat Marx, p e  alunei î n  vizită l a  Engels.  L a  a dunare c 1  
luat cuvîntul şi W. Newmarch (Marx a făcut o greşeală în tran
scrierea numelui acestuia) . preşedintele secţiei economice a Asocia
ţiei, care a deschis adunarea şi  a prezentat un referat pe tena : „Pro
porţiile în care principiile fiscale sănătoase sînt întruci1ipate ! ;·_ 
legislaţia Regalului Unit " .  (Vezi „Report of the Thirty-first Meeling o :  
t h e  British Assoc i a t i o n  f o r  the Advancenent of  Science ; held a l  
Manchester i n  Septenber 1 86 1 " .  Londra, 1 862, pag. 230.) - 1 1 1.  

1 23 Marx se referă l a  lucrarea în 6 volume despre istoria industriei . 
comerţului şi finan\elor a economistului englez Thomas Tooke, apărut:, 
în  volume separate : „A History of  Prices, and of  the S late of th< 
Circulation, fron 1 793 to 1 837 " ,  Voi. 1-II, Londra, 1 B38 ; „A Histo r·: 
of  Priccs, and of thc S tate of  the Circul ation, in 1 838 and 1 839" . 
Londra, 1 840 ; „A History of Prices, and of the State of the Circ u l a 
tion, from 1 839 to 1 847 inclusive " .  Londra, 1 848, şi T .  Tooke a n • (  
. Newmarch. „A History of Prices, and of  t h e  S ta le of  t h e  Circul a 
lion, during the Nine Years 1 848-1 856 " .  Voi. V-VI, Londra, 1 85 7 .  
- 1 1 7.  

1 2-1 Vezi R.  Owen.  „Observations on the Effect of lhe Manufacturin'.. 
System " .  Londra, 1 8 1 7, pag. 76. Prima ediţie a cărţii a apărut î n  1 8 i S. 
- 1 18. 

l 2i D_0mol o rc. î n  masă a locuin telor muncitorilor rico!i din Anglia pz· 
1 .1 i;1 ij locul secolului  al ),f.-Ea I avut loc în rondiţiile dezvolt.ri i  
r,111 i rle  a induslr i- i  capi taliste ş i  i l e  t>organizării a_ricu!rurii p c  baze 
;1ni tnli sle, î nsoţ i t ă  de creşterea considcrab!Iă a suprapopulaţiei reit
ti ve la să te. Un rol important in intensificarea demol l rilor în masft 
a locui n\elor din locali tăţile rurale l-a j u c a t  faplul că proporJia i m 
pozitului pentru săraci plătit  de p.opriel9rul funci ar d.pindea în mMe 
in:tsurit d6 număru l  săr1cilor care trliau pe pănîntul l!i. Proprietari: 
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funciari demolau cu bună ştiinţă clădiri de care n-aveau nevoie ei 
înşişi, dar care puteau servi drept adăpost pentru populaţia agricolă 
„excedentar," .  (Amănunte asupra acestei probleme vezi K. Marx : 
„Capitalul ",  voi. I, Editura politică, 1 960, ediţia a IV-a, pag. 674-
694.) - 1 19. 

l 26 Societatea artelor şi meseriilor (Society of Arts and Trades) - scie
tate burghezo-iluministă cu caracter filantropic, ondată în 1 754 la Lon
dra. Referatul amintit, „The Forces used in Agriculture" ,  a fost ţinut de 
John Chalmers Marton, fiul lui John Marton, care a decedat în 1 864. 

- 1 1 9. 

1 27 Bill-ul cu privire la abrogarea legilor cerealelor a fost adoptat de 
parlamentul englez la 26 iunie 1 846. Aşa-numitele legi ale cerealelor, 
prin care se urmărea limitarea sau interzicerea importului de cereale 
din străinătate, au fost introduse în Anglia în 1 8 1 5, în interesul 
marilor proprietari funciari, al landlozilor. Adoptarea bill-ului din 1 846 
a însemnat victoria burgheziei industriale, care lupta împotriva legilor 
cerealelor sub lozinca libertăţii comerţului. - 120. 

1 28 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation• .  
Londra, 1 821 ,  pag. 26. Prima ediţie a cărţii a apărut l a  Londra î n  1 817.  
- 129. 

129 B. Franklin. „A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a 
Paper Currency" .  In :  „The Works" .  Voi. II, Boston, 1 836. Această 
lucrare a fost editată prima oară în 1 729. - 131.  

1 30 A. Smith. „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations". Vol. I ,  Edinburgh, 1 8 1 4, pag. 93. - 136. 

1 3 1  Th. Hobbes. „Leviathan : or, the Matter, Fonn, i.d Power of a 
Commonwealth, Ecclesiastical and Civil" . In :  „The English Works" .  
Vol. III, Londra, 1 839, pag. 76. - 138. 

l 32 Este vorba de războaiele duse de Anglia împotriva Franţei, din 
1 793 pînă în 1 8 1 5, în perioada revoluţiei burgheze franceze de Ia 
sfîrşitul secolului al XVIII-iea. In timpul acestor războaie, guvenul 
englez a instituit un regim de cruntă teroare împotriva maselor de 
oameni ai muncii. In această perioadă au fost reprimate, printre altele, 
o serie de răscoale populare şi s-au adoptat legi care inteziceau 
asociaţiile muncitoreşti. - 152. 

1 33 K. Marx se referă la pamfletul lui Malthus : „An Inquiry into the 
Nature and Progress of Rent, and the Principles by which it is 
regulated" .  Londra, 1815. - 152. 

1 34 Este vorba de cartea „An Essay on Trade and Commerce : containing 
Observations on Taxes " ,  apărută la Londra în 1 770. Autor al acestei 
lucrări anonime este considerat J. Cunningham. - 153. 

l 35 Este vorba de dezbaterile care au avut Ioc în parlamentul englez 
în februarie-martie 1 832 în legătură cu proiectul de lege cu privire 
la limitarea zilei de muncă pentru copii şi alolescenţi la 10 ore 
prezentat în 1 83 1 .  - 153. ' 



680 Adnotări 

1 36 Juggenaul încarnarea zeului Vişnu, una dintre cele mai înalte 
divinităţi hinduse. Cultul lui Juggernaut se distingea printr-un ritual 
deosebit de fastuos, ca şi printr-un fanatism religios, care se manifesta 
prin autoflagelare şi sinucideri ale credincioşilor. In zilele marilor 
sărbători, unii dintre credincioşi se aruncau sub roţile carului pe care 
era plimbată statuia lui Vişnu-Juggernaut. - 154. 

1 37 W. Th. Thornton. „Over-population and its Remedy" .  Londra, 1 846. 
- 157. 

1 38 Potrivit legilor pentru asistenţa săracilor, care existau în Anglia 
începînd din secolul al XVI-iea, în fiecare parohie se percepea un 
impozit special în folosul săracilor ; locuitorii parohiei care nu puteau 
să-şi cîştige existenţa pentru ei şi familiile lor primeau un ajutor prin 
casa de ajutorare a săracilor. - 158. 

1 39 D. Ricardo. „On the Principles of Poli tical Economy, and Taxation " .  
Londra, 1 82 1 ,  pag. 479. - 160. 

T40 Seria de articole „De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" 
a fost scrisă de F. Engels între sfîrşitul lunii ianuarie şi 6 aprilie 1 866, 
la rugămintea lui Marx în legătură cu lupta ce se desfăşura în Con
siliul General, în jurul unei hotărîri adoptate de Conferinţa din 1 865 
de la Londra, care prevedea că pe ordinea de zi a apropiatului Congres 
de la Geneva trebuie pusă şi problema independenţei Poloniei ; pen
tru a justifica poziţia adoptată de Internaţională în problema naţio
nală era necesar, pe de o parte, să fie criticat nihilismul proudho
niştilor în problema naţională, iar pe de altă parte să fie dezvăluit. 
esenţa reacţionară a aşa-zisului „principiu al naţionalităţilor", lansat, 
în scopuri demaggice, de cercurile bonapartiste. 

Seria de articole a rămas neterminată ; cele scrise au fost publi
cate în ziar.I „Commonwealth" nr. 1 59, 160 şi 165 din 24 şi 31 martie 
şi 5 mai 1 866. 

„The Commonwealth" - gazetă săptămînală engleză, organ al 
Consiliului General al Internaţionalei, a apărut la Londra cu începere 
din februarie 1 866 şi  pînă în iulie 1 867. Marx a făcut parte din co
misia redacţională pînă în iunie 1 866 ; din februarie pînă în aprilie 
1 866 gazeta a avut ca redactor pe Eccarius. In coloanele ei se publicau 
dări de seamă despre şedinţele Consiliului General şi documente ale 
Internaţionalei. Datorită poziţiei de conciliere adoptate de liderii trade
uniomşti care făceau parte din conducerea ei, în cursul luptei pentru 
reforma electorală gazeta şi-a schimbat orientarea şi s-a transformat 
de fapt într-un organ al burgheziei radicale. - 1 63. 

1 4 1  Este vorba de demonstraţia populară care a avut loc la Paris la 
15 mai 1 848 şi la care au luat parte 1 50 OOO de oameni. Demonstranţii 
s-au îndreptat spre Adunarea constituantă, care trebuia să discute 
în acea zi problema poloneză, au pătruns în sala de şedinţe din 
palatul Bourbon şi au cerut să se acorde ajutor militar Poloniei, care 
lupta pentru independenta ei. Dat fiind că cererea le-a fost respinsă, 
demonstranţii au încercat să dizolve Adunarea constituantă şi să for
meze un guvern revoluţionar, dar au fost împrăştiaţi cu forţa. - 163. 

1 4 2  Este vorba de presa democrată şi muncitorească germană, şi în primul 
rînd de „Neue Rheinische Zeitung", care a apărut zilnic, la Colonia, 
sub conducerea redacţională a lui Marx, de la 1 iunie 1 848 pînă Ia 
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19 mai 1849. Organ de luptă al aripii proletare a democraţiei, „Neue 
Rheinische Zeitung• a luat cu toată energia apărarea independenţei 
Poloniei, a cărei eliberare, după părerea lui, era legată de răsturnarea 
regimului ţarist reacţionar din Rusia, care era pe atunci principalul 
bastion al reacţiunii feudal-absolutiste în Europa. - 163. 

1 43 Este vorba de punctul 9 din ordinea de zi a Conferinţei de la Londra 
din 1 865 a Intenaţionalei (vezi volumul de faţă, pag. 550) . 

Conferinţa de la Londra a avut loc între 25 şi 29 septembrie 1 865. 
La lucrările ei au luat parte membrii Consiliului General şi conducă
torii diferitelor secţii. 

Conferinţa a ascultat raportul Consiliului General, a aprobat 
raportul lui financiar şi ordinea de zi a apropiatului congres. Marx, cu 
toată împotrivirea întimpinată din partea proudhoniştilor, a reuşit să 
facă în aşa fel ca pe ordinea de zi a congresului să fie înscrisă, ca o 
revendicare, reconstituirea Poloniei. Conferinţa de la Londra, a cărei 
pregătire şi desfăşurare au fost conduse de Marx, a jucat un rol 
deosebit de important în perioada de formare şi de întărire organiza
torică a Internaţionalei. - 164. 

1 44 Este vorba de unele afirmaţii făcute de proudhonistul H. Denis într-o 
serie de articole în problema poloneză, publicate de ziarul „Tribune 
du Peuple" în cursul lunilor martie-iulie 1864, precum şi de acuzaţiile 
aduse Consiliului General în ziarul „Echo de Verviers• în decem
brie 1865 (vezi volumul de faţă, pag. 552-561). 

„La Tribune du Peuple" - ziar democrat belgian ; organ al 
asociaţiei muncitoreşti „Poporul", a apărut la Bruxelles din 1861 pînă 
în 1 868 ; începînd din ianuarie 1866 a fost organul de presă al secţii
lor din Belgia ale Internaţionalei ; din redacţia lui a făcut parte şi 
De Paepe. - 164. 

1 4 5  Este vorba de „Tînăr. Europă", organizaţie secretă a revoluţionarilor 
burghezi, emigranţi politici, creată în 1834 în Elveţia, din iniţiativa 
lui Mazzini. Ea era formată din „Tînăra Italie " ,  „Tînăra Polonie" şi 
alte organizaţii naţionale care-şi fixaseră ca obiectiv lupta pentru 
unitatea naţională, independenţa naţională şi instaurarea unui regim 
republican în statele europene. - 167. 

1 46 Consideraţiile lui Engels despre destinele istorice ale popoarelor mici, 
aprecierea lui că, de regulă, aceste popoare nu mai sînt în stare să 
ducă o existenţă naţională de sine stătătoare şi că în cursul dezvoltării 
istorice ele vor trebui în mod inevitabil să fie înghiţite de naţiunile 
mai mari şi mai viabile, erau eronate. Subliniind în mod just tendinţa 
spre centralizare, spre formarea de state mari, care e proprie capita
lismului, Engels n-a ţinut seama în măsura cuvenită de o altă ten
dinţă, şi anme de lupta dusă de popoarele mici împotriva jugului 
străin şi pentru independenţa lor, de năzuinţa lor de a-şi crea o exis
tenţă de stat proprie. Aşa cum a arătat istoria, o serie de popoare 
mici, printre care şi poporul romîn, nu numai că s-au dovedit capa
bile de o dzvoltare naţională de sine stătătoare, dar au devenit 
participante la făurirea unei orînduiri sociale noi, socialiste (pentru 
amănunte în legătură cu această problemă, vezi prefeţele la volu
mele 6, 8 şi 1 1  ale prezentei ediţii de Opere ale lui Marx şi Engels). 
- 169. 



1 4  7 Ruteni - denumire introdusă de etnografii şi istoricii burghezi şi 
răspîndită în secolul al XIX-iea, pentru populaţia ucraineană din 
Galiţia, regiunea subcarpatică şi Bucovina, care fusese dezlipită cu 
forţa de masa Principală a poporului ucrainean. Unirea deinitivă a 
poporului ucrainean a avut loc după victoria U.R.S.S. în Marele Război 
Pentru Apărarea Patriei din anii 1 941-1 945. - 169. 

1 48 Inceputul unirii Poloniei cu Lituania a fost marcat de încheierea, 
în 1 385, a Uniunii polono-lituaniene, care prevedea încorporarea ma
relui principat al Lituaniei la Polonia. - 170. 

J 49 Este vorba de ocuparea Moscovei în iunie 1 605 de către intervenţio
niştii polonezi i în mai 1606 puterea acestora a fost răsturnată în 
urma unei răscoale populare. In septembrie 16 10  polonezii au intrat 
pentru a doua oară în Moscova şi au pus mina pe tron. Intregul 
popor rus s-a ridicat la lupta de eliberare împotriva intervenţionişti
lor. fo octombrie 1612  Moscova a fost eliberată de către oastea popu
lară de sub conducerea lui Minin şi Pojarski. - 171. 

1 50 „The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conserva
toare ; a fost fondat la Londra în 1 785. - 172. 

1 5 1  Apelul intitulat „Avertisment• a fost scris de K. Marx din însăr
cinarea Consiliului General în legătură cu faptul că fuseseră momiţi 
în Scoţia calfe de croitori germani şi danezi care urmau să servească 
ca spărgători de grevă. In scrisoarea sa din 1 mai 1 866, Engels l-a 
anunţat pe Marx că la Edinburgh au fost aduşi 57 de croitori germani 
şi că se aşteaptă sosirea şi a altor muncitori. Această problemă a 
fost dezbătută în aceeaşi zi într-o şedinţă a Consiliului General, în 
care Lessner a comunicat că patronii din Londra intenţionează şi ei să 
folosească muncitori aduşi din Germania. De aceea, croitorii grmani 
din Londra au ales un comitet în frunte cu Lessner şi Haufe şi au 
hotărît să zădărnicească împreună cu Consiliul General planurile pa
tronilor şi ale agenţilor lor din Germania. Consiliul General a trimis 
la Edinburgh doi reprezentanti, care au reuşit să-i convingă pe mun
citorii sosiţi acolo să desfacă comract �Ie încheiate şi să se reîntoarcă 
în patrie. 

La rugămintea lui Marx, Lessner şi Haufe i-au trimis la 3 mai 
informaţii amănunţite în legătură cu evenimentele de la Edinburgh 
în vederea întocmirii unei note pentru presa germană. Articolul 
„Avertisment" ,  scris de Marx la 4 mai, a fost publicat în „Ober
rheinischer Courier" ,  „Mitteldeutsche Volkszeitung" şi în „Deutsches 
Wochenblatt". 

Totodată, Lessner şi Haufe au scos la Londra o foaie volantă, 
în care erau expuse scopurile şi sarcinile Comitetului de la Londra al 
croitorilor germani şi se apela la muncitorii germani din Londra să 
organizeze o colect.. In iulie 1 866 comitetul a scos o a doua foaie 
volantă adresată calfelor de croitori din Germania. - 175. 

1 52 Este vorba de asociaţia profesională care a luat fiinţă la Londra în 
martie 1 866 în legătură cu izbucnirea grevei calfelor de croitori. 
Această asociaţie avea un comitet executiv şi împreună cu Consiliul 
General a condus cu succes lupta grevistă a calfelor de croitori ; în 
aprilie 1 866 asociaţia s-a afiliat la Internaţională. Delegatul croitorilor, 
Lorens, a luat parte la lucrările Congresului de la Geneva al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. - 175. 
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1 53 In apelul adrsat calfelor de croitori li se cerea acestora să nu plece 
in Anglia, pentru a nu zădărnici greva croitorilor care se desfăşura 
acolo. Apelul, întocmit în conformitate cu hotărîrea Consiliului Gene
ral din 27 martie 1 866, a fost publicat într-o serie de ziare ale Inter
naţionalei, printre care în ziarul belgian 11Tribune du Peuple" nr. 17 
din 29 aprilie 1866, în cele două ziare elveţiene : "Vorbote• nr. ' 
din aprilie 1866 şi 11Journal de !'Association Internationale des Tra
vailleurs" nr. 5 din 8 aprilie 1866, precum şi în ziarul 11Rive gauche" 
r. 15 din 15 aprilie 1866. 

„Journal de l'Associalion Jnternalionale des Travailleurs• 
publicaţie lunară a secţiilor Intenaţionalei în Elveţia romandă ; a 
apărut la Geneva din decembrie 1865 pînă în septembrie 1866 ; la 
editarea ei a participat şi J. Ph. Becker. 

„La Rive gauche" - săptămînal democrat ; a fost editat din 
octombrie 1 864 pînă în august 1866, mai întîi la Paris, iar apoi Ia 
Bruxelles de un grup de emigranţi francezi, republicani de stînga ; 
în acest săptămînal erau publicate documente ale Internaţionalei ; 
redactorul ei a fost Ch. Longuet. - 115. 

1 5 4  Seria de articole „]nsemnări despre războiul din Germania", scrise de 
F. Engels, este consacrată evenimentelor din războiul austro-prusian 
din 1866, care a pus capăt îndelungatei rivalităţi dintre Austria şi 
Prusia şi a predeterminat unitatea Germaniei sub hegemonia Prusiei. 
La acest război au luat parte, alături de Austria, o serie de state ger
mane (Hanovra, Saxonia, Bavaria etc.) , iar Prusia a acţionat în alianţă 
cu Italia. Operaţiile militare s-au desfăşurat în lunile iunie şi iulie 
pe două frontui : pe teritoriul Boemiei (Cehia) şi în Italia. După 
înfrîngerea decisivă pe care a suferit-o la 3 iulie armata austriacă Ia 
Sadova, Austria a început tratative de pace, şi la 23 august a fost 
semnat la Praga un tratat prin care Austria ceda Prusiei drepturile 
sale asupra ducatelor Schleswig şi Holstein, era obligată să plătească 
o mică contribuţie şi să renunţe la regiunea Veneţia în favoarea re
gatului Italiei ; Confederaţia germană, care fusese creată încă din 1815  
de  către Congresul de la Viena şi care grupa laolaltă peste 30  de state 
germane, şi-a încetat existenţa, şi în locul ei a fost creată, fără 
Austria şi sub hegemonia Prusiei, Confederaţia germană de nord. In 
urma acestui război, Prusia a anexat regatul Hanovra, electoratul 
Hessen-Kassel, marele ducat Nassau şi oraşul liber Frankfurt pe Main. 

, ,Insemnările despre războiul din Germania• au fost publicate 
în „The Manchester Guardian• - ziar burghez englez, fondat în 1 821 

• Ia1Manchester, organ de presă al adepţilor liber-schimbismului (free
traderii) şi, ulterior, al partidului liberal. - 111. 

1 55 Este vorba de patrulaterul de fortăreţe - Peschiera, Mantua, Verona 
şi Legnago - situate în nordul Italiei. După revoluţia din 1848, aus
triecii, care stăpîneau patrulaterul, au reconstruit acest grup de fortă
reţe conform cerinţelor artei militare din acea vreme. - 119. 

1 56 Vezi adnotarea 66. - 181.  

1 57 Este vorba de tactica folosită de armata austriacă în timpul războiului 
austro-italo-francez din 1859 (pentru amănunte vezi articolele lui 
F. Engels 11Campania din Italia•, "Bătălia de la Magenta", „Bătălia de 
la Solferino" etc. în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editura 
politică, 162, pag. 38-391 , 41 7-424, 438-441) .  - 181. 
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1 58 Vezi adnotarea 59. - 182. 

1 59 Vezi „Tims" din 25 mai 1 866. - 183. 

1 6 0  Bătălia de la Custozza (Italia de nord) dintre armata italiană de sub 
comanda lui Victor-Emanuel şi trupele austriece de sub comanda arhi
ducelui Albrecht a avut loc la 24 iunie 1866. Ea s-a încheiat cu vic· 
toria trupelor austriece. - 190. 

1 6 1  In bătăliile de la Lonato şi Castiglione (Itaia de nord), care au avut 
loc la 29 iulie şi 5 august 1796, în timpul campaniei lui Bonaparte în 
Italia (1 796-1797) , trupele franceze au zdrobit armata austriacă de 
sub comanda feldmareşalului Wurmser. 

Bătălia de la Solferino, care a avut loc la 24 iunie 1859, a fost 
ultima mare bătălie din războiul austro-italo-francez din 1 859 ; ea s-a 
soldat cu înfrîngerea decisivă a trupelor austriece de către trupele 
aliate franco-piemonteze. - 190. 

1 6 2  Este vorba de bătălia care a avut loc la Custozza la 23-25 iunie 1848, 
în timpul războiului de independenţă al Italiei. In această bătălie, 
armata austriacă de sub comanda lui Radetzky a înfrint trupele pie
monteze. - 190. 

1 63 Este vorba de ocuparea de către trupele prusiene a Hanovrei, Hessen
Kasselului şi  Saxoniei, încă de la începutul războiului austro-prusian 
din 1866, şi de fuga conducătorilor acestor state germane. - 196. 

1 64 „Kolnische Zeitung• - cotidian german, care, sub acest titlu, a apărut 
la Colonia începînd din 1802 ; în perioada revoluţiei din 1 848-1849 
şi a reacţiunii care a urmat, acest ziar a oglindit politica laşă şi trădă
toare dusă de burghezia liberală prusiană. - 196. 

I 65 Este vorba de bătălia  decisivă din timpul războiului austro-prusian, care 
a avut loc la 3 iulie 1 866, lingă oraş. Koniggrătz (Gradec-Kra
love), nu departe de satul Sadova. Ea s·a încheiat printr-o înfrîngere 
totală a trupelor austriece. In timpul luptei austriecii s-au aflat în pe
ricol de a fi încecuiţi. Dar prinţul Frederic Carol, comandantul suprem 
al amatei prusiene, a lăsat să-i scape momentul prielnic şi a dat po
sibilitate armatei austrice să se retragă dincolo de Elba, �a Olmitz 
(Olomouc). In istorie, această bătălie este cunoscută şi sub numele de 
bătălia de la Koniggrătz. - 199. 

• 
1 66 La Ligny (Belgia) ,  la 16 iunie 1 815, Napoleon I a repurtat o victorie 

asupra trupelor prusiene de sub comanda mareşalului Blicher. Aceasta 
a fost ultima lui victorie, după care la 18 iunie 1815 a urmat înfrîn
gerea de la Waterloo. Napoleon voia să zdrobească complet armata 
prusiană, pentru a o împiedica să facă joncţiunea cu armata anglo
olandeză de sub comanda lui Wellington. La 17 iunie 1815 el a 
ordonat trupelor mareşalului Grouchy să urmărească armata prusiană. 
Dar şovăielile lui Grouchy au permis trupelor prusiene să facă la 
timp j oncţiunea cu armata anglo-olandeză ; în felul acesta a fost 
hotărît deznodănîntul bătăliei de la Waterloo. - 201. 

1 67 „Instruc/iuni pentru delegaţii Consiliului Central provizoriu în legă
tură cu diferite probleme• - au fost scrise de K. Marx pentru dele
gaţii la primul Congres al Internaţionalei, care a avut loc la Geneva 
între 3 şi 8 septembrie 1 866. La şedinţa Consiliului General din 17 iu-



Adnotări 685 

lie 1 866 s-a luat hotărîrea de a se elabora şi discuta amănunţit ordinea 
de zi a viitorului congres. La şedinţa din 31 iulie a Consiliului, Marx 
a prezentat în numele Comitetului permanent raportul cu privire Ia 
ordinea de zi ; textul instrucţiunilor, întocmit de el ceva mai tîrziu 
în limba engleză, a fost tradus în limba frnceză de P. Lafargue. 

La Congresul de la Geneva au participat 60 de delegaţi care 
reprezentau Consiliul General, diferite secţii ale Intenaţionalei şi  aso· 
ciaţii muncitoreşti din Anglia, Franţa, Germania şi Elveţia. Preşedinte 
al congresului a fost H. Jung. „Instrucţiunile" întocmite de Marx au 
fost citite ca raport oficial al Consiliului General. Intr-un raport sepa
rat, proudhoniştii, care dispuneau la congres de o treime din voturi, 
au opus „Instrucţiunilor" un program în care erau trecute toate 
punctele de pe ordinea de zi. Din cele nouă puncte ale „Instrucţiu
nilor• formulate de Marx, şase au fost adoptate ca rezoluţii ale con
grsului : cu privire la unitatea internaţională de acţiune, limitarea 
zilei de muncă, munca copiilor şi femeilor, munca cooperativizată, 
sindicatele, armatele permanente. In problema poloneză a fost adoptată 
rezoluţia de compromis a lui J. Ph. Becker. Congresul de la Geneva 
a aprobat Statutul şi Regulamentul Asociaţiei Internaţionale a Mun· 
citorilor. 

Instrucţiunile congresului, pe care Consiliul General a fost însăr
cinat să le publice în mod oficial, au apărut în „International Courier" 
din 20 februarie şi 13 martie 1 867, „Courrier intemational" din 9 şi 
16 martie 1 867 şi într-un şir de alte organe de prsă. 

„The Intenational Courier• - săptămînal, a apărut la Londra 
începînd din noiembrie 1 864 pînă în iulie 1 867 în limbile engleză şi 
franceză ; în limba franceză a apărut sub titlul „Le Courrier inter
national" .  In 1 67, ziarul a fost un organ al Internaţionalei. 

n octombrie 1 68 Consiliul General a hotărît să editeze sub 
formă de broşură cele mai importante rezoluţii ale Congresului de la 
Geneva din 1 866 împreună cu rezoluţiile Congresului de la Bruxelles 
din 1 868. Marx a fost însărcinat cu alcătuirea broşurii ; după cum se 
arată în prefaţa broşurii, Marx a întocmit-o în aşa fel, încît să cu· 
prindă acele rezoluţii ale Congresului de la Geneva care „trebuie 
privite ca p arte integrantă a programului Internaţionalei" ,  şi anume 
rezoluţiile care corespund punctelor 2, 3, 5 şi 6 din „Instrucţiuni" .  
Broşura a apărut la Londra în  1869 sub titlul „The International Wor· 
ing Men's Association. Resolutions of the Congress of Geneva, 1866, 
and the Congress of Brussels, 1 868". - 202. 

l 68 Schema generală, propusă de Marx, pentu o anchetă statistică a 
situaţiei clasei muncitoare a fost adoptată în unanimitate de Con· 
gresul de Ia Geneva, în practică însă, strîngerea de date statistice şi 
editarea lor sub formă de rapoarte ale Consiliului General, anexîn· 
du-li-se materialele respective, au fost foarte mult îngreuiate de faptul 
că Consiliul nu dispunea de mijloace materiale suficiente şi că orga· 
nizaţiile locale nu acordau destulă atenţie acestei probleme. La urmă· 
toarele congrese ale Asociaţiei - de la Lausanne ( 1867) , Bruxelles 
( 1 868) şi Basel ( 1869) - s-a subliniat ncesitatea de a se traduce 
în viaţă hotărîrea Congresului de Ia Geneva cu privire la statistica 
referitoare la situaţia muncitorilor, iar Conferinţa de la Londra din 
1 87 1  a inclus în întregime punctul „c" al capitolului 2 din „Instruc· 
ţi uni" în textul Regulamentului de organizare al Asociaţiei. - 204. 
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1 69 După terminarea războiului civil din S.U.A. s-a intensificat mişcarea 
entru introducerea pe cale legislativă a zilei de muncă de 8 ore. 
In întreaga ţară au fost create ligi în vederea luptei pentru ziua de 
muncă de 8 ore. In această mişcare s-a încadrat Uniunea naţională a 
muncitorilor, care, la Congresul ei general de la Baltimore din au
gust 1866, a declarat că revendicarea zilei de muncă de 8 ore este o 
condiţie necesară pentru eliberarea muncii de robia capitalistă. - 204. 

1 70 Este vorba de participarea largă a trade-unionurilor engleze la miş
carea general-democratică din anii 1865-1867 pentru a doua re
fonă electorală. 

Din iniţiativa şi cu participarea directă a Consiliului General al 
Internaţionalei a fost creată la Londra, în primăvara anului 1 865, Liga 
pentru reformă, ca centru politic de conducere a mişcării de masă a 
muncitorilor pentru cea de-a doua reformă. In componenţa organelor 
conducătoare ale Ligii - consiliul şi comitetul excutiv - au intrat 
membri ai Consiliului General, mai cu samă lideri ai trade-unionuri
lor engleze. Programul mişcării pentru refonă conduse de Ligă şi 
tactica ei faţă de partidele burgheze au fost elaborate sub influenţa 
directă a lui Marx, care urmărea promovarea de către clasa munci
toare engleză a unei politici de sine stătătoare şi independente faţă 
de aceste partide. In opoziţie cu revendicarea burgheziei de a se 
extinde dreptul de vot numai asupra capilor de familie - chiriaş sau 
proprietar al unei locuinţe -, la insistenţa lui Marx, Liga pentr. re
formă a formulat revendicarea votului universal pentru întreaga popu
laţie adultă de sex bărbătesc a ţării. Această lozincă cartistă, reluată 
acum de Internaţională, a găsit un larg ecou în rindurile clasei mun
citoare engleze şi a asigurat Ligii sprijinul trade-unionurilor, pină 
atunci indiferente din punct de vedere politic. Liga avea o reţea de 
filiale în toate marile oraşe industriale din Anglia şi în provincie. 
Din pricina şovăielilor manifestate de radicalii burghezi din condu
cerea Ligii pentru reformă, care se temeau de mişcarea de masă, 
prcum şi a conciliatorismului liderilor oportunişti ai trade-unionuri
lor, Liga nu a putut să urmeze linia trasată de Consiliul General ; 
burghezia engleză a reuşit să scindeze mişcarea, şi în 1867 a fost 
înfăptuită o reformă ciuntită, care a acordat drept de vot numai micii 
burghezii şi virfurilor clasei muncitoare, în timp ce marea masă a 
clasei muncitoare a rămas lipsită, ca şi pină atunci, de drepturi po
litice. - 209. 

1 7 1 In timpul războiului civil din S.U.A., trade-unionurile americane au 
sprijinit activ statele din Nord în lupta lor împotriva proprietarilor 
de sclavi ; în primăvara anului 1 864 trade-unionurile s-au ridicat 
împotriva bill-ului reacţionar Hastins-Folger cu privire la greve. - 209. 

1 72 Conferinţa de la Sheffield a delegaţilor trade-unionurilor engleze a 
avut loc intre 17 şi 21 iulie 1 866 ; la conferinţă au participat 18 de 
delegaţi reprezentind 200 OOO de muncitori care făceau parte din trade
unionuri. Problema principală căreia i-au fost consacrate citeva şe
dinţe a constituit-o lupta împotriva lock-outurilor. Rezoluţia con
ferinţei care chema trade-unionurile să se afilize la Asociaţia 
Intenaţională a Muncitorilor a fost publicată în cartea „Report of the 
Conference of Trades' Delegates of the United Kingdom, held in ... 
Sheffield, on July, 17th, 1 866, and four following Days ... • .  Sheffield, 
1 866. - 209. 
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1 73 Această cuvîntare a fost rostită de Marx la 22 ianuarie 1 867, la mi
tingul care a avut loc la Cambridge-Han din Londra cu prilejul celei 
de-a 4-a aniversări a răscoalei poloneze din 1 863-1864. Mitingul a 
fost organizat în comun de Consiliul General al Internaţionalei şi de 
secţia din Londra a Uniunii emigranţilor polonezi. La pregătirea şi 
desfăşurarea acestui miting a participat îndeaproape şi Max. La 
12 martie, secţia din Londra a Uniunii emigranţilor polonezi şi-a ex
primat recunoştinţa faţă de Consiliul General pentru organizarea 
acestui miting şi i-a mulţumit lui Marx, ca şi altor vorbitori, pentru 
cuvîntarea rostită. 

O amănunţită dare de seamă despre acest miting, care cuprin
dea şi textul cuvîntării rostite de Marx, a fost publicată în ziarul 
polonez „Glos Wolny" nr. 129 şi 1 30 din 31 ianuarie şi 10 februa
rie 1 867. Redacţia ziarului menţiona că „această cuvîntare, care s-a 
distins prin observaţii precise şi concluzii logice, este reprodusă în 
întregime". 

Textul cuvîntării lui Marx a apărut şi în nr. 1 8  din 1 5  martie 1 908 
al ziarului socialist francez „Le Socialisme".  Ziarul a publicat o tra
ducere în limba franceză după un manuscris al lui Marx în limba 
engleză, care a fost pus la dispoziţia redacţiei de Laura Lafargue, 
fiica lui Marx. Acest manuscris avea un caracter de concept, nu era 
datat ; unele pasaje din el erau şterse chiar de Marx. Conceptul în 
limba engleză al manuscrisului lui Marx a fost publicat în „Cahiers 
de l'Institut de science economique appliquee" N. 1 09, Janvier 1 96 1 ,  
p .  83-89. O confruntare a textului î n  limba franceză, publicat în 
„Socialisme",  cu textul în limba polonă, publicat în „Glos Wolny" ,  
arată că  Marx, în cuvîntarea sa, n-a omis paragrafele tăiate de  e l  în 
manuscris, ci a schimbat doar ordinea lor. Cu excepţia unor inver
siuni, textul ambelor publicaţii coincide aproape cuvînt cu cuvînt. 
In ediţia de faţă, cuvîntarea lui Marx este reprodusă după textul 
publicat, în timpul vieţii lui, în „Glos Wolny" . 

„Glos Wolny• - ziar polnez, a apărut, începînd din ianua
rie 1 863, la Londra de trei ori pe lună ; organ al aripii democrate a 
emigranţilor Polonezi ; a avut ca redactor pe A. Zabicki. - 2 13. 

1 74 Dintr-un discurs rostit de Lafayette la 16 ianuarie 1 83 1 ,  la o şedinţă 
a Camerei deputaţilor din Franţa, şi publicat în „Le Moniteur uni
versel" din 17 ianuarie 1 83 1 .  - 2 13. 

1 75 „Manifestul imperial• al lui Nicolaie I a fost publicat în ziarul „Se
vernaia pcela" nr. 59 din 1 5  martie 1 848. - 214. 

1 76 Este vorba de circulara de la 6 iulie 1 848 trimisă de Nesselrode am
basadorilor ruşi în statele germane. Marx analizează amănunţit această 
circulară în articolul său „Nota Rusiei• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 5, Editura politică, 1 959, pag. 327-333) . - 214. 

1 77 Marx se referă la articolul de fond din ziarul „Times" din 7 ianua
rie 1 867. - 214. 

1 78 Este vorba de „Moskovskie Vedomosti " ,  unul dintre cele mai vechi 
ziare ruseşti. A apărut din 1756 pînă în 19 17  ; în anii 1 850-1870 a 
avut o orientare reacţionară. - 215. 

179 Vezi N. M. Karamzin. „Istoria statului rus• ,  voi. XI, Petersburg, 1 835, 
capitolul I, pag. 3. - 215. 



688 Adnotări 

1 80 Polonia Congresului - aşa i se spunea acelei părţi din Polonia care 
i-a revenit Rusiei, sub denumirea oficială de Regatul Poloniei, prin 
hotărîrile Congresului de la Viena din anii 1 814-1 815. - 215.  

181  Aluzie la o expresie folosită de V. Hugo în discursul său din şedinţa 
de la 17 iulie 1871 a Adunării naţionale franceze. Discursul a apărut 
în „Le Moniteur" din 18 iulie 1 851 . - 2 1 8. 

1 82 Această dezminţire a fost trimisă de Marx, la 1 8  februarie 1867, lui 
Ludwig Kugelmann, pe care îl ruga să caute s-o publice în „Zeitung 
fir Norddeutschland" , ziar liberal din Hanovra, sau în oricare alt ziar 
local. Publicarea ei era cu atît mai necesară, cu cit Marx intenţiona 
într-adevăr să plece peste cîteva săptămîni în Germania ca să ducă 
lui O. Meissner manuscrisul primului volum din „Capitalul" şi să se 
înţeleagă cu el în ce priveşte editarea acestei opere a sa. 

In legătură cu declaraţia lui Marx, în „Zeitung fiir Norddeut
schland" din 21 februarie 1 867 a apărut următoarea notă : „Potrivit 
unei declaraţii primite din partea d-lui Karl Marx din Londra, ştirea, 
apărută în ziarele engleze (vezi ,,Zeitung fiir Norddeutshland"  
nr. 5 522) , că  dînsul are de  gînd să participe activ la pregătirea apro
piatei răscoale din Polonia şi că, în acest scop, se pregăteşte să facă 
o călătorie pe continent este pe de-a-ntregul năcocită". 

Dezminţirea se tipăreşte după o copie a manuscrisului lui Marx 
făcută de Kugelmann. Ea a fost publicată pentru prima oară în revista 
„Die Neue Zeit",  voi. 2, nr. 3 din 1 901-1 902. - 219. 

1 83 Acest proiect de rezoluţie a fost prezentat de Marx la şedinţa din 
13 august 1867 a Consiliului General, după cuvîntarea rostită de el 
în problema atitudinii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor faţă 
de congresul Ligii păcii şi libertăţii (vezi volumul de faţă, pag. 573-
574) . 

Liga păcii şi libertătii - organizaţie pacifistă burgheză, înfiin
ţată în 1 867 cu participarea activă a lui V. Hugo, G. Garibaldi etc. 
Congresul constitutiv l Ligii a trebuit să-şi înceapă lucrările la Ge
neva la 9 septembrie 1 867, după încheierea lucrărilor Congresului de 
la Lausanne al Intenaţionalei. Acest proiect de rezoluţie, care a fost 
adoptat în unanimitate de Consiliul General, se adresa delegaţilor Ia 
acest congres, şi în primul rînd delegaţilor trimişi de Consiliul Gene
ral. In registrul de procese-verbale al Consiliului General el s-a 
păstrat sub forma unei note decupate din „Bee-Hive Newspaper• 
nr. 305 din 17 august 1867. - 220. 

1 84 Această recenzie este prima din seria de articole scrise de F. Engels 
cu scopul de a dejuca complotul tăcerii organizat de ştiinţa burgheză 
oficială în jurul primului volum al „Capitalului" lui K. Marx. După 
cum s-a exprimat însuşi Engels în scrisoarea adresată lui Max la 
5 noiembrie 1867, aceasta a fost „cea mai inofensivă" recenzie, ea 
fiind redactată în aşa fel incit s-o poată publica orice ziar burghez
liberal din Germania. Prin intermediul lui L. Kugelmann, recenzia a 
fost publicată fără semnătură de ziarul „Zukunft " nr. 254 din 30 oc
tombrie 1 867, ce-i drept „într-o formă prescurtată şi denaturată" ,  cum 
a relevat Engels în aceeaşi scrisoare. 

„Die Zukunft• - ziar burghezo-demcrat german, organul de 
presă al Partidului popular ; a apărut începînd din 1867 la Konigs
berg, iar din 1868 pînă în 1 871 la Berlin. In acest ziar a apărut şi 
prefaţa la primul volum al „Capitalului".  � 221.  
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1 85 Este vorba de economistul vulgar burghez francez F. L. Ferrier şi de 
lucrarea lui „Du gouvemement considere dans ss rapports avec Ie 
commerce" .  Paris, 1 805. - 22 1 .  

1 86 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice•, consacrată în cea mai mare parte studierii problemelor 
banilor şi circulaţiei banilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13,  
Editura politică, 1962, pag. 3-175) . - 222. 

1 87 Această recenzie a fost scrisă de F. Engels pentru „Rheinische Zei
tung" ,  dar ea n-a apărut în ziar. Unul dintre redactorii ziarului era Hein
rich Biirgers, fost membru al Ligii comuniştilor, care a trecut apoi la 
liberali. Textul recenziei s-a păstrat în manuscris şi a fost publicat 
pentru prima oară în 1 927 în limba germană, în „Marx-Engels-Achiv" ,  
vol. 2. 

„Rheinische Zeilung• - cotidian burghez german, a apăut sub 
acest nume începînd din 1 863 pînă în 1 866 la Disseldorf, iar din 1 867 
pînă în 1 874 la Colonia. - 224. 

1 88 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice" .  - 225. 

1 89 Este vorba de legea cu privire la extinderea sferei de acţiune a legilor 
pentru reglementarea muncii în fabrici şi asupra altor ramuri indus
triale, care a fost adoptată la 15 august 1 867. - 226. 

1 90 Această recenzie a lui F. Engels a fost publicată fără semnătură, prin 
intermediul lui K. Siebel, în „Elberfelder Zeitung" nr. 302 din 2 no
iembrie 1 867. 

„Elberfelder Zeilung• - cotidian german, care a apărut la Elber
feld din 1 834 pînă în 1 904. In deceniul al 7-lea al secolului al XIX-iea 
a fost organul de presă al burgheziei liberale. - 229. 

1 9 1  Este vorba de seria de articole scrise de Wilhelm Wolff, prietenul şi 
tovarăşul de luptă al lui Marx şi Engels, publicată în „Neue Rhei
niche Zeitung• nr. 252, 255, 256, 258, 264, 27-272 şi 281 incepînd 
din 22 martie pînă la 25 aprilie 1 849 sub titlul „Miliardul silezian". 
In 1 886 aceste articole au fost publicate cu unele modificări sub formă 
de carte cu o prefaţă scrisă de Engels. Vezi W. Wolff. „Die schle
sische Milliarde" .  Abdruck aus der „Neuen Rheinischen Zeitung" .  
Mărz - April 1 849. Mit Einleitung von Friedrich Engels. Hottingen
Ziirich, 1 886. - 229. 

1 92 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice•.  - 230. 

1 93 Această recenzie a lui F. Engels a fost publicată fără semn.tură, 
prin intermediul lui K. Siebel, în „Disseldorfer Zeitung" nr. 316  din 
16 noiembrie 1 867. 

„Diisseldorfer Zeilung• - cotidian german care a apăut sub 
'acest titlu la Diisseldorf din 1 826 pînă în 1926. Din deceniul al 5-lea 
pînă în deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea ziarul a avut o orien
tare burghezo-liberală. - 231. 

1 94 K. Marx. „Capitalul" ,  vol. I (vezi K. Marx : „Capitalul • ,  vol. I, Edi
tura politică, 1960, ediţia a IV-a, pag. 757). Aici şi în articolele urmă
toare din volumul de faţă se citează din „Capitalul" după prima 
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ediţie germană. Ediţia a 4-a germană din 1890, care stă la baza volumu
lui 23 al ediţiei de faţă, se deosebeşte de prima ediţie germană. - 231. 

l 95 Memoriul adresat de Consiliul General ministrului de interne englez 
Gathorne-Hardy a constituit un moment important în campania de 
mari proporţii organizată de Marx în toamna anului 1867 printre 
muncitorii englezi pentru sprijinirea mişcării irlandeze de eliberare 
naţională. 

La sfîrşitul deceniului al 6-lea, printre emigranţii irlandezi in 
America, iar ulterior chiar în Irlanda a luat naştere o organizaţie 
secretă a fenienilor care se intitula Frăţia revoluţionară (sau repu
blicană) irlandeză. Prin compoziţia lor socială, fenienii, care repre
zentau inferesele ţărănimii irlandeze , aparţineau mai ales micu 
burghezii de la oraşe şi intelectualităţii democrate. Din cauza tacticil 
lor complotiste şi a greşelilor lor sectariste şi burghezo-naţionaliste, 
fenienii erau rupţi de păturile largi ale poporului irlandez şi nu-şi 
legau activitatea de mişcarea general-democratică care se desfăşura 
în Anglia, în special de lupta muncitorilor englezi pentru o reformă 
electorală. Marx şi Engels, deşi au subliniat în repetate rînduri latu
rile slabe ale mişcării fenienilor, au dat totuşi o înaltă apreciere 
caracterului ei revoluţionar şi au căutat să o orienteze pe calea 
acţiunilor de masă şi a acţiunilor comune cu clasa muncitoare engleză. 
In februarie-martie 1867, răscoala armată, pregătită vreme îndelungată 
de fenieni, a fost înfrîntă, acţiunile izolate din diferite comitate au fost 
reprimate, mulţi conducători au fost arestaţi şi trimişi în judecată. 
La 18 septembrie, la Manchester, duba închisorii a fost atacată cu 
armele pentru a elibera doi conducători arestaţi ai fenienilor, Kelley 
şi Deasy. Evadarea lui Kelley şi Deasy a reuşit, dar în timpul ciocnirii 
a fost ucis un poliţist. Cinci oameni arestaţi la faţa locului şi acuzaţi 
de crimă au fost condamnaţi la moarte. Unul dintre ei (Maguire) a 
fost mai tîrziu graţiat, altuia (Condon) pedeapsa cu moartea i-a fost 
comutată în încl1isodre pe viaţă, ceilalţi (Larkin, Allen şi O'Brien) au 
fost executaţi la 23 noiembrie 1867. Sentinţa de condamnare la moarte 
a provocat un larg val de proteste în Irlanda şi Anglia. Din mişcare 
făceau parte membri ai Consiliului General, printre care Dupont, 
secretarul corespondent pentru Franţa, care la 14 octombrie 1867 a 
publicat în „Courrier fran;ais " din Paris un articol despre mişcarea 
fenienilor. Acţiunile în apărarea fenienilor n-au fost însă sprijinite de 
membrii englezi ai Consiliului General, molipsiţi de concepţii bur
ghezo-şovine. Cea mai bună dovadă a constituit-o poziţia adoptati 
în timpul discutării, la 23 şi 30 octombrie şi la 1 noiembrie, în consi
liul Ligii pentru reformă, a unei rezoluţii care-i condamna pe fenieni 
ca răsculaţi. Urmărind elaborarea unei tactici unice a proletariatului 
în problema naţională şi în propagarea ideilor internaţionalismului 
proletar în rîndul muncitorilor englezi, Marx a insistat ca în Consi
liul General să aibă loc o discuţie publică în problema irlandeză, la 
care au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai presei irlandeze 
şi engleze. Discuţia a avut loc între 19 şi 26 noiembrie 1 867 (vezi 
volumul de faţă, pag. 473-478) . 

Textul memoriului „Fenienii întemniţaţi la Manchester şi Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor " ,  scris de Marx în limba engleză, 
a fost aprobat de Consiliul General la şedinţa extraordinară din 
20 noiembrie 1867. S-a păstrat copia memoriului scrisă de Jenny 
Marx, soţia lui Marx, al cărei text coincide în întregime cu textul 
consemnat în registrul de procese-verbale ale Consiliului General. 
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Memoriul n-a fost publicat în limba engleză din pricina opoziţiei lideri
lor trade-unionurilor. In limba franceză, memoriul a apărut în „Courrier 
fra;ais" din 24 noiembrie 1 867. 

„Le Courrier francais" - săptămînal, iar incepînd din 18 iunie 1 867 
cotidian politic ; a apărut la Paris intre 1861 şi 1868 ; inceplnd de Ia 
20 mai 1 866 redactorul ei a fost proudhonistul O. Vermorel. e fapt, 
în această perioadă ziarul a fost organul de presă al Internaţionalei 
în Franţa ; în coloanele lui s-au publicat documente ale Intenaţiona
lei, corespondenţele din Anglia ale lui Dupont, precum şi prefaţa Ia 
primul volum l „Capitalului" lui K. Marx, tradus de P. şi L. Lafar
gue. - 234. 

1 96 Aluzie Ia declararea de către preşedintele Lincoln în 1 863 şi de 
către preşedintele Johnson în 1 865 a unei largi amnistii acordate 
participanţilor la războiul civil din S.U.A. de partea statelor din 
Sud. - 234. 

1 97 Articolul „Plagiatorii" a fost scris de K. Marx cu prilejul cuvîntării 
rstite de lassaLleanul Hofstetten la adunarea generală a Uniunii 
generale a muncitorilor germani din 24 noiembrie 1 867, care a fost 
amănunţit relatată în ziarul „Social-Demokrat• nr. 139, Erste Beilage 
din 29 noiembrie 1867. In cuvintarea sa, Hofstetten a împrumutat 
aproape textual pasaje din „Capitalul • lui Marx, denaturlnd sensul 
lor şi neindicînd nici lucrarea, nici numele autorului ei. 

Articolul „Plagiatorii • a fost publicat fără semnătură în ziarul 
„Zukunft" nr. 291, Beilage din 12 decembrie 1867. - 236. 

l 98 In acest articol, precum şi în recenziile la „Capitalul • slnt indicate 
in paranteze rotunde paginile primei ediţii în limba germană a volu
mului I din „Capitalul" ( 1 867) ; în paranteze pătrate, ale redacţiei, 
sînt indicate paginile din „Capitalul " ,  voi. I, Editura politică, 1960, 
ediţia a IV-a. - 237. 

1 99 Pentru această recenzie, Engels a folosit unele indicaţii pe care I 
le-a dat K. Marx în scrisoarea sa din 7 decembrie 1867. Recenzia a 
fst publicată fără semnătură, prin intermediul lui L. Kugelmann, î• 
zirul „Beobachter" din Stuttgart nr. 303 din 27 decembrie 1867. - 242. 

200 Această recenzie a fost publicată fără semnătură, prin intermediul 
lui L. Kugelmann, în „Staats-Anzeiger fir Wirttemberg" nr. 306 din 
27 decembrie 1867. 

Staats-Anzeiger fiir Wiirttemberg• - cotidian german din Wlrt
temb��g. organ de presă oficial ; a apărut la Stuttgart avind ca supli
ment săptămînal „Gewerbeblatt aus Wlrttemberg" .  - 245. 

20 1 Noile acorduri ale Uniunii vamale, încheiate la 16 mai 1 865 şi 8 iulie 
1 867, aveau ca scop promovarea libertăţii comerţului. - 246. 

202 Această recenzie a lui F. Engels a fost publicată, prin intermediul 
lui K. Siebel, în „Neue Badische Landeszeitung" nr. 20 din 21 ianua
lie 1 868. 
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Neue Badische Landeszeitung• - cotidian german de orientare 
burgh�zo-democratică ; a apărut sub acest nume la Mannheim din 
1 867 pînă în 1933. - 248. 
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203 Această recenzie a lui F. Engels a fost publicată fără semnătură în 
„Demokratisches Wchenblatt• nr. 12 şi 13 din 21 şi 28 martie 1868. 
In 1 871 ea a fost reprodusă în ziarul „Volksstaat" nr. 28 şi 29 din 
5 şi 8 aprilie. 

„Demokratisches Wochenblatt• - ziar muncitoresc german ; a 
apăut sub acest titlu din ianuarie 1 868 pînă în septembrie 1869 Ia 
Leipzig sub conducerea lui W. Liebknecht. Incepînd din decembrie 
1868, ziarul a devenit organul de presă al Uniunii asociaţiilor munci
torilor germani, conduse de A. Bebel. Iniţial, ziarul s-a aflat într-> 
anumită măsură sub influenţa ideilor mic-burgheze ale partidului 
popular, dar după puţin timp, datorită eforturilor lui Marx şi Engels, 
a început să ducă lupta împotriva lassalleanismului, să propage ideile 
Internaţionalei, publicînd principalele documente ale acesteia. Ziarul 
a jucat un rol important in crearea Partidului muncitoresc social
democrat. La Congrsul de Ia Eisenach din 1 869, ziarul a fost declarat 
organul central al Partidului muncitoresc social-democrat şi şi-a 
schimbat denmirea in „Volksstaat• (vezi adnotarea 286) . - 25 1. 

204 „Conspectul asupra volumului I al «Capitalului» lui K. Marx•,  scris 
de F. Engels în cursul anului 1 868, s-a păstrat în manuscris şi cu
prinde numai primele 2/3 din arte, inclusiv capitolul : „Maşinile şi 
marea industrie".  - 259. 

205 După apariţia primei ediţii a volumului I al „Capitalului " ,  Marx a 
refăcut şi a rstructurat unele capitole ale cărţii. In consecinţă, în 
loc de 6 capitole şi o anexă la primul capitol, ediţia a doua şi urmă
toarele ediţii germane sînt împărţite în 7 secţiuni, care cuprind 25 de 
capitole. 

Paginile indicate de Engels în această lucrare în paranteze ro
tunde sint cele din ediţia I germană a volumului I al „Cap1talu
lui" .  - 261 .  

206 Este vorba de viitorul volum III al  „Capitalului " ,  scris în cea mai  mare 
parte în anii 1 86---1865. - 284. 

207 Regulamentul organic - prima constituţie a Principatelor dunărene 
adoptată în 1831 la propunerea lui P. D. Kiseleff, şeful administraţiei 
ruseşti din Principatele dunărene, ocupate de trupele ruseşti în con
formitate cu stipulaţiile tratatului de pace de la Adrianopol din 1829, 
prin care s-a încheiat războiul ruso-turc din 1828-1829. -285. 

208 Această problemă a fost analizată de Marx în capitolul 5 din volu
ml llI al „Capitalului",  intitulat „Economii în întrebuinţarea capitalu
lui constant• .  - 293. 

209 Este vorba de citate din lucrările lui Adam Ferguson, John Tackett, 
Adam Smith (vezi K. Marx : „Capitalul", voi. I, Editura politică, 160 
ediţia a IV-a, pag. 378-380) . - 299. 

21 O Ludi/ii - participanţi la mişcarea muncitorilor din Anglia din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-iea - începutul secolului al 
XIX-iea ; din cauza înapoierii şi a conştiinţei de clasă încă nedez
voltate a proletariatului mişcarea a avut caracterul unei răscoale 
împotriva maşinilor (denumirea se trăgea de la muncitorul legendar 
Ludd, primul care a distus maşina ca răspuns la samavolnicia patro
nului) . Mişcarea luddiţilor a fost o expresie spontană a protestului 
mselor de oameni ai muncii împotriva exploatării capitaliste. - 306. 
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21 1 Această recenzie, scrisă de F. Engels în mai 1 iulie 1 88 pentru 
„Fortnightly Review", a fost respinsă de redacţie. Ea s-a păstrat în 
manuscris. 

După cum reiese din corespondenţa dintre Marx şi Engels, ei 
s-au consultat în repetate rînduri în legătură cu conţinutul şi foma 
acstui articol, Marx a dat sfaturi şi a scris chiar variante pentru 
unele pasaje incluse integral de Engels în text. Articolul uma să 
fie publicat sub semnătura lui S. Moore, un englez prieten al lui 
Engels. 

„The Forlnightly Review• - revistă engleză pentru probleme 
de istorie, filozofie şi literatură ; a fost fondată în 1 865 de un grup 
de radicali burghezi ; ulterior a avut o orientare burghezo-liberală ; 
a apărut sub acest titlu la Londra pînă în 1 934. - 310. 

2 1 2  h. Tooke. „An Inquiry into the Currency Principie".  Second dition, 
Londra, 1 844, pag. 69-70. - 310. 

2 1 3  Este vorba de adepţii aşa-numitului „currency-principle" („principiul 
mijloacelor de circulaţie sau al circulaţiei banilor" ) .  Reprezentanţii 
acestei şcoli (Overstone, Torrens, Arbuthnot şi alţii) afirmau că va
loarea şi preţul mărfurilor sînt determinate de cantitatea de bani 
aflată în circulaţie. In afară de aceasta, ei cereau ca bancnotele să 
aibă în mod obligatoriu o acoperire în aur şi ca emisiunea lor să 
fie reglementată de importul şi exportul de metale nobile. Ponind 
de la aceste premise teoretice greşite, adepţii lui „currency principie" 
considerau că crizele economice de supraproducţie se datorează ex
clusiv nerespectării legilor circulaţiei banilor proclamate de ei. Ei 
afirmau că, dacă aceste legi ar i respectate, economia capitalistă ar 
fi scutită de asemenea zguduiri. Currency principie a aut o largă 
circulaţie în Anglia în prima jumătate a secolului al XIX-iea. Dar 
încerc.rile guvernului englez de a se sprijini pe această teorie nu 
au dat rezultate, confirmînd doar totala ei inconsistenţă ştiinţifică şi 
nutilitate practică. - 310. 

214 Este vorba de lucrarea Turgot : „Reflexions sur la formation et la  
distribution des richesses" .  In :  Oeuvres. Voi. I ,Paris, 1 8«, pag. 43. 
- 310. 

2 1 5  In ediţia a doua a lucrării, Marx a modificat titlul primului Clpitol. 
amintit aici, în prima secţiune, formată din trei capitole. - 311.  

2 1 6  La Congresul de la Lausanne din 1 867 al  Internaţionalei s-a stabilit 
ca congresul general ordinar din 1 868 să aibă loc la Brxelles ; la 
24 februarie 1 868, Consiliul General a chemat toate secţiile să pre
gătească programul congresului. Dar la 1 6  mai 1 868 Jules Bara, mi
nistrul de justiţie al Belgiei, a declarat în Camera deputaţilor că nu 
va permite ţinerea congresului la Bruxelles şi  a cerut deputaţilor să 
prelungească valabilitatea legii din 1 835 cu privire la străini, potrivit 
căreia orice străin suspect din punct de vedere politic putea fi 
expulzat din Belgia. De aceea, la şedinţa Consiliului General din 
25 mai Marx a pus problema renunţării la ideea convocării congresu
lui la Bruxelles. La şedinţa Consiliului din 2 iunie a fost citit textul 
rezoluţiei întocmite de Marx. 

Atitudinea lui Bara şi prelungirea valabilităţii legii cu privire Ia 
străini au provocat o mare agitaţie în Belgia. Scţia din Bruxelles a 
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Intenaţionalei a adresat ministrului un protest care a fost publicat in 
„Tribune du Peuple" nr. S din 24 mai 1 868. 

Ca urmare a scrisorii lui De Paepe şi Vandenhouten, conducă
torii secţiei din Bruxelles, în care aceştia arătau că, dacă se vor face 
concesii guvernului, se va periclita existenţa Intenaţionalei în 
Belgia, la şedinţa Consiliului General din 16 iunie s-a revenit asupra 
rezoluţiei din 2 mai, congresul urmînd să se ţină tot la Bruxelles. 

Textul rezoluţiei, consemnat în procesul-verbal al Consiliului 
General din 2 iunie 1 868, a fost publicat în „Bee-Hive Newspaper" 
nr. 347 din 6 iunie 1 868. - 334. 

2 1 7  La adunarea din 29 iunie 1 68 de la Cleveland Hall din Londra, 
consacrată aniverslii insurecţiei proletariatului din Paris din iunie 
1 848, democratul mic-burghez francez F. Pyat a rostit un discurs în 
care chema deschis la acţiuni teroriste împotriva lui Napoleon 
al III-iea. In darea de seamă asupra adunării, apărută în z iarul 
„Cigale" din Bruxelles, F. Pyat era prezentat ca un•1l dintre c mdu
cătorii Internaţionalei. Această aserţiune a fost ref tată şi d: a!te 
ziare. Considerind că acest lucru poate să discrediteze Internaţionala 
în ochii muncitorilor şi totodată să ofere guvernului bonapartist un 
pretext binevenit pentru a-i persecuta pe membrii Internaţionalei din 
Franţa şi Belgia, la şedinţa din 7 iulie 1 868, Consiliul General, la 
propunerea lui Marx, a adoptat hotărîrea de a dezavua cuvîntarea 
lui Pyat publicînd această rezoluţie. 

După publicarea rezoluţiei în presă, în secţia franceză de la 
Londra, al cărei membru era F. Pyat, a avut loc o sciziune. Repre
zentanţii elementelor proletare (E. Dupont, A. Jung, P. Lafargue etc.} 
au ieşit din secţie, exprimîndu-şi astfel dezacordul cu tactica aventu
ristă şi provocatoare a lui Pyat. Grupul lui Pyat, deşi nu mai avea 
nici o legătură cu Internaţionala, a continuat să acţioneze în nu
mele acesteia şi a sprijinit în repetate rînduri grupările antiproletare 
care luptau împotriva liniei promovate de Marx în Consiliul General. 
La 10 mai 1 870, Consiliul General a rupt oficial orice legătură cu 
acst grup (vezi volumul de faţă, pag. 460) . 

Textul acestei rezoluţii s-a păstrat în procesul-verbal din 7 iulie 
1 868 al Consiliului General ; rezoluţia a fost publicată pentru prima 
oară în ziarul „Liberte" nr. 55 .din 12 iulie .868, iar dPă aceea a 
fost reprodus şi în „Cigale" nr. 29 din 19 iulie 1 868, „Tribune du 
Peuple" nr. 7 din 26 iulie 1 868 şi în alte ziare. 

„La Liberte• - ziar democrat belgian ; a apărut la Bruxelles din 
1 865 pînă în 1 873 ; din 1 867 a fost unul dintre organele de presă 
ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în Belgia. 

„La Cigale" - săptămînal, a apărut la Bruxelles din decembrie 
1067 pînă în iulie 1869, fiind ditat de republicanii de stînga fran
cezi ; avea legături strînse cu grupul lui F. Pyat de la Londra. - 335. 

2 1 8  Articolul „Plagiatul meu după F. Basliat• a fost scris de K. Marx 
ca răspuns la afirmaţiile calomnioase ale unor economişti burghezi 
care pretindeau că Marx ar fi împrumutat de la economistul vulgar 
francez Bastiat determinarea mărimii valorii prin timpul de muncă 
socialmente necesar. Aceste calomnii fuseseră formulate în diferite 
recenzii la „Capitalu,! " ,  printre care o recenzie anonimă apărut. în 
„Vierteljahrschrift fiir Volkswirtschaft und Kulturgeschichte" ,  anul 5, 
vol. 20, 1 868, la care era redactor J. Faucher, şi într-o altă recenzie 
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de asemenea anonimă, apărută în „Literarisches Centralbl�tt flr 
Deutschland" nr. 28 din 4 iulie 1868. 

Articolul n-a fost publicat în timpul vieţii lui Marx. - 336. 

2 1  J Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1958, 
pag. 100 şi următoarele. - 336. 

220 Este vorba de lucrarea lui F. Bastiat „Hannonies economiques• apă
rută la Paris în 1 850. - 336. 

221  Citat lin pamfletul lui Luther „An die Pfarrherm Wider den Wucher 
zu predigen" . Wittenberg, 1 540, pag. 9. - 337. 

222 Demagogi erau denumiţi în Germania în deceniul al 3-lea al seco
lului al XIX-iea participanţii la mişcarea opoziţionistă din rindurile 
mtelectualităţii germane. Cuvîntul a intrat în uz după Conferinţa de 
la Karlsbad a miniştrilor statelor germane, care a avut loc în 
august 1819 şi la care s-au luat o serie de hotărîri speciale în ve
derea luptei împotriva uneltirilor „demagogilor•. - 337. 

2 23 Este vorba de cartea lui Schmaltz „Staatswirtschaftslehre in Briefen 
an einen deutschen Erbpr.nzen•. Voi. I, Berlin, 1818 şi traducerea ei 
în limba franceză - „Economie politique, ouvrage traduit de 
a ·auemand", voi. I. Paris, 1 826. - 337. 

224 Intre 1 867 şi 1868 guvenul ţarist a luat în Polonia o serie de măsuri 
administrative avînd drept scop desfiinţarea instituţiilor poloneze şi 
rusificarea cu forţa. 

Textul acestei declaraţii propus de Marx şi aprobat de Consi
liul General la 14 iulie 1 868 s-a păstrat în registrul de procese-ver
bale al Consiliului General. Declaraţia a fost publicată în ziarul 
„Bee-Hive" nr. 352 din 1 8  iulie 1 868. - 338. 

225 La 28 ianuarie 1868, Consiliul General a propus includerea pe 
ordinea de zi a Congresului de la Bruxelles a problemei consecm
ţelor folosirii maşinilor în condiţiile capitalismului. Consiliul a dis
cutat în prealabil acest punct de pe ordinea de zi la şedinţele din 
28 iulie şi 4 august de pregătire a congresului. Discuţia a fost des
chisă de Marx, care a expus ideile principale dezvoltate de el în 
capitolul al XIII-iea al volumului I al „Capitalului" : „Maşinile ş1 
marea industrie" (vezi rezumatul cuvîntării lui K. Marx în volumul 
de faţă, Jag. 59-01 ) .  

La şedinţa din 4 august, Marx a propus s ă  s e  formuleze con
cluziile Consiliului General într-o rezoluţie. Marx a redactat textul 
acestei rezoluţii, care a fost aprobată la şedinţa din 1 1  august a 
Consiliului. 

La 9 septembrie 1868, la Congresul de la Bruxelles, Georg 
ccarius a propus o rezoluţie. Ea a fost inclusă în expunerea de 
motive a rezoluţiei adoptate de congres. In sprijinul punctului de 
vedere al lui Marx în această problemă, F. Lessner a citit la aceeaşi 
şedinţă o serie de extrase din „Capitalul" .  - 339. 

226 Scrisoarea „Căire preşedintele şi Consiliul de conducere al Uniunii 
generale a muncitorilor germani" a fost scrisă de Marx la 1 8  august 
1868 ca răpuns la invitaţia oficială a lui chweitzer, semnată şi  de 
diferiţi muncitori, membri ai Consiliului de conducere al Uniunii 
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lassalleene, de a participa în calitate de oaspete de onoare la adu
narea generală a Uniunii. 

Adunarea generală, care a avut loc intre 22 şi 26 august 1 868 
la Hamburg, a arătat că, sub influenţa experienţei mişcării munci
torşti, partea înaintată a Uniunii generale a muncitorilor germani 
începea să se îndepărteze de dogmele lassalleene. Adunarea a apro
bat în principm necesitatea grevelor, dar s-a pronunţat împotriva 
organizării în practică a grevelor. In dorinţa de a împiedica lupta 
muncitorilor pentru înfiinţarea de sindicate şi temîndu-se să nu-şi 
piardă influenţa în rîndurile lor, conducătorii lassalleeni au recurs 
la diferite manevre. Pentru a le-o lua înainte lui Bebel şi Liebnecht, 
care desfăşuraseră o activitate rodnică în direcţia creării de sindi
cate, Schweitzer şi Fritzsche, vicepreşedintele Uniunii, au propus 
convocarea la Berlin a unui congres general al sindicatelor germane. 
Invingînd opoziţia energică a Adunării generale, Schweitzer ş i  
Fritzsche a u  obţinut pînă la urmă consimţămîntul s ă  convoace, î n  
calitatea lor d e  deputaţi în Reichstag, u n  asemenea congres. Adu
narea a recunoscut în principiu necesitatea unor acţiuni comune ale 
muncitorilor din diferite ţări, dar în practică conducerea Uniunii a 
continuat să împiedice aderarea ei la Internaţională. 

Scrisoarea lui Marx a fost citită la 24 august 1 868 într-o şedinţă 
închisă a adunării şi primită cu aplauze. Ea a fost publicată în 
„Social-Demokrat• ,  iar la 29 august 1868 a apărut şi în „Demokra
tisches Wochenblatt" nr. 35. Mai tîrziu, cu prilejul comemorării a 
3 ani de la moartea lui Marx, scrisoarea lui a fost din nou publicată 
în „Sozialdemokrat• nr. 1 1  din 1 1  martie 1 886. - 340. 

227 Este vorba de Comitetul Executiv al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor - Subcomitetul (Comitetul perma
nent) al Internaţionalei (vezi adnotarea 17) .  - 340. 

228 Textul acestei rezoluţii aprobate la şedinţa Consiliului General din 
25 august 1868 de pregătire a Congresului de la Bruxelles s-a 
păstrat în procesul-verbal al acestei şedinţe şi a fost publicat în 
„The Bee-Hive" nr. 359 din 29 august 1868 (vezi în volumul de faţă 
rezumatul cuvîntării rostite de Marx pentru motivarea acestei re
zoluţii). 

La Congresul de la Bruxelles rezoluţia a fost propusă de Eccarius; 
comisia congresului a sprijinit rezoluţia, care a fost citită la şedinţa 
din 12 septembrie 1868 şi trecută în registrul de procese-verbale_ 
- 341.  

229  Cel de-al patrulea raport anual al Consiliului General (primul raport 
a fost prezentat la Conferinţa de la Londra a Internaţionalei în 
septembrie 1 865) a fost scris de Marx pentru cel de-al treilea Congres 
general al Internaţionalei, care a avut loc la Bruxelles între 6-13 sep
tembrie 186a 

Marx a participat direct la pregătirea Congresului de la Bru
xelles, dar n-a luat parte la congres. Congresul, la care au participat 
aproximativ 100 de delegaţi ai muncitorilor din Anglia, Franţa, Ger
mania, Belgia, Elveţia, Italia şi Spania, a adoptat importanta hotărîre 
cu privire la necesitatea de a se trece în proprietate obştească căile 
ferate, bogăţiile subsolului, minele, pădurile, precum şi pămîntul 
arabil. Această hotărîre, care dovedea trecerea pe poziţiile colecti
vismului a maj orităţii proudhoniştilor francezi şi belgieni, a marcat 
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victoria în Internaţională a socialismului proletar asupra reformis
mului mic-burghez. Congresul a adoptat de asemenea următoarele 
rezoluţii propuse de Marx : cu privire la ziua de muncă de 8 ore, 
cu privire la folosirea maşinilor, la atitudinea faţă de Congresul Ligii 
burghezo-pacifiste a păcii şi libertăţii (vezi volumul de faţă, pag. 220, 
57-574), precum şi o rezoluţie propusă de F. Lessner, în numele 
delegaţiei germane, în care se recomanda muncitorilor din toate 
tările să studieze „Capitalul" lui K. Max şi să sprijine traducerea 
lui din limba gemană în alte limbi. 

Raportul Consiliului General, întocmit de Marx, a fost citit în 
şedinţa Congresului din 7 septembrie 1868. El a fost publicat pentru 
prima oară într-o corespondenţă trimisă de Eccarius ziarului „Times" 
la 9 septembrie 1 868. In volumul de faţă, raportul se tipăreşte după 
copia î n  limba germană făcută de Jenny Marx, soţia lui Marx ; 
acest text este ceva mai complet decît textul în limba engleză care 
s-a păstrat. Variantele principale faţă de textul englez se dau ca 
note de subsol. In limba germană raportul a fost publicat în „Vor
bote• nr. 9 din septembrie 1868 şi în „Social-Demokrat• nr. 106 din 
1 1  septembrie 1 868, ca supliment la „Demokratisches Wochenblatt" 
nr. 37 din 12 septembrie 1868 şi  în „Hermann • nr. 56 din 12 sep
tembrie 1868. In limba franceză, raportul a fost publicat ca supliment 
special la ziarul „Le Peuple Belge" sub titlul : „Troisieme congres 
de !'Association Intenationale des Travailleurs. Compte-rendu offi
ciel" .  Bruxelles, 1868 şi în „Liberte• nr. 64 din 1 3  septembrie 1 868. 
- 342. 

230 La Amiens a avut loc în iulie 1867 o grevă a vopsitorilor, sprijinită 
de muncitori de alte profesii. 

în martie 1867 a pornit greva ţesătorilor şi a filatorilor din 
Roubaix, provocată de concedierea unui număr mare de muncitori 
ca urmare a introducerii maşinilor. 

In februarie 1 867 a început l. Paris greva muncitorile>r în bronz, 
care au refuzat să iasă din societatea de ajutor reciproc, aşa cum 
le cereau patronii lor. Datorită intervenţiei Consiliului General, mun
citorii din Paris au primit ajutoare băneşti de la trade-unionurile 
ngleze. Greva s-a terminat cu victoria muncitorilor, care au reuşit 
să-şi impună organizaţia. 

La Geneva, în martie-aprilie 1868, 3 OOO de muncitori din con
strucţii au intrat în grevă. Muncitorii au cerut limitarea zilei de 
muncă la 10 ore, majorarea salariului, înlocuirea salariului cu ziua 
cu salariul cu ora ; în afară de muncitorii din construcţie, au luat 
parte la grevă şi muncitorii din alte ramuri industriale. Datorită 
sprijinului primit de la muncitorii din Elveţia, Anglia, Franţa şi Ger
mania, greva muncitorilor din Geneva a fost încununată de succes. 
- 342. 

2 3 1  Este vorba de un document prezentat de secţia din Paris la Con
gresul de la Geneva al Internaţionalei : „Congres de Geneve. 
Memoire des delegues fran;ais" .  Bruxelles, 1866. - 343. 

232 In decembrie 1867, la locuinţele membrilor Conducerii secţiei din 
Paris a Internaţionalei s-au făcut percheziţii, urmate de o anchetă 
şi apoi de primul proces împotriva Internaţionalei in Franţa. Pro
cesul a avut loc în martie 1 868. In corespondenţa confiscată de 
poliţia franceză cu prilejul percheziţiilor se afla şi  o scrisoare adre-
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sată la 23 noiembrie 1 867 de E. Dupont, secretar corespondent pen
tru Franţa, lui A. Murat, în care membrii din Franţa ai Asociaţiei 
erau puşi la curent cu campania pentru apărarea fenienilor întem
niţaţi. Autorităţile franceze au încercat să folosească această scri
soare pentru a acuza Internaţionala de organizarea unui complot 
fenian. - 343. 

233 Potrivit articolului 291 din Codul penal şi în conformitate cu legea 
din 10 aprilie 1 834, în Franţa pentru înfiinţarea unei organizaţii cu 
peste 20 de membri era nevoie de o autorizaţie din partea autori
tăţilor rspective. - 344. 

234 Este vorba de evenimentele care au avut loc în primăvara anului 
1 868 în bazinul Charleroi. Ca răspuns la introducerea de către pro
prietarii de mine a săptăminii incomplete de lucru de 4 zile şi Ia 
reducerea cu 1 0°/o a salariului, muncitorii au declarat grevă, înce
tînd lucrul. Pentru reprimarea grevei, proprietarii de mine au pus în 
mişcare armata. 

In sprijinul greviştilor, secţia din Belgia a desfăşurat atît în 
Belgia cit şi dincolo de graniţele ei o largă campanie. Ea a orga
nizat mitinguri de protest. ln paginile ziarelor „Tribune du Peuple" ,  
„Liberte• etc. s-a  relatat pe larg despre evenimentele din Charleroi ; 
la 1 2  aprilie 1 868 s-a publicat un manifest al secţiei adresat munci
torilor belgieni şi muncitorilor din toate ţările ; in tot acest timp 
s-a ţinut o legătură neîntreruptă cu Consiliul General, care, la rîn
dul său, a lansat un apel, declarînd cauza minerilor din Charleroi 
drept cauză a întregii Internaţionale şi a organizat ajutorarea gre
viştilor. In urma acestor evenimente, în Belgia a crescut considerabil 
numărul membrilor Internaţionalei. - 344. 

235 La Mentana, trupele franceze, acţionînd împreună cu garda pap ală 
de mercendri, au infrint la 3 noiembrie 1 867 trupele lui Garibalch, 
care porniseră un nou marş asupra Romei cu scopul de a elibera 
Statul p apal de ocupaţia franceză şi de a-l uni cu Italia. - 345. 

236 Este vorba de legea prusiană reacţionară din 1 1  martie 1 850 cu pri
vire la asociaţii. - 345. 

237 Comitetul Central al secţiilor germane din Elveţia în frunte cu 
J. Ph. Becker a fost din noiembrie 1 865 centrul organizatoric al 
secţiilor formate de muncitori germani în Elveţia, dar şi în Ger
mania, Austria şi în ţările în care se aflau muncitori germani emi
granţi. Activitatea lui J. Ph. Becker şi mai ales revista lunară 
„Vorbote",  editată de el, au contribuit în mare măsură la răspindirea 
ideilor Intenaţionalei în rindurile muncitorilor germani într-o pe
rioadă cînd lipseau încă condiţiile pentru crearea unei organizaţii 
în Germania însăşi. - 345. 

238 Este vorba de adunarea generală ordinară a Uniunii generale a mun
citorilor gemani care a avut loc la Hamburg între 22 şi 26 august 
1 868 (vezi adnotarea 226). Rezoluţia adoptată de adunare a fost 
publicată în „Social-Demokrat" nr. 102 din 2 septembrie 1 868. - 345. 

239 La Congresul de la Niirnberg al Uniunii asociaţiilor muncitorilor ger
mani condusă de Bebel, care a avut loc între 5 şi 7 septembrie 1 868, 
Consiliul General l-a trimis ca reprezentant oficial pe G. Eccarius. 



Adnotări 699-

COngrsul a adoptat cu majoritate de voturi (69 contra 6) hotă
rîrea de a adera la Asociaţia Internaţională şi a ales un comitet 
fomat din 1 6  împuterniciţi pentru traducerea în viaţă a acestei ho
tăriri. La 22 septembrie 1868, Consiliul General i-a confirmat p e  
aceşti împuterniciţi în calitate d e  Comitet Executiv a l  Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor în Germania. Congresul de la Nirnberg 
a adoptat şi o rezoluţie cu privire la organizarea de sindicate. - 345. 

240 Ca delegat al Consiliului General la Congresul muncitorilor de toate 
naţionalităţile din Austro-Ungaria, care urma să aibă loc la Viena, 
a fost numit P. Fox. - 345. 

2 4 1  Congresul de la Neuchâtel (Neuenburg) al Asociaţiilor culturale ale 
muncitorilor germani din Elveţia a avut loc între 9 şi 10 august 
1868. - 346. 

242 Uniunea naţională a muncitorilor a fost înfiinţată în S.U.A. în august 
1 866, la Congresul de la Baltimore. Un aport activ la înfiinţarea 
acestei Uniuni a adus W. Sylvis, militant de seamă al mişcării mun
citoreşti americane. Uniunea a stabilit în scurt timp legatura cu 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. La Congresul de la Chicago 
din august 1 867 al Uniunii naţionale a muncitorilor, Trevellick a tost 
ales delegat al Uniunii naţionale a muncitorilor la congresul ordinar 
al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor, dar el n-a participat la 
acest congres. Din momentul înfiinţării sale, Uniunea a sprij init Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor. In 1869, un delegat al Uniunii, 
Cameron, a participat la ultimele şedinţe ale Congresului de la Basel 
al Internaţionalei. In august 1870, la Congresul de la Cincinnati, 
Uniunea a adoptat următoarea rezoluţie : „Uniunea naţională a mun
citorilor se declară de acord cu principiile Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor şi-şi exprimă intenţia de a se afilia într-un viitor 
apropiat la asociaţia amintită • .  Această intenţie n-a fost însă înfăp
tuită. Puţin timp după aceea, conducerea Uniunii naţionale a mun
citorilor şi-a concentrat toată atenţia asupra unor proiecte utopice 
de refomă monetară, care urmăreau să lichideze sistemul bancar 
şi să asigure credite ieftine acordate de stat. In 1870-1 87 1 trade
unionurile s-au despărţit de Uniunea naţională a muncitorilor, iar 
în 1872 aceasta a încetat practic să mai existe. - 346. 

243 Cercul chiller - înfiinţat la Manchester în noiembri� 1 859, cu pri
lejul sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea marelui poet german 
F. Schiller. Cercul năzuia să devină centrul vieţii culturale şi sociale 
al coloniei germane din Manchester. La început atitudinea critică 
faţă de activitatea cercului, care purta amprenta birocratismului 
prusac, l-a făcut pe Engels să se ţină departe de el. Abia în 1864, 
după ce s-au făcut unele modificări în statut, Engels a acceptat să 
facă parte din conducere, iar apoi chiar şi postul de pr�şedinte al 
Cercului Schiller, căruia i-a consacrat mult timp, exercitînd o in
fluenţă considerabilă asupra activităţii lui. In septembrie 1 868, cînd 
Engels era plecat din Manchester, conducerea l-a invitat pe K. Vogt 
să ţină o conferinţă în cadrul cercului. Acest lucru l-a determinat 
pe Engels să scrie scrisoarea de faţă. La 2 octombrie 1868, Davisson, 
secretarul conducerii, l-a rugat pe Engels, în numele conduceni, să 
renunţe la hotărîrea de a părăsi postul de preşedinte al cercului şi 
de a ieşi din conducerea lui, însă Engels a persistat în hotărîrea sa 
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In aprilie 1 870, Engels a fost din nou ales în conducerea Cercului 
Schiller, dar nu a mai participat intes la activitatea lui. - 348. 

2 4 4  Vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 14, Editura politică, 1 963, 
p ag. 421-738. - 348. 

245 Este vorba de dificultăţile ivite în legătură cu construirea noii clă
diri a ercului Schiller. - 349. 

246 Engels a scris articolul „Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene 
a mncitorilor• , care a apărut fără semnătură în „Demokratisches 
Wochenblatt• nr. 40 din 3 octombrie 1 868, la sfîrşitul lunii septem
brie 1 68, aflînd că poliţia din Leipzig a intezis la 16 septembrie 
1 868 Uniunea muncitorilor germani cu sediul Ia Leipzig şi că a dispus 
închiderea secţiei locale din Berlin a Uniunii. După trei săptămîni 
de la intezicere, la 10 octombrie 1 868, un grup de lassalleni, în 
frunte cu Schweitzer, a refăcut Uniunea sub aceeaşi denumire, mu
tindu-i sediul la Berlin. In noul statut, publicat în „Social-Demokrat • 
nr. 1 1 9  din 1 1  octombrie 1 868, era exprimată hotărîrea de a se res
pecta cu stricteţe legile prusiene şi de a se acţiona numai pe cale 
p aşnică, legală. Supunîndu-se legilor prusiene, conducerea Uniunii a 
lichidat scţiile locale. - 350. 

247 Este vorba de adunarea generală a Uniunii generale a muncitorilor 
germani care a avut loc la Hamburg (vezi adnotarea 226) . - 353. 

248 Adaosul la articolul „Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene a 
muncitorilor•, publicat fără semnătură în „Demokratisches Wochen
blatt" nr. 41 din 1 0  octombrie 1 868, a fost scris de Engels la începutul 
lunii octombrie 1 68 din îndemnul lui Marx, care în scrisoarea sa 
din 25 septembrie 1 868 i-a atras atenţia asupra broşurii lui B. ecker : 
„Enthillungen iber das tragische ·Lebensende Ferdinand Lassalle's " .  
Schleiz, 1 868. - 354. 

249 Este vorba de un mic grup de lassalleeni aflaţi sub influenţa con
tesei S. Hatzfeldt, grup care se rupsese de Uniunea generală a mun
citorilor gemani şi  formase în 1 867 „Uniunea generală lassalleeană 
a muncitorilor gemani" ; această Uniune, al cărei preşedinte a fost 
Ia început Forsterling, iar apoi Mende, nu s-a bucurat de nici un 
fel de influenţă în rîndurile muncitorilor, şi în 1 872 a încetat de 
fapt să mai existe. - 354. 

250 Marx a scris această notă pentru „Dmokratisches Wochenblatt " 
(vezi scrisoarea lui Max din 4 octombrie 1 68 către Engels) . In 
primul paragraf al notei, redacţia ziarului a făcut, după toate aparen
ţele, unele modificări. - 355. 

251  Este vorba de sprijinirea materială a muncitorilor grevişti organi
zată de Consiliul General al Internaţionalei împreună cu trade-unio
nurile engleze. 

In tipul grevei muncitorilor în bnnz din ParLs (februarie -
martie 1 867) , Consiliul General a publicat în „International Courier" 
din 13 martie 1 867 un apel adresat muncitorilor englezi, chemîndu-i 
să trimită ajutoare băneşti greviştilor. Trade-unionurile cizmarilor, 
croitorilor, dulgherilor etc. au trimis în Franţa, prin Cosiliul Ge
neral, cîteva sute de lire sterline. 
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ln legătură cu masacrarea minerilor şi metalurgiştilor belgieni 
la Marchiennes (februarie 1 67) , Consiliw General a publicat

_ 
în 

. .
'In: 

ternational Courier" din 13 martie 1867 un apel „Către mmeru ş1 
muncitorii din industria metalurgică din Marea Britanie", în care îi 
Chma să sprij ine victimele cruntei rpresiuni. Familiile victimelor 
au primit ajutoare băneşti. 

In timpul grevei muncitorilor din construcţii de la Geneva şi a 
lock-outului declarat de patronii lor (martie - aprilie 1868, vezi 
adnotarea 230) , prin intermediul Consiliului General, trade-unionu
rile tîmplarilor, ţesătorilor etc. din Anglia au trimis lunar în Belgia 
40 OOO de franci. - 355. 

252 „Volks-Zeilung• - cotidian democrat german, a apărut la Berlin 
din 1853. - 355. 

253 Este vorba de Consiliul trade-unionurilor din Londra, ales pentru. 
prima oară la Conferinţa delegaţilor diferitelor trade-unionuri din 
Londra lin mai 1860. Consiliul din Lndra, care contlucea multe mii 
de membri ai trade-unionurilor din capitală, a exercitat o influenţă 
asupra întregii clase mucitoare din Anglia. fo prima jmătate a 
dceniului al 7-lea, el a codus acţiunile muncitorilor englezi împo
triva intervenţiei în S.U.A„ pentru apărarea Poloniei şi Italiei, iar 
mai tîrziu pentru legalizarea trade-unionurilor. Un rol de frunte în 
Consiliul din Londra l-au jucllt coducătorii trade-unionurilor celor 
mai puternice : ale tîmplarilor (Crmer şi mai tîrziu /pplegarth) , 
cizmarilor (Odger) , zidarilor (Coulson şi Howell) , mcanicilor (Allan). 
Dintre ei, numai Allan nu făcea parte din Consiliul General al Inter
naţionalei. 

De la întemeierea Internaţionalei, Marx a luptat împotriva re
formismului şi a obtuzităţii de breaslă a liderilor trade-unionişti, 
căutînd să atragă în rîndurile Asociaţiei masele largi ale muncitorilor 
englezi şi să facă să intre în Asociaţie alît organizaţiile de la bdZd 
ale trade-unionurilor, cit şi Consiliul din Londra al trade-unionurilor, 
care să fie recunoscut drept secţie britanică. Problema aderării la 
Internaţională a fost discutată din iniţiativa membrilor englezi din 
Consiliul General, la diferite şedinţe ale Consiliului din Londra al 
trade-unionurilor i la 14 ianuarie 1867, Consiliul din Londra al trade
unionurilor a adoptat o rezoluţie în care, exprimîndu-şi acordul ci 
principiile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, se pronunţa ca
tegoric împotriva stabilirii vreunei legături organizatorice cu Aso
ciaţia. După aceasta, legătura Consiliului din Londra al trade-unionu
rilor cu Internaţionala a fost menţinută în continuare de membrii 
Consiliului General care activau în cadrul Consiliului trade-unionu
rilor din Londra. - 356. 

254 Vezi adnotarea 170. - 356. 

255 Este vorba de Liga naţională pentru reformă, întemeiată la Londra 
în 1849 de liderii mişcării cartiste Bronterre O'Brien, Reynolds etc. 
Liga lupta pentru votul universal şi înfăptuirea unor reforme so
ciale. In 1 866 a aderat la Internaţională şi şi-a desfăşurat activitatea 
sub conducerea Consiliului General, după ce e transformase într-
filială a Ligii pentru reformă. Conducătorii Ligii n aţionale pentru 
reformă, Alfred Walton şi George Milner erau membri ai Consiliului 
General şi au participat la o serie de congrese ale Internaţionalei. 
- 356. 



702 Adnotări 

256 Weser-Zeitung - ziar burghezo-liberal german, a apărut la Bremen 
din 1844 pînă în 1930. 

„Augsburgerin" - este vorba de „Allgemeine Zeitung•, care 
apărea la Augsburg (vezi adnotarea 24) . - 356. 

237 „The Morning Star• - cotidian englez, organ al liber-schimbiştilor ; 
a apărut la Londra din 1856 pînă în 1869. 

„Saturday Review• - titlul prescurtat al săptămînalului englez 
conservator „Saturday Review of Politics, Literature, Science and 
Art•, care a apărut la Londra din 1 855 pînă în 1938. - 357. 

238 Este vorba de intrarea, în 1863, a publicistului german Edgar Bauer, 
iniţial tînăr hegelian, în serviciul departamentului prusian l presei 
în 1 863. - 357. 

259 Acest articol a fost scris de K. Marx la rugămintea lui C. D. Collet, 
editorul lui „Diplomatic Review". 

„The Diplomatic Review• - revistă engleză pentru probleme de 
politică extenă ; a apărut sub acest titlu din 1866 pînă în 1877 de 
4 ori pe an ; redactor al revistei a fost publicistul conservator David 
Urquhart, fost diplomat, care a publicat la începutul deceniulm 
al 4-lea al secolului al XIX-iea î n  revista sa „The Portfolio" şi în 
broşuri documente referitoare la diplomaţia secretă a puterilor euro
pene ; printre acestea se aflau şi documente care demascau acti
vitatea diplomatică a lui Palmerston, oare de fapt a condus ani de-a 
rîndul politica externă a Angliei. 

Marx, care a combătut neobosit diplomaţia secretă a claselor 
dominante, a folosit în 1 853 pentru seria sa de articole demasca
toare intitulată „Lordul Palmerston",  printre altele şi diferite d ocu
mente publicate de Urquhart. Ulterior, unele articole ale lui Marx 
au fost publicate în revista lui Urquhart „The Free Press" .  Totodat., 
Marx l-a criticat vehement pe Urquhart pentru conceMiile lui anti
democratice, subliniind în permanenţă deosebirea radicală dintre po
ziţia sa proletar-revoluţionară şi poziţia reacţionară a urquhartiştilor. 

Redacţia lui „Diplomatic Review• a publicat acest articol al Im 
Marx cu o notă introductivă în care îl prezenta pe Marx ca autor 
al „Capitalului" şi al unei serii de articole cu privire la politica 
externă. - 358. 

260 Legea bancară din 1844 - lege iniţiată de guvernul Peel, în care 
se prevedea împărţirea Băncii Angliei în două departamente de sine 
stătătoare cu fonduri independente - departamentul bancar, care 
se ocupa de operaţii pur bancare, şi departamentul de emisiune, 
care se ocupa de emisiunea bancnotelor. Bancnotele trebuiau să aibă 
o acoperire sub forma unui fond special, disponibil oricînd. In 
perioada crizei economice acute din 1847, 1 857 şi în primăvara anului 
1 866, guvernul englez a suspendat temporar legea din 1 844, mărind 
cantitatea de bancnote fără acoperire în aur. 

Criza din 1866 s-a manifestat deosebit de acut în Anglia în 
sfera creditului ; în mai 1866, cînd panica financiară a atins apogeul 
şi Banca Angliei era ameninţată de faliment, conducerea băncii a 
primit o scrisoare semnată de primul ministru Russell şi de Gladstone, 
cancelarul trezoreriei, care sancţion. suspendarea legii din 1844, 
cea ce permitea extinderea operaţiilor de credit şi atenua întru
cîtva panica financiară din ţară. - 358. 



2 6 1  Este vorba de scrisorile pe care le-au adresat conducerii Băncii 
Angliei primul ministru Russell şi Wood, cancelarul trezoreriei, la 
25 octombrie 1 847, precum şi primul ministru Palmerston şi Lewis, 
cancelarul trezoreriei, la 12 noiembrie 1857, care au reprezentat pri
me,e două cazuri de suspendare a legii bancare din 1 844. - 358. 

262 Este vorba de Congresul de la Paris al reprezentanţilor Franţei, 
Angliei, Austriei, Rusiei, Sardiniei, Prusiei şi Turciei, Ia care s-a 
semnat, Ia 30 martie 1856, Tratatul de pace de la Paris, prin care 
se punea capăt războiului Crimeii (1 853-1 856) . Marx face aluzie Ia 
faptul că Clarendon, care a condus delegaţia Angliei la congres, 
nu a reuşit să realizeze toate planurile diplomaţiei engleze din pri
cina contradicţiilor anglo-franceze şi a apropierii franco-ruse, care 
se contura. - 358. 

263 Declaraţia trimisă de Marx la 23 noiembrie 1 868 Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani din Londra a fost provocată de poziţia adop
tată de aceasta faţă de Congresul de la Berlin din 1868 al lassalle
enilor şi de organizaţia muncitorească creată de Bebel şi Liebknecht 
la Congresul de la Nirnberg. Marx i-a scris lui Engels la 23 noiem
brie 1868 : „Lassalleenii importaţi din Paris şi Germania, care au 
legături secrete cu Schweitzer, au profitat de lipsa lui Lessner, pro
vocată de boala soţiei sale, pentru a strecura un vot de încredere 
dat lui Schweitzer împotriva celor din Nirnberg• .  Marx l-a sprijinit 
în continuare pe Lessner în lupta acestuia împotriva elementelor 
Jassalleaniste din cadrul Uniunii. 

Asociaţia culturală a muncitorilor germani din Londra a fost în
fiinţată în februarie 1 840 de K. Schapper, J. Moll şi alţi militanţi 
ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul con
ducător în asociaţie îl  aveau comunităţile locale ale Ligii. In 1847 
şi 1 849-1850, Marx şi Engels au depus o activitate intensă în cadrul 
asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Ma:, Engels şi diferiţi tovarăşi 

de idei s-au retras din asociaţie ca urmare a faptului că în lupta 
dintre majoritatea Organului Central al Ligii comuniştilor, condusă 
de Marx şi Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (fracţiunea 
Willich-Schapper) a asciaţiei, aceasta s-a situat de partea minorităţii. 
Pe la sfîrşitul deceniului l 6-lea, Marx şi Engels au luat din nou 
parte la activitatea Asociaţiei culturale. O dată cu întemeierea Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor, Asociaţia culturală a muncito
rilor germani din Londra, printre ai cărei conducători se număra şi 
Lessner, a devenit secţia germană a Internaţionalei la Londra. Aso
daţia culturală a continuat să funcţioneze pînă în 1918, cînd a fost 
interzisă de guvernul englez. - 361. 

264 Este vorba de Congresul general al 'Uncitorilor germani convocat 
la 26 septembrie 1 868 la Berlin de Schweitzer şi Fritzsche cu con
simţămîntul adunării generale de la Hamburg a Uniunii lassalleene 
(vezi adnotarea 226) ; la congres au participat 206 delegaţi, care 
reprezentau peste 1 42 OOO de muncitori, în special din oraşele din 
nordul Germaniei. Asociaţiilor muncitoreşti care aderaseră la orga
nizaţia din Nirnberg, condusă de Bebel şi Liebknecht, nu li s-a 
permis să fie reprezentate la acest congres. La Congresul de la 
Berlin s-a hotărît înfiinţarea unei serii de sindicate, constituite dupd 
modelul organizaţiei sctare a lassalleenilor, care au format o 
Uniune generală a sindicatelor germane, condusă de Schweitzer. 
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Această organizaţie era cu totul subordonată Uniunii generale a 
muncitorilor germani. 

Marx l-a criticat aspru pe Schweitzer pentru acest mod de orga
nizare a congresului, care a dus la scindarea sindicatelor muncito· 
reşti din Germania şi pentru Statutul adoptat la congres, care con
travenea fundamental scopurilor şi caracterului mişcării sindicale. 
- 361.  

265 Este vorba de scrisoarea trimisă de Marx lui Schweitzer la  1 3  oc· 
tombrie 1 868, ca răspuns la scrisorile adresate de Schweitzer lui 
Marx la 15 septembrie şi 8 octombrie 1 868. - 362. 

266 AsociaJia democrată a muncitorilor a fost înfiinţată în octombrie 
1 868, ca umare a scindării Uniunii muncitorilor din Berlin aflate 
sub influenţa lassalleenilor. Această nouă Asociaţie a aderat Ia 
organizaţia din Nirnberg condusă de Bebel şi Liebknecht, adoptînd 
programul acesteia, care avea la bază principiile Internaţionalei. 
Aproape toţi membrii Asociaţiei erau totodată şi membri ai Aso
ciaţiei Intenaţionale a Muncitorilor. Pentru a sublinia caracterul ei 
proletar, Asociaţia a ales ca preşedinţi doi muncitori - Wilcke şi 
Kammerer. 

Asociaţia democrată a muncitorilor a dus o luptă activă împo· 
triva lassalleenilor ; Wilhelm Liebknecht a luat cuvîntul la diferite 
adunări ale ei. ln 1 869, Asociaţia a aderat la partidul muncitoresc 
social-democrat, înfiinţat la Congresul de la Eisenach. - 362. 

267 Scrisoarea circulară a Consiliului General „AsociaJia lnternaJională 
a Muncitorilor şi Alianţa democraJiei socialiste• a fost scrisă de 
Marx la 22 decembrie 1 868 în legătură cu discutarea, la şedinţa Con
siliului General, a primirii Alianţei bakuniste în Internaţională. 

Alianţa democraţiei socialiste a fost î nfiinţată de M. B akunin la 
Geneva în octombrie 1 868 ca organizaţie internaţională. Din comi
tetul provizoriu al Alianţei făceau parte, în afară de Bakunin, Brosset, 
Duval, Guetat, Perron, Sagorski şi J. Ph. Becker. La 29 noiembrie 
1 868 J. Ph. Becker, care puţin timp după aceea a rupt cu Bakunin, 
a trimis Consiliului General textul programului şi statutului Alianţei. 
Ambele dcumente au fost citite la şedinţa Consiliului din 15 de
cembrie 1 868. In aceeaşi zi Marx le-a trimis lui Engels, rugindu-I să 
facă obsevaţii critice pe marginea lor. Engels a îndeplinit această 
rugăminte la 18 decembrie. Ţinînd seama de obsevaţiile lui Engels, 
Marx a întocmit un proict de răspuns către Alianţă sub foma 
unei scrisori circulare, care a fost citită la 22 decembrie de A. Jung, 
la şedinţa Consiliului General, şi adoptată cu mici modificări. 

Scrisoarea circulară a Consiliului General din 22 decembrie 1 868, 
trimisă tuturor secţiilor Asociaţiei ca o comunicare confidenţială, a 
fost publicată pentru prima oară în 1 872, în circulara închisă a 
Consiliului General, întocmită de Marx şi Engels şi intitulată „Les 
pretendues scissions dans l"Internationale" ; s-au păstrat cîteva ma
nuscrise ale textului scrisorii circulare cu unele variante (două ma
nuscrise ale lui Marx : manuscrisul din 22 decembrie 1 868 şi al 
doilea manuscris anexat la scrisoarea lui din 6 august 1 870 către 
Jung ; două copii în manuscris, făcute una de Jung, alta de Dupont 
şi Engels) . - 363. 

:268 „Ruls of the International Working Men"s Association" ,  Londra, 
1 867. - 364. 
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269 Rezoluţia împotriva Ligii burghezo-pacifiste a păcii şi libertăţii a 
fost adoptată de Congresul de la Bruxelles al Intenaţionalei, la 
12 septembrie 1868, în legătură cu invitaţia trimisă Internaţionalei de 
a participa la Congresul Ligii de la Berna în septembrie 1 868. Liga 
a făcut invitaţia la îndemnul lui Bakunin, care era membru al comi
tetului ei central şi căuta să subordoneze Ligii burgheze Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. 

In rezoluţia Congresului de la Bruxelles se arăta că existenţa 
Ligii pacifiste, care avea pretentia să conducă mişcarea muncito
n�ască internaţională, este inutilă în condiţiile existenţei Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. I se propunea ligii să adere la Aso
ciaţie, iar membrii ei să intre în scţiile Internaţionalei. - 364. 

270 "Raport cu privire la Asociaţiile minerilor din minele de cărbuni din 
Saxonia" - a fost întocmit de Engels, la rugămintea lui Marx, pe baza 
materialelor trimise de minerii saxoni din Lugau, Niederwirschitz şi 
Oelsnitz, care s-au adresat Consiliului General şi lui Marx personal, 
exprimîndu-şi dorinţa de a se afilia la Internaţională. 

Raportul, scris de Engels în limba engleză, a fost prezentat de 
Marx în şedinţa Consiliului General din 23 februarie 1869. Consiliul 
a adoptat hotărîrea de a publica raportul în limbile engleză şi ger
mană. O expunere sumară a raportului a fost inserată în darea de 
seamă asupra şedinţei Consiliului General publicată în ziarul „Bee
Hive" nr. 385 din 27 februarie 1869. Alte ziare engleze - „Times" ,  
"Daily News ", „The Morning Advertiser" - cărora li s-a adresat 
Marx au refuzat să publice documentul. La începutul lunii martie 
1869, Marx însuşi a tradus manuscrisul lui Engels în limba germană. 
Această traducere a apărut în ziarele : „Social-Demokrat• nr. 33 din 
17 martie 1869, „Demokratisches Wochenblatt• nr. 12 din 20 martie 
1869 şi „Zukunft" nr. 67 şi 68 din 20 şi 21 martie 1869. Originalul 
în limba engleză al raportului nu s-a păstrat. - 366. 

271  Din discursul rostit de Hansemann la şedinţa primei Diete unite Ia 
8 iunie 1 847. Vezi „Preussens Erster Reichstag" ,  voi. 7 ,  Berlin, 1847, 
pag. 55. - 367. 

272 Aluzie la cuvintele din scrisoarea adresată de ministrul de interne al 
Prusiei Rochow, la 15 ianuarie 1 838, locuitorilor oraşului Elbing, care 
îşi exprimaseră nemulţumirea în legătură cu excluderea din Dieta 
Hanovrei a 7 profesori cu stare de spirit opoziţionistă. Rochow 
scria : „Supuşii sînt datori să dea ascultarea cuvenită regilor şi su
veranilor lor, dar nu trebuie, dată fiind judcata lor mărginită, să se 
amestece în treburile şefilor de state" .  - 371.  

2i3 Primind scrisoarea Consiliulii General din 22 decembrie 1868 (vezi 
volumul de faţă, pag. 363-365) cu privire la refuzul de a primi în 
Intenaţională Alianţa democraţiei socialiste ca organizaţie intena
ţională de sine stătătoare, Biroul Central . Alianţei s-a adresat din 
nou, la 27 februarie 1869, Consiliului General, declarînd că este gata 
să dizolve Alianţa internaţională dacă Consiliul General va aproba 
programul ei şi va primi în Internaţională diferitele ei secţii locale. 

Scrisoarea de faţă constituie răspunsul Consiliului General la 
cea de-a doua cerere a Alianţei. Ea a fost scrisă de Marx după ce 
căzuse de acord cu Engels asupra conţinutului ei şi aprobată în 
unanimitate la şedinţa Consiliului General din 9 martie 1 869. Con-

47 - Mx-gs - O�re, voi. 11 



706 Adnotări 

ţinutul acestei scrisori a fost comunicat confidenţial de către secre
tarii-corespondenţi tuturor ecţiilor Internaţionalei. Documentul a fost 
publicat pentru prima oară în 1872, în circulara confidenţială a 
Consiliului General întocmită de Marx şi Engels şi intitulată : „Pre
tinsele sciziuni din Internaţională" .  Din acest text s-au păstrat cîteva 
variante în mancris, care diferă lUţin între ele (două ciorne scrise 
de mina lui Marx, una în limba engleză şi alta în limba franceză, 
manuscrisul definitiv al lui Marx în limba franceză, precum şi o 
copie în limba franceză, făcută de o mină necunoscută, cu corecturi 
făcute de Marx) . In afară de aceasta, conţinutul documentului a fo;t 
expus de Marx în scrisoarea către Engels din 5 martie 1869. La b aza 
prezentei ediţii a stat manuscrisul definitiv al lui Marx, confruntat 
cu textul publicat în 1 872. - 373. 

274 Articolul 2 din programul Alianţei era cuprins şi în programul cu 
care s-a prezentat Bakunin la Congresul Ligii păcii şi libertăţii care 
a avut loc la Berna în septembrie 1868. Ca urmare a acestei scri
sori, în aprilie 1869 acest articol a fost modificat după cum urmează : 
„Ea luptă în primul rînd pentru desfiinţarea completă şi definitivă 
a claselor şi pentru egalitatea politică, economică şi socială a per
soanelor de ambele sexe". - 373. 

275 La şedinţa sa din 20 aprilie 1869, Consiliul General a ascultat un 
raport amănunţit prezentat de Hins, reprezentantul Consiliului fede
ral belgian, trimis la faţa locului pentru a afla amănunte în legătură 
cu masacrarea greviştilor din Seraing şi Frameries (Belgia) în aprilie 
1 869. Marx a fost însărcinat să întocmească, în numele Consiliului 
General, un protest împotriva atrocităţilor săvîrşite de autorităţile 
belgiene. Textul apelului adresat muncitorilor din Europa şi Statele 
Unite a fost scris de Marx în limbile engleză şi franceză. Acestui 
apel i s-a dat citire în şedinţa din 4 mai 1869 a Consiliului General, 
care a hotărît să-l tipărească şi să-l răspîndească. In limba engleză, 
apelul a fost publicat ca foaie volantă sub titlul „The Belgian Mas
sacres„." ; în '1imba franceză - într-o serie de ziare : „International" 
nr.  18  din 1 5  mai 1869, „Liberte" nr. 99 din 16  mai 1 869 şi „:galite" 
nr. 18 din 22 mai 1 869. In limba germană apelul a apărut în tradu
cerea lui Eccarius în „Demokratisches Wochenblatt• nr. 21 din 
22 mai 1 869 şi  în „Vorbote" nr. 6 din iunie 1 869. 

„L'Internationa]e• - săptămînal belgian, organ de presă al sec
ţiilor din Belgia ale Internaţionalei ; a apărut la Bruxelles din 1869 
pînă în 1873 ; unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi a fost 
De Paepe. In această gazetă se publicau documentele Internaţionalei. 

„L'Ega!ite• - săptămînal elveţian ; organ de presă al Federa
ţiei romande a Internaţionalei ; a apărut la Geneva în limba fran
ceză din decembrie 1 868 pînă în decembrie 1872. - 375. 

276 Este vorba de evenimentele de la Charleroi (Belgia) din martie 1 868. 
Vezi volumul de faţă, pag. 344-345. - 375. 

277 După cum îi scria De Paepe lui Marx la 31 mai 1 869, cu prilejul 
publicării în presa belgiană a textului în limba franceză, numele lui 
Kamp, Pirmez şi al prinţului de Flandra au fost înlocuite din consi
derente de cenzură cu cuvintele „persoane suspuse din Belgia„. 
- 76. 
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278 „Les sommations prealables (somaţiile prealabile de a se împrăştia) 
- într-o serie de ţări burgheze legea preved� ca autorităţile să ceară 
de trei ori mulţimii să se împrăştie, după care ele au dreptul să facă 
uz de forţa armată. - 376. 

279 Este vorba de tratativele franco-belgiene în problema concesiunilor de 
căi ferate, care au început în februarie şi au continuat pînă în iulie 
1 869, în legătură cu adoptarea de către parlamentul belgian a unei 
legi potrivit căreia concesiunile de căi ferate trebuiau aprobate de 
guvern ; această lege adoptată în grabă era îndreptată împotriva 
expansiunii economice a Franţei, care căuta să acapareze căile ferate 
belgiene. - 376. 

280 Max se referă la reprimarea sîngeroasă de către Eyre, guvernatorul 
insulei Jamaica, colonie engleză în Indiile occidentale, a răscoalelor 
negrilor care au avut loc în octombrie 1865. Acţiunile lui Eyre au 
stîrnit o puternică indignare în opinia publică engleză, iar guvernul 
englez s-a văzut nevoit să-l destituie pe Eyre. - 377. 

28 1 Belgia a fost declarată ţară neutră prin protocolul de la Londra al 
celor cinci puteri (Anglia, Franţa, Rusia, Austria, Prusia) în ianuarie 
1831 , la scurt timp după revoluţia burgheză din 1830 şi după des
părţirea ei de Olanda. - 378. 

282 Cuvîntul „tugi ",  care este denumirea unei secte religioase de sugru
mători din India, ai cărei membri comiteau omoruri rituale, a de
venit în literatura europeană din secolul l XIX-lea nume comun 
pentru tîlharii şi asasinii de profesie. - 379. 

283 Din discursul rostit de Delfosse, deputat în parlamentul belgian, în 
şedinţa din 1 martie 1848 a Camerei ca răspuns la observaţia că 
ideile revoluţiei franceze din 1848 vor face ocolul lumii. - 379. 

284 Apelul Consiliului General către Uniunea naţională a muncitorilor 
(vezi adnotarea 242) a fost scris de Max şi prezentat de el în şedinţa 
din 1 1  mai a Consiliului General în legătură cu pericolul izbucnirii 
unui război între Anglia şi S.U.A. în primăvara anului 1869. Răspunsul 
primit din partea lui Sylvis, preşedintele Uniunii naţionale a munci
torilor, a fost inserat de Marx în raportul Consiliului General la 
Congresul de la Base! (vezi volumul de faţă, pag. 409-410). In limba 
engleză, apelul a fost publicat ca foaie volantă cu titlul : „Address 
to the National Labour Union of the United States" şi în ziarul 
„Bee-Hive" nr. 396 din 15 mai 1869 ; în limba germană, apelul a fost 
publicat în „Demokratisches Wochenblatt" nr. 21 din 22 mai 1869 şi 
în „Vorbote" nr. 8 din august 1 869. - 381 .  

285 In original - „shoddy aristocrats" ; „shoddy" deşeuri de bumbac 
care nu mai puteau fi întrebuinţate şi nu prezentau nici o valoare 
atîta timp cit nu s-a găsit mijlocul de a fi prelucrate. In America 
erau numiţi „shoddy aristocrats" cei care se îmbogăţiseră repede de 
pe urma războiului. - 382. 

286 Ediţia a doua a lucrării lui K. Marx „Optsprezece brumar al lui Lu
dovic Bonaparte" ,  scrisă în 1852 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Editura politică, 1960, pag. 1 1--211),  a apărut la Hamburg 
în iulie 1869. 



Presa burgheză a trcut sub tăcere noua ediţie a lucrării „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte " ,  iar ziarul 11Volksstaat" a 
publicat un anunţ cu' privire la apariţia ediţiei a doua abia la 16 martie 
1870, dind concomitent şi textul prefeţei. Această prefaţă a fost re
produsă şi în ediţia a treia a cărţii, apărută în 1885 sub îngrijirea 
lui Engels. In i anuarie 1891 a fost publicată în ziarul „Le Socialiste•, 
organul de presă al Partidului muncitoresc din Franţa, traducerea în 
limba franceză a prefeţei ; în acelaşi an, prefaţa a apărut la Lille 
în broşură, împreună cu textul lucrării. In limba rusă, această pre
faţă a fost publicată pentru prima oară în prima ediţie în limba rusă 
a lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  
apărută la Geneva în 1894. 

„Der Volksstaat• - organ central al Partidului muncitoresc 
scial-democrat geman ; a apărut la Leipzig de la 2 octombrie 1869 
pînă la 29 septembrie 1876 de două ori pe săptămînă ; din iulie 1 873 
- de trei ori pe săptămînă. Ziarul exprima concepţiile curentului 
revoluţionar din mişcarea muncitorească din Germania. Pentru tonul 
său curaj os, revoluţionar ziarul a fost în permanenţă persecutat d e  
guvern şi poliţie. Componenţa redacţiei ziarului se schimba mereu 
din cauza arestării redactorilor, dar conducerea generală a iarului 
a rămas în mîinile lui W. Liebknecht. A. Bebe!, care conducea edi
tura 11Volksstaat" a influenţat în mare măsură caracterul ziarului. 

Redacţia ziarului a ţinut o strînsă legătură cu Marx şi Engels, 
care din momentul fondării au devenit colaboratori ai acestui ziar. 
Acordînd o mare importanţă ziarului 11Vollcsstaat•, Marx şi Engels 
au sprij init în permanenţă redacţia, umărindu-i cu atenţie activitatea 
şi corectîndu-i, prin criticile făcute, orientarea. In pofida unor gre
şeli, 11Volksstaat" a fost unul din cele mai bune ziare muncitoreşti 
din deceniul al 8-lea al secolului al XIX-lea. - 384. 

287 „Dic Revolution• - săptămînal comunist, editat în 1852 la New York 
de J. Weydemeyer, prietenul lui Marx şi Engels, membru al Ligii 
comuniştilor. Marx şi Engels s-au declarat de acord să colaboreze 
regulat la revistă. In ianuarie 1852 Weydemeyer a reuşit să scoată 
doar două numere ale acestei reviste, după care a fost nevoit s. 
înceteze editarea ei din cauza dificultăţilor materiale. In mai 1 852 
Weydemeyer a editat în volum lucrarea lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte• ca prim număr al „revistei ne
periodice" 11Revolution•. - 384. 

288 V. Hugo. „Napoleon le Petit" ,  ediţia a doua, Londra, 1852. 
In ceea ce priveşte lucrarea lui Proudhon „La revolution sociale" 

vezi adnotarea 47. - 384. 

289 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Editura politică, 1960, 
pag. 21 7. - 385. 

290 J. B.  A. Charras. „Histoire de la campagne de 1815. Waterloo" .  
Bruxelles, 1857. - 385. 

2 9 1  J. C. L. Simonde de Sismondi. „Etudes sur I' economie politique", 
vol I, Paris, 1837, pag. 35.  - 385. 

292 La baza scurtei biografii „Karl Marx• a stat varianta iniţială scris. 
de Engels la sfîrşitul lnii iulie 1868 pentru ziarul literar german 
„Die Gartenlaubt" ,  care însă , n-a fost publicată de redacţie. In iu
lie 1869 Engels a revăzut-o pentru ziarul 11Die Zukunft",  care a publi-
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cat-o în nr. 1 85 din 2 august 1 869. Această primă biografie a lui 
Marx, scrisă de Engels, a fost publicată şi în „Deokratisches 
Wochenblatt" nr. 34, Beilage, din 21 august 169 de către W. Lieb
knecht, care a omis un pasaj foarte mportant în care se spunea că 
Lassalle n-a fost un gînditor original şi că conţinutul lucrărilor sale 
este împrumutat de la Marx ale cărui idei le-a vulgarizat. - 387. 

293 Este vorba despre Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă 
intenaţională a proletariatului, creată sub conducerea lui Marx şi 
EngeLs la începutul lunii iunie 1 847 la Londra. Prindpiile organizatorice 
şi programatice ale Ligii au fost elaborate cu participarea nemijlo
cită a lui Marx şi Engels. Din însărcinarea celui de-al doilea Congres 
al Ligii (29 noiembrie8 dcembrie 1847) , care a adoptat în una
nimitate principiile comunismului ştiinţific, elaborate de Marx şi 
Engels, aceştia au scris documentul-program „Manifestul Partidului 
Comunist", publicat în februarie 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 4, Editura politică, 1958, pag. 461-500) . 

La sfîrşitul lunii februarie 1848, după izbucnirea revoluţiei în 
Franţa, Organul Central de la Londra a trecut conducerea Ligii 
asupra Comitetului de circumscripţie de la Bruxelles, în frunte cu 
Marx. După expulzarea lui Marx din Bruxelles, sediul noului Organ 
Central s-a stabLlit, la începutul lunii martie, la Paris, unde se mu
tase Marx. Engels a fost de asemenea ales în Organul Central. 

In a doua jumătate a lunii martie şi începutul lunii aprilie 1 848, 
Marx, Engels şi cîteva sute de muncitori germani, în cea mai mare 
parte membri ai Ligii comuniştilor, s-au întors în Germania pentru 
a participa la revoluţie. „Revendicările partidului comunist în Ger
mania•,  formulate de Marx şi Engels la sfîrşitul lunii m artie, au 
constituit platforma politică a Ligii comuniştilor în această revo
luţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 5, Editura politică, 1 959, 
pag. 3-5) . Centrul conducător şi îndrumător pentru membrii Ligii 
comuniştilor era acum „Neue Rheinische Zeitung" ,  al cărui redactor
şef era Marx. 

Deşi înfringerea revoluţiei a însemnat o lovitură grea pentru 
Liga comuniştilor, în anii 1849-1850 ea a fost reorganizată şi şi-a 
continuat activitatea. In „Adresa Organului Central către Liga comu
niJtilor", scrisă de Marx şi ngels în martie 1850 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 7, Editura politică, 1 960, pag. 263-273) , s-a 
făcut bilanţul revoluţiei din 1848-1849 şi s-a trasat sarcina creării 
unui partid de sine stătător al proletariatului ; In „Adresă • a fost 
formulată pentru prima oară ideea revoluţiei neîntre1Pte. 

In vara anului 1 850, în cadrul Organului Central al Ligii comu
niştilor, s-au adîncit divergenţele principiale în problema tacticii. 
Majoritatea membrilor Organului Central, în frunte cu Marx şi Engels, 
s-au opus cu hotărîre tacticii sectare, aventuriste a fracţiunii Willich
Schapper, care preconiza dezlănţuirea imediată a revoluţiei fără a ţine 
seama de legităţile obiective şi de situaţia politică reală din Germania 
şi din celelalte ţări ale Europei. Activitatea scizionistă a fracţiunii 
Willich-Schapper a dus la ruptura cu această fracţiune la mijlocul 
lunii septembrie 1850. In şedinţa din 15 septembrie 1850 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 8, Editura politică, 1960, pag. 595600) , la 
propunerea lui Marx, împuternicirile Organului Central au fost trans
mise Comitetului de circumscripţie de la Colonia. Perscuţiile poliţie
neşti şi arestarea unor membri ai Ligii au dus în mai 1 851 la încetarea 
de fapt a activităţii Ligii comuniştilor în Germania. Curînd după pro-
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cesul comunişthlor de la Colonia, la 17 noiembrie 1852, la propunerea 
lui Marx, Liga s-a dizolvat, dar m:brii i şi-au •continuat activitatea 
de făurire a cadrelor pentru viitoarele lupte revoluţionare. 

Liga comuniştilor a jucat un important rol istoric ca şcoală a 
revoluţionarilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca pre
cursor al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. - 381. 

294 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii la critica economiei 
politice• (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13, Editura politică, 1 962, 
pag. 3-175}. - 381. 

295 Este vorba de începutul domniei regelui Prusiei Frederic Wilhelm 
J !V-lea (1 84-1857) , în care burghezia liberală îşi pusese mari spe
ranţe. Dar această „eră nouă" a fost de scurtă durată şi s-a redus Ia 
cîteva concesii neînsemnate făcute burgheziei liberale. - 388. 

296 Este vorba de articolele lui Marx publicate sub titlul „Dezbaterile 
celei de-a 6-a diete renane" în „Rheinische Zeitung" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 1 ,  Editura politică, 1960, ediţia a II-a, pag. 3-
85, 1 21-164) . 

„Rheinische Zeilung fiir Polilik, Handel und Gewerbe" - co
tidian care a apărut la Colonia de la 1 ianuarie 1 842 pînă la 31 mar
tie 1843. Ziarul a fost fondat de reprezentanţi ai burgheziei renane 
cu stare de spirit opoziţionistă faţă de absolutismul prusian. La acest 
ziar au fost atraşi să colaboreze şi unii tineri hegelieni. Din apri
lie 1842, Karl Marx a devenit colaborator al lui „Rheinische Zeitung•,  
iar începînd din octombrie acelaşi an - unul dintre redactorii lui. In 
„heinische Zeitung" au apărut o serie de articole ale lui Marx şi 
Engels. In timpul cit Marx a fost redactor al lui „Rheinische Zeitung", 
acesta a avut un caracter democrat-revoluţionar tot mai pronunţat. 
Guvernul a supus acest ziar unei cenzuri deosebit de severe, iar apoi 
l-a interzis. - 388. 

297 „Deutsch-Franzosische Jahrbiicher• a apărut la Paris în limba germană 
sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un singur număr, 
dublu, în februarie 1 844. In acest număr au fost publicate lucr.rile 
lui K. Marx : „Contribuţii la problema evreiască" şi „Contribuţii Ia 
critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" ,  precum şi lucr.
rile lui Engels : „Schiţă a unei critici a economiei politice" şi „Situaţia 
Angliei. «Past and Present» by Thomas Ca1lyle" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 1, Editura politică, 1960, ediţia a II-a, pag. 382-
412, 41 3427, 544-571 ,  572-598) . Aceste lucrări marchează trecerea 
definitivă a lui Marx şi Engels la materialism şi comunism. Principala 
cauză a încetării apariţiei revistei au fost divergenţele principiale 
dintre Marx şi radicalul burghez Ruge. - 389. 

298 K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui 
Proudhon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 
1958, pag. 65-179) . 

In ceea ce priveşte cartea lui Proudhon „Philosophie de la mi
sere• vezi adnotarea 36. - 389. 

299 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 1958, 
pag. 46 1-500. - 389. 
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300 „Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokralie' - a apărut zilnic 
la Colonia sub redacţia lui Marx de la 1 iuqie 1848 pînă la 19 mai 
1 849. Din redacţie făceau parte : Engels, W. Wolff, G. Weerth, 
F. Wolff, E. Dronke, F. Freiligrath şi H. Btirgers. 

Organ de Prsă combativ al aripii proletare a dmocraţiei, „Neue 
Rheinische Zeitung" a avut rolul de educator al maselor populare, 
ridicîndu-le la luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, 
care defineau poziţia ziarului în cele mai importante probleme ale 
revoluţiei germane şi ale celei europene, erau scrise de regulă, de 
Marx şi de Engels. 

Poziţia fermă şi intransigentă a ziarului, internaţionalismul lui 
combativ, demascarea în paginile lui a guvernului prusian şi a autori
tăţilor din Colonia - toate acestea au atras după sine chiar din pri
mele luni ale existenţei lui „Neue Rheinische Zeitung" persecutarea 
ziarului de către presa feudal-monarhistă şi liberal-burgheză, precum 
şi de către guven. Aceste persecuţii s-au intensificat îndeosebi după 
lovitura de stat contrarevoluţionară din noiembrie-decembrie 1848. 

In pofida tuturor persecuţiilor şi a piedicilor puse de poliţie, 
„Neue Rheinische Zeitung" a apărat cu curaj interesele democraţiei 
revoluţionare, interesele proletariatului. In mai 1849, în condiţiile 
ofensivei generale a contrarevoluţiei, guvernul prusian, profitînd de 
faptul că Marx nu fusese repus în drepturile de cetăţean prusian, a 
emis un ordin de expulzare a lui din Prusia. In urma expulzării lui 
Marx şi a persecuţiilor împotriva celorlalţi redactori, ziarul şi-a încetat 
apariţia. Ultimul număr a apărut la 19 martie 1849. - 389. 

3 f ! „Neue Rl1einische Zeilung. Polilisch-Okonomische Revue• - revistă 
fondată de Marx şi Engels în decembrie 1849 şi editată de ei pînă în 
noiembrie 1850. Revista era organul teoretic şi politic al Ligii comu
niştilor, o continuare a ziarului „Neue Rheinische Zeitung" .  Din mar
tie i pînă în noiembrie 1850 au apărut în total 6 numere, printre care 
un număr dublu (6) . Revista era redactată la Londra şi se tipărea 
la Hamburg. Pe coperta revistei era indicat şi New Yorkul, deoarece 
Mar. şi Engels sperau că revista va fi răspîndită şi printre emigranţii 
gemani din America. 

Revista îşi propunea să facă bilanţul revoluţiei din 1848-1849 
pe baza analizei istorice-materialiste a perioadei respective, să explice 
caracterul noii situaţii istorice, să elaboreze în continuare tactica 
partidului revoluţionar al proletariatului. Majoritatea articolelor erau 
scrise de Marx şi de Engels, care au atras şi pe adepţii lor W. Wolff, 
J. Weydemeyer şi G. Eccarius spre a colabora la revistă. In această 
revistă au fost publicate „Luptele de clasă în Franţa• de Ma1, „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului • şi „Războiul ţărănesc 
german" de Engels, precum şi o serie de alte lucrări ale acestora. 
Revista şi-a încetat apariţia din cauza persecuţiilor poliţieneşti din 
Germania şi a lipsei de mijloace materiale. - 390. 

302 „New York Daily Tribune• - ziar american, care a apărut intre anii 
1841 şi 1 924. In deceniile al 5-lea şi al 6-lea, ziarul s-a situat pe poziţii 
progresiste şi a luptat împotriva sclaviei. La acest ziar au colaborat 
o serie de scriitori şi ziarişti americani de seamă : de la sfîrşitul 
deceniului al 5-lea, unul din redactorii lui a fost Charles Dana, care 
se afla sub influenţa ideilor socialismului utopic. Colaborarea lui Marx 
la „New York Daily Tribune" a început în august 1 851 şi a continuat 
tiP de peste 10 ani ipînă in martie 1862 ; un mare numar de articole 



' 
pentru „New York Daily Tribune" au fost scrise de Engels la rugă-
mintea lui Marx. ln articolele lor din „New York Daily Tribune",  Marx 
şi Engels s-au cup'at de cele mai importante probleme privind po
litica internă şi internaţională, mişcarea muncitorească, dezvoltarea 
economică a ţărilor europene. ln perioada ofensivei reacţiunii î n 
Europa, Marx şi Engels au folosit acest ziar progresist de mare popu
laritate pentru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele socie
tăţii capitaliste, contradicţiile de neîmpăcat care-i sînt inerente, prn
cum şi pentru a arăta caracterul limitat I democraţiei burgheze. 

Colaborarea lui Marx la acest ziar a încetat la începutul războ
iului civil din S.U.A. Acest lucru se datorează în cea mai mare mă
sură faptului că în redacţia ziarului se întăriseră poziţiile partizani
lor unui compromis cu statele sclavagiste şi că ziarul părăsise linia 
progresistă. - 390. 

303 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 4, Editura politică, 1963, 
pag. 421-738. - 39 1.  

304  Este vorba le dările de seamă ale comisiilor parlamentare pentru 
cercetarea situaţiei în diferite ramuri ale industriei engleze publicate 
în aşa-numitele Cărţi albastre. - 391. 

305 „Raportul Consiliului General cu privire la dreptul de succesiune•, 
întocmit de K. Marx, a constituit bilanţul discuţiei desfăşurate, în 
cadrul Consiliului General în vara anului 1 869, în problema desfiin
ţării dreptului de succesiune în legătură cu pregătirea Congresului de 
la Basel al Intenaţionalei. Această problemă a fost inclusă pe ordinea 
de zi a congresului la insistenţa secţiei create de M. Bakunin la Ge
neva în iunie 1 369, sub denumirea „Alianţa democraţiei socialiste. 
Scţia centrală" .  Această secţie, în care au intrat o serie de adepţi ai 
lui Bakunin, conducea de fapt Alianţa intenaţională a democraţiei 
socialiste, care continua să existe în secret, în pofida declaraţiei ofi
dale cu privire la dizolvarea ei. Impunînd congresului Jnternaţionalei 
discuţia în legătură cu dreptul de succesiune, Bakunin l-a distras de la 
rezolvarea unor probleme arzătoare ale programului şi tacticii care 
stăteau în faţa clasei muncitoare din Europa. 

Cu prilejul discutării acestei probleme, în şedinţa din 20 iulie 
169 a Consiliului, Marx a rostit o amplă cuvîntare, care s-a păstrat 
în registrul de procese-verbale al Consiliului General (vezi volumul 
de faţă, pag. 607-610). Textul raportului alcătuit de Marx a fost apro
bat de Consiliu la 3 august 1 869. La Congresul de la Basel a fost pre
zentat de Eccarius în şedinţa din 1 1  septembrie 1 869 şi reprodus în 
întrerime în dările de seamă cu privire la Congres editate în limbile 
engleză, franceză şi germană : „Report of the Fourth Annual Con
gress of the International Working Men's Association, held at Basle 
in Switzerland. From the 6th to the 1 1  th September, 1869" .  Londra 
[ 1869), pag. 26-27 ; „Association Internationale des Travailleurs. 
Cmpte-rendu du IV-eme Congres Intenational, tenu â Bâle en sep
tembre 1869" .  Bruxelles 1 869, .pag. 122-124 ; „Verhandlungen des IV. 
Congresses des internationalen Arbeiterbundes in Basel" ,  nr. 1-7 B a
sel, 7-14 September 1 869, pag. 77-80, precum şi în revista „Vor
bote• nr. 10 din octombrie 1 869, pag. 150-152. - 393. 

306 Este vorba de un grup d� adepţi ai lui Saint-Simon - Enfantin. Ba
zard, Rodrigues, Buchez şi alţii - care, la sfirşitul deceniului al 3-lea 
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al secolului al XIX-iea, au popularizat şi au dezvoltat doctrna aces
tuia. In 1830, pe baza conferinţelor ţinute de Bazard la Paris, a fost 
editată lucrarea „Expunerea doctrinei lui Saint-Simon ", în care era 
formulată 1evendicarea desfiinţării dreptului de succesiune (vezi 
„Doctrine de Saint-Simon. Premiere annee. Exposition. 1829" .  Paris, 
1 830, pag. 143-1 69). - 3911. 

307 „Raportul prezentat de Consiliul General al Asocia/iei lnlerna/ionale 
a Muncitorilor la cel de-al IV-iea Congres General de la Basel" a fost 
întocmit de Marx din însărcinarea Consiliului General la sfirşitul lunii 
august - începutul lunii septembrie 1 869 pentru Congresul ordinar 
care a avut loc la Basel intre 6-1 1 septembrie 1869. Marx nu a 
participat la congres, dar s-a ocupat intens de pregătirea lui. S-au 
păstrat procesele-verbale în care sint consemnate cuvintările rostite 
de el în Consiliul General cu prilejul discutării diferitelor probleme 
de pe ordinea de zi a congresului : problema agrară (6 iulie 1 869), 
problema dreptului de succesiune (20 iulie) şi problema invăţămîntu
lui general (10 şi 17 august) (vezi volumul de faţă, pag. 60�13) .  

Congresul d e  l a  Basel, dezbătind pentru a doua oară problema 
pămintului, s-a pronunţat cu majoritate de voturi pentru desfiin
ţarea proprietăţii private asupra pămîntului şi trecerea lui în pro
prietate socială ; au fost adoptate de asemenea hotăriri cu privire la 
unificarea sindicatelor pe scară naţională şi internaţională şi o serie 
de hotăriri pe linia întăririi organizatorice a Internaţionalei şi a lăr
girii împuternicirilor Consiliului General. La Congresul de la B asel 
în legătură cu problema desfiinţării dreptului de succesiune a avut 
loc prima ciocnire deschisă intre partizanii socialismului ştiinţific al 
lui Marx şi adepţii anarhismului bakunist (vezi adnotarea 305) . 

Textul raportului Consiliului General, cris de Marx în limba 
engleză, a fost prezentat în limbile germană şi franceză la şedinţa din 
7 septembrie 1 869 a congresului şi publicat în limba germană în bro
şură sub titlul „Bericht des Generalraths der Internationalen Arbeiter-. 
Association an den IV. Allgemeinen Congress in Basel", Basel, 1 869 ; 
în hmbile engleză şi franceză, raportul a fost publicat împreună cu 
procesele-verbale ale şedinţelor congresului în publicaţiile : „Report 
of the Fourth Annual Congress of the International Working Men's 
Association, held at Basle, in Switzerland " .  Londra, (1869], pag. 7-
13 ; „Compte-rendu du IV-e Congres Internationale, tenu a Bâle, en 
septembre, 1869" .  Bruxelles, 1 869, pag. 9-23, precum şi într-o serie 
de ziare şi reviste : „L'Internationale" nr. 37 din 26 septembrie şi 
nr. 38 din 3 octombrie 1869 ; „Le Progres• nr. 26, 27, 28 din 1 1 ,  18, 
25 decembrie 1869 şi nr. 1 ,  2, 3 din 1 ,  8, 1 5  ianuarie 1 870 ; „Vorbote " 
nr. 9 din septembrie 1 869 ; „Demokratisches Wochenblatt" nr. 4 1 ,  42, 
43 din 18, 2, 5 1septembrie 1 869, şi în ziarul nipolitan „L'Eguaglianza" 
nr. 8, 9 din 24, 31 decembrie 1 869. 

La baza prezentei ediţii a stat textul cel mai complet din bro
şura în limba germană, confruntat cu ediţia în limba engleză. Princi
palele deosebiri sînt menţionate în note de subsol. - 396. 

308 „Allgemeine Zeitung" nr. 9 din 9 ianuarie şi r. 13 din 13 ianuarie 
1 69. - 398. 

309 „La jeune Suisse" („Tinăra Elveţie") - aici este vorba despre orga
nizaţia şovină de tineret „La jeune Geneve" („Tînăra Genevă").  -
399. 



S I O „Les org ies iniernales des casse-tetes• („Orgiile infernale ale bătăuşi
lor") - din cuvîntarea rostită de Raspail, deputat în corpul legislativ, 
la şedinţa din 8 iulie 1869, în care el a protestat împotriva actelor de 
violenţă săvîrşite la Paris de poliţia bonapartistă în timpul alegeri
ilor. - 399. 

3 1 1  Faptele expuse de Marx au fost publicate în „tgalite" nr. 19 din 
29 mai 1869. In legătură cu grevele muncitorilor din construcţii şi ale 
muncitorilor tipografi, care au avut loc la Geneva în primăvara anu
lui 1 869, Comitetul federal romand şi secţia din Geneva a Internaţio
ualei au desfăşurat o vastă activitate. Comitetul federal romand a 
publicat o serie de apeluri către muncitori. Ele au apărut în „tgalite• 
în martie-aprilie 1869 şi sub formă de foi volante : apelul din 17 mar
tie 1869 al Comitetului către secţiile Internaţionalei („Le Comite Fe
deral Romand aux Sections Internationales") ,  apelul adunării cetăţeni
for elveţieni, membri ai Internaţionalei, convocată la 2 aprilie 1869 
din ini ţiativa Comitetului federal, în care erau demascate calomniile 
patromlor la adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor („Adresse 
au Conseil d"!tat et au Peuple de Geneve") etc. 

Un rol important în organizarea grevei au jucat şi buletinele 
periodice editate de asociaţiile muncitorilor constructori şi  ale mun-
::itorilor tipografi afiliate la Internaţională : „Association Internatio
nale des Travailleurs. Greve des Tailleurs de Pierre et Ma;ons",  „La 
Societe Typographique de Geneve â l"opinion publique " .  - 399. 

3 1 2  Credit mobilier (denumirea completă Societe generale de Credit mobi
lier) - mare bancă franceză pe acţiuni, fondată în 1852. Sursa prin
dpală a veniturilor ei o constituiau speculaţiile de bursă cu hîrtiile de 
valoare ale societăţilor pe acţiuni înfiinţate de ea. Credit mobilier avea 
legături .strînse cu •Cercurile guvernamentale ale celui de-al doilea I m
periu. In 1867, banca a dat faliment, iar în 1 871 ea a fost lichidată. 
Marx a dezvăluit adevărata esentJ a societăţii Credit mobilier într-o 
serie de articole publicate în „New York Daily Tribune" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 12, Editura politicd, 1962, pag. 21-
37, 205-212, 292-295) . - 400. 

3 1 3  „L'lnternalional" - mic cotidian in limba franceză ; a apărut la 
Londra din 1863 pînă în 1871 ; oficios al guvernului francez. - 403. 

3 1 4  Confedera/ia Germaniei de nord, condusă de Prusia, cuprindea 19 state 
şi 3 oraşe libere din Germania de nord şi din Germania centrală ; ea 
a fost constituită în 1 867 la propunerea lui Bismarck. Constituirea 
Confederaţiei Germaniei de nord a fost una din etapele hotăritoare 
ale unificării Germaniei sub hegemonia Prusiei. - 403. 

-1 1 5  „Les chassepots avaienl encore fail merveille" („Puştile Chassepot 
au făcut din nou minuni")  - este vorba de puştile perfecţionate de 
Chassepot, cu care a fost înzestrată armata franceză în 1866. - 404. 

S 1 6  „Le Monileur universel" - cotidian francez, a apărut la Paris din 
1789 pînă î n  1901 ; din 1799 pînă în 1 G69 - organ oficial al guver
nului. - 404. 

' 1 7 „ Vivre en lravaillanl ou mourir en combal lant 1• („Să trăim muncind 
-sau să murim luptind I " )  - lozinca ţesătorilor din Lyon în timpul 
tiscoalei din 1 83 1 .  - 405. 
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3 1 8  Este vorba de înfrîngerea Austriei în războiul austro-prusian din 
1 866. - 405. 

3 1 9  lntre 1 şi 9 august 1 869 a avut loc la Eisenach Congresul general al 
social-democraţilor din Germania, Austria şi Elveţia, la care a fost 
constituit Partidul muncitoresc social-democrat german. Punctul 6 din 
capitolul II al programului adoptat la congres glăsuia : „Avînd în 
vedere că sarcina eliberării muncii nu este nici o sarcină locală, nici 
una naţională, ci o sarcină socială, care priveşte toate ţările în care 
există societatea modernă, partidul muncitoresc social-democrat se 
consideră, în măsura în care o permit legile cu privire la uniuni, o 
secţie a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi îi împărtăşeşte 
aspiraţiile" .  - 405. 

320 In condiţiile agravării crizei politice după înfrîngerea militară din 1 866 
şi în condiţiile creşterii mişcării de eliberare naţională, cercurile gu
vernante reacţionare din Austria au fost nevoite, pe de o parte, să 
ajungă la o înţelegere cu Ungaria, formînd împreună cu aceasta o• 
monarhie bicefală - Austro-Ungaria, iar pe de altă parte să faci o 
serie de concesii politice burgheziei. Constituţia adoptată în 1 8Gl 
lărgea împuternicirile Reichsratului - organul reprezentativ -, sta
bilea responsabilitatea miniştrilor, introducea serviciul militar obliga
toriu şi centralizarea administraţiei ; din guvern făceau parte, alătun 
de reprezentanţii aristocraţiei, cîţiva liberali burghezi. - 406. 

3 2 1  Austria cisleithană sau Cisleithania - parte a Austro-Ungariei care 
cuprindea Austria propriu-zisă, Cehia, Moravia, Galiţia, Bucovina etc. 
Transleithania era formată din Regatul Ungariei, care cuprindea Tran
silvania, Croaţia, Slavonia etc. (aceste regiuni au primit denumirea 
respectivă de la rîul Leita, care le despărţea) . - 406. 

322 Adunarea generală ordinară a Uniunii generale a muncitorilor ger
mani a avut loc între 28 şi 31 martie 1 869 la Elberfeld-Barmen. Aduna
rea s-a declarat de acord cu programul Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi a recomandat membrilor uniunii să intre în Inter
naţională în mod individual. - 407. 

323 Organul de presă săptămînal al secţiei i ar mai tîrziu al federaţiei 
- de la Barcelona a Internaţionalei a fost gazeta „La Federacio." , 
care a apărut în limba spaniolă din august 1 869 pînă în 1 873. 

Organul de presă săptămînal al secţiei centrale din Olanda ' 
Intenaţionalei a fost, începînd din 1 869, ziarul „De Werkman•,  care 
a apărut la Amsterdam din 1 868 pînă în 1 874. - 407. 

324 Legea cu privire la răzvrătiri (Riot act) . care a intrat în vigoare 
în 171 5, interzicea orice „adunări cu caracter subversiv" a mai mult 
de 12 persoane ; în asemenea cazuri reprezentanţii autorităţilor erau 
obligaţi să someze persoanele respective să se împrăştie, iar în cazul 
cînd acestea nu făceau acest lucru în decurs de o oră, să facă uz de 
forţă. - 408. 

5 A-ceastă rezoluţie a fost adoptată de cel de-al doilea Congres gene
ral - de la Birmingham - al trade-unionurilor din Anglia, la pro
punerea lui Cremer, membru în Consiliul General al Intenaţionalei, 
care a participat la congres în calitate de delegat, şi a fost publicată 
în „Bee-Hive• nr. 412 din 4 septembrie 1 869. Congresul a avut loc 
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între 23 şi 28 august 1869 şi a adoptat hotărîrea de a lupta pentru 
introducerea zilei de muncă de 8 ore în Regatul Unit şi de a dezbate 
amănunţit la următorul congres problema agrară. - 409. 

326„Proiect de rezoluţie al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor cu privire la atitudinea guvernului englez 1n problema 
amnistieiii irlandezilor" - a fost prezentat de Marx la şedinţa din 16 no
iembrie 1869 a Consiliului General în cursul dezbaterilor în problema 
irlandeză. 

In vara şi  în toamna anului 1869, în Irlanda s-a desfăşurat o 
largă mişcare pentru amnistierea fenienilor întemniţaţi (despre fe
nieni vezi adnotarea 1 95) 1 în cadrul a numeroase mitinguri (la Lime
rick şi  în alte oraşe) au fost adoptate petiţii adresate guvernului 
englez, în care se cerea eliberarea revoluţionarilor irlandezi. Glad
stone, şeful guvernului englez, a respins aceste cereri ale irlandezilor. 
El şi-a expu� răspunsul în scrisorile adresate la 18 şi  23 octom
brie 1869 lui O'Shea şi  Butt, militanţi de seamă ai mişcării pentru 
amnistiere 1 scrisorile au fost publicate în „Times" din 23 şi 27 oc
tombrie 1 869 (în ceea ce priveşte analiza făcută de Marx răspunsului 
lui Gladstone vezi volumul de faţă, pag. 621-624) . In legătură cu re
fuzul guvenului englez de a-i amnistia pe fenieni, la 24 octombrie 1869 
a avut loc la Londra o demonstraţie de protest. La demonstraţie au 
Partidpat mucitori din Londra, iprecum şi Marx. 

La 9 noiembrie 1 69, la prpunerea lui Marx, Consiliul GeJleral 
a hotărît să organizeze o discuţie în legătură cu atitudinea guvernului 
englez faţă de irlandezii întemniţaţi şi cu poziţia clasei muncitoare 
engleze în problema irlandeză. Ca urmare a discuţiei, în cadrul căreia 
Marx a luat cuvîntul de două ori (vezi volumul de faţă, pag. 6 1 9--
625) , la 30 noiembrie proiectul de rezoluţie propus de Marx a fost 
adoptat în unanimitate de Consiliul General cu un amendament pro
pus de Odger, unul dintre conducătorii reformişti ai trade-unionurilor 
engleze, care a cerut ca din primul paragrdf al rezoluţiei să se scoată 
cuvin tul „intenţionat". 

Proiectul de rezoluţie s-a păstrat ca concept, cuprins în scri
soarea lui Marx către Engels datată 18 noiembrie 1 869, precum şi în 
procesele-verbale ale Consiliului General scrise de Eccarius. Textul 
rezoluţiei a fst PUblicat în ziarele : „Reynolds's Newspaper" din 
2 1  noiembrie 1 869 1 „Volksstaat" nr. 1 7  din 27 noiembrie 1 869 1 „The 
National Reformer" din 28 noiembrie 1869 1 „Egalite" nr. 47 din 1 1  de
cembrie 1869 1 „Internationale" nr. 48 din 12 decembrie 1 869 şi în 
alte ziare. 

Proictul de rezoluţie a fost citat în întregime de V. I. Lenin în 
lucrarea „Despre dreptul naţiunilor la autodeterminare" (vezi 
V. I. Lenin. Opere, voi. 20, Editura politică, 1 959, pag. 441) .  - 41 1 .  

327 Este vorba d e  discursul rostit d e  Gladstone I a  7 octombrie 1 862 Ia 
Newcastle. In acest discurs, Gladstone l-a salutat p e  J. Davis cu oca
zia alegerii sale ca preşedinte al Confederaţiei statelor sclavagiste. 
Acest discurs, publicat în „Times" din 9 octombrie 1 862, a fost amintit 
în cadrul discuţiilor din Consiliul General. - 41 1 .  

328 In decembrie 1868, guvernul liberal al lui Gladstone a înlocuit gu
vernul tory al lui Disraeli. Una din lozincile demagogice ale libera
lilor, care le-a asigurat victoria în alegerile parlamentare, a fost 
promisiunea lui Gladstone de a rezolva problema irlandeză. In toiul 
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luptei electorale, reprezentanţii opoziţiei au criticat în şedinţele 
Camerei comunelor politica torylor în Irlanda, comparind-o cu po
litica de cucerire a Angliei în secolul al XI-iea de către Wilhelm, 
ducele Normandiei. - 4 1 1 .  

329 Adresa „Consiliului General către Consiliul federal al Bive/iei ro
mande" a fost scrisă de K. Marx aproximativ la 1 ianuarie 1 870 în 
legătură cu capania începută de Bakunin şi adepţii acestuia împo
triva Consiliului General în noiembrie 1 869. Nereuşindu-i încercarea 
de a acapara la Congresul de la Basel conducerea Intenaţionalei 
prin mutarea sediului Consiliului General la Geneva, Bakunin şi-a 
schimbat tactica şi a pornit o luptă deschisă împotriva Consiliului 
General. Un grup de adepţi ai lui Bakunin au acaparat majoritatea în 
redacţia săptămînalului elveţian „Egalite" . In acest ziar a apămt încă 
.Ja 6 noiembrie 1 869 (nr. 42) un articol de fond în care Consiliul 
General era acuzat că nu a respectat articolul din Statut care pre
vedea editarea de către Consiliu a unui buletin informativ cu privire 
la situaţia muncitorilor din diferite ţări. La 13 noiembrie, în nr. 43 al 
aceluiaşi ziar a apărut al doilea articol de fond în care se propunea 
crearea unui consiliu federal separat pentru Anglia, ca să-i fie, chipu
rile, mai uşor Consiliului General să se ocupe de problemele generale 
ale Internaţionalei. La 27 noiembrie 1 869, ziarul a publicat în nr. 45 
un articol de fond care preconiza abţmerea de la politică, invocindu-se 
-traducerea franceză a Statutului general, care era greşită. In sfîrşit, 
la 1 1  decembrie 1 869 „Egalite" (nr. 47) a publicat un comentanu la 
rezoluţia Consiliului General împotriva lui Gladstone (vezi volumul 
de faţă, pag. 41 1-412) în care ataca Consiliul pentru poziţia adoptată 
în problema irlandeză. Atacuri asemănătoare la adresa Consiliului 
General au apărut şi în ziarul „Progres " .  

Problema atacurilor apărute în ziarele „Egalite" ş i  „Progres• s-a 
discutat pentru prima oară la şedinţa din 14 decembrie 1 869 a Con
siliului. Textul adresei către Consiliul federal al Elveţiei romande, 
scris de Marx, a fost aprobat de Consiliul General la 1 ianuarie 1 870 
în cadrul unei şedinţe extraordinare şi  trimis secţiilor Internaţionalei. 

La începutul lunii ianuarie 1 870, încă înainte de primirea adresei, 
Consiliul federal a dus o luptă hotărîtă împotriva bakuniştilor, reu
şind să obţină înlăturarea adepţilor Alianţei (Perron, Robin etc.) din 
redacţia ziarului „Egalite" .  Amănunte în legătură cu această pro
blemă vezi în volumul de faţă, pag. 452-453. 

Acest document, care iniţial n-a fost destinat publicării, a fost 
inclus parţial în circulara confidenţială „Pretinsele sciziuni din Inter
naţională", scrisă de K. Marx şi F. Engels în 1 872 ; integral a fost 
publicat pentru prima oară în limba germană în revista „Neue Zeit",  
voi. 2, nr .  1 5  din 1 2  iulie 1902. S-au păstrat mai multe manuscrise ale 
acestui text (două copii - una făcută de Jenny Marx şi corectată de 
Marx, alta făcută de H. Jung, precum şi manuscrisul lui Marx anexat 
a scrisoarea adresată de el lui L. Kugelmann la 28 martie 1 870) . La 
baza acestei ediţii stă textul primului manuscris. - 4 13. 

330 „Le Progres• - ziar bakunist, a [uptat făţiş împotriva Consiliului 
General ; a apărut în limba franceză la Locle, sub conducerea lui 
Guillaume, din decembrie 1 868 pină în aprilie 1 870. - 4 13. 

331 „Le Travail" - săptămînal francez, organ de presă al secţiilor de la 
Paris ale Internaţionalei ; a apărut la Paris de la 3 octombrie pînă la 
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12 decembrie 1 869 ; unul dintre principalii lui colaboratori a fost legă
torul Eugene Varlin, militant de seamă al mişcării muncitoreşti fran
ceze. - 414. 

332 Liga binelui public - ligă a nobilimii feudale ; a fost creată la sfîşi
tul anului 1464 în Franţa ; a luptat împotriva politicii de unificare a 
Franţei într-un stat centralizat, promovată de regele Ludovic al XI-iea. 
Membrii acestei Ligi au stat în primele rînduri ale luptei pentru „binele 
general" în Franţa. - 4 1 4. 

333 „Verhandlungen des IV. Congresses des internationalen Arbeiter
bundes in Basel" ,  nr. 1-7, 7-14. Septembrie 1869, pag. 90. - 415. 

334 Liga pămîntului şi a muncii - a fost întemeiată la Londra în octom
brie 1869 cu participarea Consiliului General. In comitetul executiv al 
Ligii au intrat peste 10  membri ai Consiliului General. In programul 
întocmit de Eccarius în conformitate cu indicaţiile date de Marx (vezi 
volumul de faţă, pag. 613-619), alături de unele revendicări general
democratice (reforma sistemului financiar şi fiscal, a învăţămîntului 
public etc.) , a fost inclusă revendicarea naţion�lizării pămîntului, a 
reducerii zilei de muncă, precum şi revendicări cartiste, ca dreptul 
de vot universal şi înfiinţarea de colonii agricole. 

Considerînd că Liga va putea juca un rol în trezirea spiritului 
revoluţionar al clasei muncitoare engleze, Marx vedea în aceasta o 
cale spre crearea unui partid proletar de sine stătător în Anglia. In 
toamna anului 1870, în cadrul Ligii s-a intensificat influenţa elemen
telor burgheze şi ea şi-a pierdut legătura cu Internaţionala. - 4 16. 

335 Este vorba de uniunea anglo-irlandeză Impusă Irlandei de către gu
vernul englez după reprimarea răscoalei de eliberare naţională 
din 1798. Uniunea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1801 a supri
mat ultmele urme ale autonomiei Irlandei şi a desfiinţat parlamentul 
irlandez. Uniunea a contribuit la întărirea dominaţiei coloniale a 
Angliei în Irlanda. Una dintre consecinţele acestei uniuni a fost des
fiinţarea taxelor vamale protecţioniste introduse de parlamentul irlan
dez la sfîrşitul secolului al XVIII-iea cu scopul de a ocroti industria 
irlandeză în formare. Urmarea acestui fapt a fost totala decădere a 
industriei Irlandei. - 411. 

336 „Congres Ouvrier. Association Intenationale des Travailleurs. Re
glement Provisoire• .  (Paris. 1864) , pag. 1 .  - 419. 

337 Este vorba de traducerea în limba franceză a Statutului provizoriu fă
cută de Ch. Longuet şi publicată în vara anului 1866 în broşura 
„Manifeste de l'Association Internationale des Travailleurs suivi du 
Reglement provLsoire• .  Bruxelles, 1866, editată de ziarul „Rive
yauche". - 420. 

838 Este vorba de un articol redacţional publicat în „Social-Demokrat• 
nr. 82 din 16 iulie 1 869. - 420. 

339 Declaraţia lui Liebknecht din 18 februarie 1869 a fost publicată în 
„Demokratisches Wochenblatt• nr. 8 din 20 februarie 1869. - 420. 

4! Ştirea cu privire la refuzul lui Schweitzer a fost publicată în „Social
Dmokrat• nr. 24 din 24 februarie 1869. - 420. 
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34 1 Muncitorul zugrav Robert Shaw, membru în Consiliul General, a 
încetat din viaţă la 31 decembrie 1869. La şedinţa din 4 ianuarie 1 870 
a Consiliului General, Marx a fost ales în delegaţia care a participat 
la inmormîntare în ziua de 5 ianuarie. La aceeaşi şedinţă, Consiliul 
General a adoptat hotărîrea de a înştiinţa secţiile Internaţionalei 
despre moartea lui Shaw. Marx, care în acea perioadă coresponda î. 
numele Consiliului General cu De Paepe, conducătorul secţiilor di. 
Belgia ale Internaţionalei, a inclus acest necrolog în scrisoarea adre. 
sată acestuia la 8 ianuarie 1 870. 

Necrologul a fost publicat în ziarul „Internationale" nr. 53 di. 
16 ianuarie 1370 cu menţiunea din partea redacţiei : „Ni se scrie di. 
Londra•. - 422. 

342 Această prefaţă a fost scris. de F. Engels în jurul datei de 1 1  !e-
bruarie 1870, pentru ediţia a doua, în limba germană, a lucrlrii sale 
„Războiul ţărănesc german" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7. 
Editura politică, 1960, pag. 353-448) ,  apărută la Leipzig în octom
brie 1870. 

Prefaţa a fost publicată pentru prima oară în ziarul „Volksstaat"' 
nr. 27 şi 28 din 2 şi 6 aprilie 1870, apoi, în acelaşi an, în noua ediţi& 
a lucrării „Războiul ţărănesc german".  In 1875, această prefaţă, l. 
care autorul a adăugat capitolul al II-iea, a fost reprodusă în ediţia a 
treia a cărţii. - 424. 

343 W. Zimmermann. „Algemeine Geschichte des grossen Bauernkrieges'"
Th. 1-3. Stuttgart, 1841-1 843. - 424. 

344 Este vorba de aripa de extremă stingă a Adunării naţionale germane. 
care în timpul revoluţiei din 1 848-1849 îşi ţinea şedinţele la Frankfurt 
pe Main ; ea reprezenta mai ales interesele micii burghezii, dar se 
bucura şi de sprijinul unei părţi din muncitorii germani. - 424. 

345 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-
1850", care e alcătuită dintr-o serie de articole scrise din ianuarie pînă 
la 1 noiembrie 1850 pentru revista „Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Editura 
Politică, 1960, pag. 9-1 13) . 

„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte", vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, pag. 1 15-217. - 425. 

346 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Editura politică, 1960, 
pag. 447. - 425. 

347 Naţional-liberalil - Partid german care reprezenta în primul rîd 
burghezia prusiană, s-a format în toamna anului 1866, în urma sciziunii 
produse în partidul progresist burghez. Naţional-liberalii au renunţat 
la pretenţiile burgheziei de a obţine dominaţia politică în scopul 
satisfacerii intereselor materiale ale acestei clase şi şi-au fixat drept 
obiectiv principal unirea statelor germane sub hegemonia Prusiei ; 
politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale gemane în faţa 
lui Bismarck. - 426. 

348 Este vorba de Bavaria, Baden şi Wlrttemberg. - 426. 

349 Este vorba de regatul Hanovra, electoratul Hessen-Kassel şi marele 
ducat Nassau, care au fost anexate de Prusia la teritoriul său dup. 
războiul austro-prusian din 1866. - 427. 



720 Adnotări 

350 Prrtidul popular german, lnfiinţat în 1865, era format din elemente 
democratice din rîndul micii burghezii şi, în parte, din reprezentanti 
ai burgheziei, mai cu seamă ai burgheziei din statele germane de 
sud. In opoziţie cu naţional-liberalii, Partidul popular german era 
împotriva instaurării hegemoniei prusiene în Germania şi susţinea 
planul aşa-zisei „Germanii mari• ,  în care urmau să intre atît Prsia 
cit şi Austria. Acest partid, care dCea o politică antiprusacă şi lansa 
lozinci general-democratice, era în acelaşi timp exponentul tendinţelor 
particulariste ale unor state germane. Propagînd ideea unui stat fede
rativ german, el se pronunţa în acelaşi timp împotriva unificării 
Germaniei sub forma unei republici democratice unice, centralizate. 

In 1 866, la Partidul popular german a aderat Partidul popular din 
Saxonia, al cărui nucleu principal era forunat din muncitori. ice1ă 
aripă de istînga a Partidului popular, ,care 'nu avea în fond nimic 
comun cu el afară de starea de spirit antiprsacă şi năzuinţa de 
a rezolva prin eforturi comune problema unificării naţionale a tării 
pe cale democratică, a evoluat ulterior în direcţie socialistă. Partea 
princLpală a acestui partid, care s-a despărţit de demcratii mic
burghezi, a participat la formarea, în august 1869, a Partidului 
muncitoresc social democrat. - 427. 

351  Vezi adnotarea 79. - 427. 

352 Este vorba de Congresul de la Base! al Intenaţionalei, care Ia 
10 septembrie 1 869 a adoptat urmatoarea rezoluţie, propusă de adepţii 
lui Marx, în problema proprietăţii funciare : 

1) „Societatea are dreptul să desfiinţeze proprietatea privată 
asupra pămîntului şi să-l treacă în proprietate colectivă. 

2) Este necsară desfiinţarea prnprietătii private aspra pă
mîntului şi trecerea lui în p�prietate colectivă" .  - 431 .  

353 Marx a trimis articolul „Guvenul englez şi fenienii întemniJaJi" 
ziarului „Internationale" cu scopul de a demasca în faţa opiniei 
publica europene politica colonialistă a guvernului Gladstone în Irlanda. 
Dwpă 'cum arăta Marx în 'scrisoarea adrsată lui EngeLs l-a 
9 martie 1 870, articolul constituia un concept pe care Marx l-a trimis 
ca o scrisoare particulară lui De Paepe, redactorul ziarului. Marx a 
propus lui De Paepe să facă din acest concept un articol pe care 
să-l publice. Redacţia a publicat însă conceptul în forma trimisă de 
Marx, împărţindu-l în două părţi, care au fost publicate la 27 februarie 
şi respctiv la 6 martie 1870 în nr. 59 şi 60 ale ziarului. I. nr. 59, 
redacţia a dat în paranteze scurte explicaţii şi a adăugat următorul 
sfîrşit. „Vom publica în numărul viitor al ziarului nostru rezultatele 
anchetei în legătură cu asasinrrea lui Michael Terbert, precum şi 
părerea noastră în problema atît de importantă a fnienilor întemni
ţaţi. Este de prisos să spunem că împărtăşim întru totul indignarea 
corespondentului nostru în legătură cu tratamentul îngrozitor aplicat 
acestora" .  In nr. 60, redacţia a adăugat primul paragraf şi următoarea 
încheiere : 

„Rezumăm : Terbert a fost deţinut în închisoarea Mountjoy, unde 
există numai regim celular. După citeva luni de detenţiune în această 
închisoare, doctorul O'Donnell cere ca Terbert să fie transferat Ia 
Spike-Island, unde nu există regim celular, pe motiv că starea sănă
tăţii deţinutului nu permţte să suporte un asemenea regim. 
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Ce măsuri s-au luat în urma acestei cereri ? In închisoarea 

Spike-Island, deţinuţii sint ţinuţi, ce-i drept, laolaltă, dar acolo exista 
celule pentru deţinuţii care sînt pedepsiţi ; şi lui Terbert i se dau 
cu asiduitate o pedeapsă după alta pentru a-l ţine la un regim celular 
ucigător pentru el. De fiecare dată cind acest nenorocit părăseşte 
patul spitalului este pus la regim de piine şi apă, în timp ce el are 
nevoie de o îngrijire atentă pentru a se însănătoşi pe deplin. Un 
ticălos, doctorul Kelly, acoperă acest asasinat cu autoritatea ştiinţei. 
Urmăriţi cu atenţie depoziţia lui Peter Hey, directorul dnchisorii. El 
declră că ca mai mare parte a pedepselor au fost date deţinutului 
din cauză că a avut o atitudine ireverenţioasă faţă de medic ; prin 
urmare, doctorul Kelly nu numai că n-a protestat împotriva tratamen
tului aspru aplicat deţinutului, dar a şi dat ocazie ca acesta să fie 
pedepsit. El a fost în acelaşi timp denunţător şi călău. 

Astfel, verdictul a înfierat doi asasini - pe Peter Hey şi e Kelly, 
atit şi nimic mai mult ; ei nu numai că nu vor fi traşi la răspundire, 
dar vor rămîne mai departe în funcţiile pe care le deţin ; după toate 
probabilităţile, Gladstone ii va avansa chiar şi ei se vor bucura de 
roadele crimei lor pînă în ziua cind va veni judecata poporului. u 
timp -ce vinovaţii se leagănă în iluzia că sînt în deplină siquranţă, 
poporul pregăteşte spînzurători ; nădăjduim că, spre cinstea omenirii, 
Hey şi Kelly nu vor muri în paturile lor, ci vor fi linşaţi pentru a 
servi de învăţătură altor ticăloşi în cazul cind reacţiunea ar triumfa 
încă o dată. 

Ce răzbunare îngrozitoare îşi atrag asupră-le cu o nepăsare 
uimitoare toţi aceşti ticăloşi demni de dispreţ - începînd cu monarhii 
şi cu miniştrii lor şi terminînd cu cei mai josnici călăi aflaţi în slujba 
lor. Voi cei care vă desfătaţi chinuind pe alţii să ştiţi că nu există 
nici o crimă, nici o mîrşăvie, nici o nedreptate, nici o lacrimă pe 
care noi să nu o fi notat ; noi vom cere socoteală fiecăruia, şi nu 
puţini sînt aceia care au multe datorii de plătit. Fie ca aceia care 
n-au mers prea departe pe calea crimelor şi oprimării poporului să se 
oprească şi si se străduiască să-şi îndrepte vina cit mai au timp. 
Va veni ziua cind va fi prea tirziu pentru a implora îndurare : atunci 
poporul va fi neîndurător, deoarece va avea de răzbunat milioane de 
oameni ucişi " .  - 433. 

354 Este vorba de cartea : Garibaldi. „The Rule of the Monk, or Rome 
n the nineteenth century" .  Londra, 1 870. - 433. 

3;; „The lrish People" - săptăinal irlandez, principalul organ de presă 
al fenienilor ; a apărut la Dublin din 1 863 pînă în 1 865, cind a fost 
interzis de guvernul englez, iar membrii redacţiei au tost arestaţi. 

- 433. 

3 5 6  Este vorba de labeas Corpus Act, adoptat de parlamentul englez în 
1 679. Potrivit acestei legi, orice mandat de arestare trebuia să fie 
motivat, iar arestatul trebuia sau să fie deferit justiţiei într-un scurt 
interval de timp (de la 3 la 20 de zile), sau să fie pus în libertate. 
Dispoziţiile cuprinse în Habeas Corpus Act nu erau aplicabile în 
cazurile de înaltă trădare şi puteau fi  suspendate printr-o hotărîre a 
parlamentului. - 436. 

357 Este vorba de demascarea de către Gladstone a tratamentului îngro
zitor aplicat de guvernul din Neapole al lui Ferdinand al Ii-lea celor 
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. 
care au participat la lupta de eliberare naţională din anii 1848-1849 
în broşura „Two Letters to the Earl of Aberdeen on the State 
Persecutions of the Napolitan Government" .  Londra, 1851 . - 43G. 

358 Land Bill - proiect de lege pentru Irlanda dezbătut de parlamentul 
englez în prima jumătate a anului 1870. Prezentat de Gladstone în 
numele guvernului englez sub pretextul ajutorării arendaşilor irlan
dezi, dar cuprinzînd diferite clauze şi îngrădiri, acest proiect de leg
lăsa de fapt neatinse bazele marii proprietăţi funciare a landlorzilor 
englezi în Irlanda ; în virtutea acestei legi, landlorzii puteau să m.
rească şi de aici încolo renta şi s.-i alunge pe arendaşi de pc 
pămînturi cu condiţia de a le plăti doar o anumită despăgubire pen
tru lucrările de ameliorare şi de a respecta o anum1ti procedura 
judiciară. Land Bill-ul a fost adoptat în august 1870. Landlorzii au 
sabotat în fel şi chip aplicarea acestei legi şi au încălcat-o sub 
diferite pretexte. Ea a contribuit în mare măsură la concentrarea 
marii gospodării fermiere în Irlanda şi la ruinarea micilor arendaşi 
irlandezi. - 437. 

�59 Este vorba de discursul rostit de Gladstone în Camera comunelor la 
15 februarie 1870 şi publicat în „Times" la 16 februarie 1870. - 437. 

360 Rezultatele anchetei cu privire la moartea lui Michael Terbert au 
fo;;t publicate în ziarul „Irishman" nr. 34 din 19 februarie 1870. 

„The lrishman• - săptămînal irlandez de orientare burghezo
naţionalistă ; a apărut din 1858 pînă în 1885 la început la Belfast, 
apoi la Dublin ; s-a ridicat în apărarea fenienilor. - 438. 

361 Secţia rusă a Intenaţionalei I a fost creată în primăvara anului 1870 
în Elveţia de către un grup de emigranţi politici ruşi, tineri democraţi 
raznocinţi, educaţi în spiritul ideilor marilor democraţi-revoluţionari 
Cernîşevski şi Dobroliubov. Un rol important în crearea acestei secţii 
a avut A. A. Serno-Solovievici, membru al Internaţionalei, decedat 
în 1869. La 12 martie 1870, Comitetul secţiei a trimis Consiliului Ge
neral programul şi statutul secţiei, precum şi o scrisoare adresată 
lui Marx cu rugămintea de a reprezenta această secţie în Consiliul 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Programul secţiei 
ruse definea astfel sarcinile ce-i stăteau în faţă : 1 1 1 .  Să propage în 
Rusia prin toate mijloacele raţionale posibile - ale căror particulari
tăţi decurg din însăşi situaţia ţ.rii - ideile şi principiile AsociaţiPi 
Internaţionale. 2. Si contribuie la organizarea unor secţii ale Intena
ţionalei în rînlurile maselor de oameni ai muncii din Rusia. 3. Să 
ajute la statornicirea unor relaţii trainice, de solidaritate între clasele 
celor ce muncesc din Rusia şi cele din Apusul Europei şi, pe baza 
unui ajutor reciproc, să contribuie la realizarea cu mai mult succes 
a scopului lor comun : eliberarea". („Narodnoe delo" nr. 1 din 15  
aprilie 1870) . 

ln şedinţa din 22 martie 1 870 a Consiliului General, secţia rusă 
a fost primită în Internaţională, iar Marx şi-a asumat obligaţia de a 
o reprezenta în Consiliul General. Secţia rusă a dat un sprijin impor
tant lui Marx şi Engels în lupta împotriva activităţii scizioniste a 
bakuniştilor. Membrii secţiei ruse - N. Utin, A. Trusov, E. Barteneva, 
V. Bartenev, E. Dmitrieva, A. Korvin-Krukovskaia - au participat 
activ la mişcarea muncitorească elveţiană şi internaţională. Secţia a 
încercat să stabilească legături cu mişoarea revoluţionară din Rusia. 
Ea s-a dizolvat, de fapt, în 1872. 
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Scrisoarea lui Marx a fost publicată în „Narodnoe delo" nr. 1 
din 15 aprilie 1870. 

„Narodnoe deJo• - revistă (din aprilie 1 870 - ziar) , a fost 
editată între anii 1868 şi 1 870 la Geneva de către un grup de emi
granţi revoluţionari ruşi ; primul număr a fost pregătit de Bakunin ; 
ulterior, în octombrie 1868, redacţia, din care făcea parte N. Utin şi 
alţii, a rupt legăturile cu Bakunin şi a luat atitudine împotriva con
cepţiilor acestuia ; din aprilie 1870 - organ al secţiei ruse a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, care a promovat linia lui Marx şi a 
Consiliului General ; a publicat documentele Internaţionalei. - 439. 

362 „Comunicarea confidenţială" a fost scrisă de K. Marx la 28 martie 
1 870, fiind destinată Comitetului Partidului muncitoresc social-demo
crat german. Marx, în calitate de secretar-corespondent pentru Ger
mania al Consiliului General, a trimis acest document, în care a fost 
inclus textul integral al circularei din 1 ianuarie 1870, lui L. Kugel
mann cu rugămintea de aJ transmite lui Bracke şi celorlalţi membri 
ai Comitetului. 

Textul „Comunicării confidenţiale" se publică după manuscrisul 
anexat de Marx la scrisoarea către Kugelmann din 28 martie 1 870. 
Textul a fost publicat pentru prima oard integral în limba germană 
în „Neue Zeit" ,  voi. 2, nr. 15 din 12 iulie 1902. - 441. 

363 Este vorba de „La Philosophie posilive• - revistă filozofică franceză, 
care propovdduia filozofia burgheză a pozitivismului lui Auguste 
Comte ; a apărut la Paris din 1 867 pînă în 1883. Unul dintre fonda
torii şi redactorii revistei a fost G. Vîrubov. - 442. 

364 „L'Eguaglianza• - săptămînal italian, organ al secţiei din Neapole a 
Internaţionalei ; a apărut din noiembrie 1 869 pînă în ianuarie 1 870 ; 
a fost sub influenţa bakuniştilor. - 444. 

365 Este vorba de banii daţi lui Herzen în 1858 de moşierul rus P. A. 
Bahmetiev pentru propagandă (aşa-numitul fond Bahmetiev). Marx a 
aflat de acest fond din scrisoarea lui J. Ph. Becker din 13 martie 
1870. - 453. 

J66 Ziarul 11Bee-Hive" a fost declarat organul de presă oficial al Aso
ciaţiei prin hotărîrea din 22 noiembrie 1864 a Consiliului General. 
Acest lucru a fost anunţat în anexa la prima ediţie a Manifestului 
constitutiv şi a Statutului provizoriu. Ziarul, care avea legături strînse 
cu liderii reformişti ai trade-unionurilor şi cu reprezentanţii burghe
ziei radicale, a rămas, de fapt, pe poziţiile trade-unionismului liberal 
şi s-a situat faţă de Asociaţie pe o poziţie echivocă - tergiversa 
publicarea documentelor Internaţionalei şi le falsifica, proceda în mod 
arbitrar în redarea dărilor de seamă cu privire la şedinţele Consi
liului General. Aşa cum scria Marx în scrisoarea adresată lui Engels 
la 1 noiembrie 1869, ziarul 11Bee-Hive" a avut un rol mfam în ceea 
ce priveşte mişcarea de eliberare naţională din Irlanda, refuzînd să 
publice rezoluţia în apărarea fenienilor. După repetate avertismente 
date de Consiliul General şi după numeroase plîngeri primite din 
partea membrilor Internaţionalei din diferite ţări, comportarea redac
ţiei ziarului „Bee-Hive" a fost pusă în discuţia Consiliului la 26 apri
lie 1870. Marx a rostit o amplă cuvîntare, care s-a păstrat, într-o 
formă prescurtată, numai în procesul-verbal (vezi volumul de faţă, 
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pag. 62--626) ; el a fost însărcinat să scrie pentru presă o declaraţie 
in legătură cu această problemă. Declaraţia a fost scrisă de Marx Ia 
3 mai 1 870 şi publicată în „Volksstaat• nr. 38 din 11 mai 1 870. Ea a 
fost publicată şi în „Vorbote" nr. 5 din mai 1 870 şi într-o serie de alte 
organe de presă ale Internaţionalei. Textul declaraţiei s-a păstrat în 
manuscris, anexat la procesul-verbal al şedinţei Consiliului General 
din 17 mai 1 870. - 455. 

367 In 1 69, ziarul „Bee-Hive" a fst •Cumpărat de burghezul liberal Sa
muel Morley, care a devenit editorul lui. - 455. 

368 Pentru a-şi consolida poziţiile zdruncinate, guvenul lui Napoleon 
al III-lea a fixat pentru 8 mai 1 870 un plebiscit. Intrebările erau. 
fomulate în aşa fel, incit cetăţenii nu puteau să condamne politic. 
celui de-al doilea Imperiu fără a se pronunţa implicit împotriva ori
căror reforme democratice. Federaţia de la Paris a Internaţionalei şi 
Camera federală a asociaţiilor mncitoreşti din Paris au publicat, Ia 
24 aprilie 1 870, un manifest în care demasoau această manevră dema
gogică şi îi  chema pe muncitori să se abţină de la vot. 

In ajunul plebiscitului, membrii federaţiei de la Paris au fost 
arestaţi. Ei au fost acuzaţi de a fi participat la un complot care 
urmărea să-l asasineze pe Napoleon al III-lea. Concomitent a început 
perscutarea membrilor Internaţionalei la Lyon, Rouen, Marsilia şi în 
alte oraşe ale tării. Intre 22 iunie şi 5 iulie 1870 a avut loc al  treilea 
proces intentat membrilor federaţiei de la Paris a Intenaţionalei. Acu
zaţia de complot a eşuat ; acuzaţii au fost condamnaţi nu pentru parti
ciparea la un complot imaginar, ci pentru că erau membri ai Inter
naţionalei. 

Acest apel, semnat de Marx, a fost adoptat de Consiliul General 
la şedinţa din 3 mai 1 870, iar textul lui în limba engleză, semnat de 
membrii Consiliului General, a fost publiat ca foaie volantă şi în 
ziarele „Daily Telegraph" din 4 mai 1 870 şi „Easten Post" din 7 mai 
1 870. Textul în limba franceză al apelului, tradus chiar de Marx, a fost 
publicat în 11Marseillaise" nr. 138 din 7 mai 1 870, „Liberte" nr. 150 
din 8 mai 1 870, 1 1Egalite• nr. 20 din 14  mai 1 870 etc. ; în limba ger
mană apelul a fost publicat în 11Volksstaat• nr. 38 din 11 mai 1 870 şi 
în „Vorbote" nr. 5 din mai 1 870. In ediţia de faţă, apelul se public. 
după manuscrisul lui K. Marx, anexat la procesul-verbal din 3 mai 1 870 
al Consiliului General. 

„Daily Telegraph• - cotidian englez fondat la Londra în 1 855. 
„The Eastern Post• - săptăminal muncitoresc ; a apărut la Londra 

din 1868 pînă în 1 873. Jncepind din februarie 1 871 - organul de presă 
al Consiliului Geneal al Internaţionalei. 

„La MarseiJJaise• - cotidian francez, organ de presă al repu
bhcanilor de stinga ; a apărut la Paris din decembrie 169 pină în 
septembrie 1 870 ; ziarul a publicat materiale privind activitatea Inter
naţionalei şi mişcarea muncitoreacă. - 46. 

369 Primul proces al Conduceri din Paris a Internaţionalei a avut loc în 
martie 1 868. Al doilea proces a avut loc intre 22 mai şi 19 iunie 
1 868. - 459. 

3i0 Această rezoluţie a fost prezentată la şedinţa din 10 mai 1 870 a Con
siliului General de către A. Jung, în numele lui Marx, care lipsea. 
fiind bolnav. Un grup de emigranţi mic-burghei francezi de la Londra 
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adepţi ai lui F. Pyat, care, în urma rezoluţiei din 7 iulie 1868 a Con
siliului General (vezi volumul de faţă, pag. 335) . pierduse orice 
legătură cu Internaţionala, continua să se intituleze secţia franceză de 
la Londra şi să publice documente în numele Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. In cursul anului 1 869, în Consiliul General a fost 
ridicată de mai multe ori problema delimitării oficiale faţă de acest 
grup. In primăvara anului 1 870, această delimitare devenise cu atît 
mai necesară cu cit în acest timp în Franţa se pregătea al treilea 
proces împotriva membrilor Internaţionalei, iar ca materiale de acu
zare figurau documentele aşa-numitei „Secţii franceze de la Londra" ,  
printre altele un apel adoptat la adunarea din 20 octombrie 1868, în 
care Internaţionala era identificată cu societatea republiană secretă 
Comuna revoluţionară, condusă de F. Pyat. 

Textul rezoluţiei în limba engleză s-a păstrat sub forma ma
nuscrisului lui Marx aneat la procesul-verbal din 10 mai 1870 şi a 
fost publicat în „Penny Bee-Hive" nr. 418 din 1 4  mai 1 870. 

S-a păstrat, de asemenea, textul în limba franceză al rezoluţiei 
copiat de A. Serraillier ; acest text a fost publicat în „Marseillaise" 
nr. 1 45 din 14 mai 1 870, „Internationale" nr. 70 din 15 mai 1870, 
„:galite" nr. 21 din 21 mai 1870. In limba germană, rezoluţia a fost 
publicată în „Volksstaat" nr. 41 din 21 mai 1 870. Pentru ediţia de 
faţă, la bază a stat manuscrisul textului rezoluţiei confruntat cu 
textul din ziarul „Penny-Bee-Hive". - 460. 

37 1 Propunerea de a se schimba locul convocării congresului ordinar, 
care, potrivit hotărîrii Congresului de la Basel, trebuia să se întru
neascâ la Paris, a fost făcută de Marx la şedinţa din 17 mai 1170 a 
Consiliului General. Această propunere a fost determinată de inten
sificarea persecuţiilor guvernului lui Napoleon al III-iea împotriva 
mişcării muncitoreşti şi democratice, şi în special împotriva Inter
naţionalei. 

Congresul nu s-a putut întruni nici la Mainz, deoarce în iulie 
1870 a început războiul franco-prusian. La şedinţa din 2 august 1870 
a Consiliului General, Marx a propus ca, în ceea ce priveşte ami
narea congresului, să fie consultate secţiile şi federaţiile naţionale. 
Primind :onsimţămîntul organizaţiilor locale, la 23 august 1870 Con
siliul General a amînat oficial convocarea congresului ordinar „pînă 
la o dată mai prielnică". 

Rezoluţia propusă de Marx cu privire la convocarea congresu
lui la Mainz a fost aprobată de Consiliul General la 17 mai 1870 şi 
publicată în „Volksstaat" nr. 42 din 25 mai 1 870, iar apoi în „Vor
bote" nr. 6 din iunie 1870, în „:galite" nr. 22 din 28 mai 1870 şi „Mira
beau" nr. 45 din 29 mai 1870. ln limba engleză, textul rezoluţiei s-a 
păstrat în procesele-verbale ale Consiliului General şi sub forma unei 
copii scrise de Eleanor Marx. 

„Le Mirabeau" - săptămînal belgian, a apărut la Vervier din 
1 868 pină în 1874 ; organ de presă al secţiilor din Belgia ale Inter
naţionalei. - 461.  

372 Scrisoarea adresată Comitetului Partidului muncitoresc social-democrat 
german a fost scrisă de Marx şi Engels la 14 iunie 1 870 în leg;Hură 
cu congresul Internaţionalei care urma să aibă loc în septembrie 1870. 
După ce la 17 mai 1 870 Consiliul General a hotărît ca congresul 
ordinar să aibă loc la Mainz la 1 1  iunie, din însăr:inarea lui Lieb-
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knecht, Stumpf s-a adresat lui Marx, rugindu-l ca, în legătură cu alege
rile pentru Reichstag care urmau să aibă loc în septembrie, sa schimoe 
data convocării congresului, mutind-o în octombrie. La 12 iunie, o 
rugăminte asemănătoare a adresat Consiliului General Comitetul Parti
dului muncitoresc social-democrat. Geib a cerut acelaşi lucru lui 
Marx. Marx era categoric împotriva aminării congresului ; în afară 
de acest document, el şi-a expus părerea în această problemă în 
scrisoarea din 27 iunie 1 870 adresată Comitetului Partidului munci
toresc social-democrat (vezi volumul de faţă, pag. 637) . 

Scrisoarea de faţă a fost publicată în „Volksstaat• nr. 51 din 
6 iunie 1 872, precum şi în lucrarea „Leipziger Hochverrathsprozess. 
Ausfiihrlicher Bericht iber die Verhandlungen des Schwurgerichts zu 
Leipzig in dem Prozess gegen Liebknecht, Bebel und Hepner wegen 
Vorbercitung zum Hochverrath vom 1 1-26. Mărz 1872". Leipzig, 1 872. 
Textul scrisorii există şi în ediţiile din 1874 şi din 1894. Din însărcinarea 
Comitetului Partidului muncitoresc social-democrat, ediţia 1894 a 
apărut sub îngrijirea lui W. Liebknecht. - 402. 

373 Congresul de la Stuttgart al Partidului muncitoresc social-democrat 
german a avut loc intre 4 şi 7 iunie 1 870. - 462. 

374 „North German Correspondence• - buletin informativ al guvernului 
Bismarck ; a apărut sub această denumire la Berlin în limba engleză 
în anii 1869-1870. 

Fondul welfilor - fond special aflat la dispoziţia personală a 
lui Bismarck şi destinat coruperii presei. - 464. 

375 După reorganizarea redacţiei „:galite• (vezi adnotarea 329) , bakuniştii, 
căutind sa-şi recucerească poziţiile pierdute, au participat la Con
gresul ordinar al Federaţiei romande care a avut loc la La Chaux
de-Fonds intre 4 şi 6 aprilie 1 870, asigurindu-şi o majoritate formală 
de voturi : ei dispuneau de 21 de mandate din partea unor secţii 
neînsemnate şi în parte fictive faţă de 12 mandate din partea sec
ţiilor de la Geneva şi 6 mandate din partea secţiilor locale car>, 
dintr-un motiv sau altul, se pronunţau împotriva lui Bakunin. Pe ordi
nea de zi a congresului figura problema atitudind clasei muncitoare 
faţă de lupta politică. In opoziţie cu secţiile de la Geneva, bakuniştii 
invocau textul în limba franceză, denaturat, al Statutului, propagau 
abţinerea de la lupta politică. La insistenţele lui Bakunin, lucrările 
congresului au început cu primirea în Federaţia romandă a secţiilor 
nou create. In problema primirii secţiei create de Bakunin la Genevd 
sub denumirea de „Alianţa democraţiei socialiste. Secţia centrală" 
(vezi adnotarea 305) şi a secţiei bakuniste de la La Chaux-de-Fonds 
s-a dat o luptă înverşunată. N. Utin, unul dintre conducătorii secţiei 
ruse de la Geneva, a demascat activitatea scizionistă a lui Bakunin. 
S-a produs o sciziune : delegaţii secţiilor de la Geneva şi alţi adepţi 
ai Consiliului General şi-au continuat lucrările independent. 

Adepţii Alianţei şi-au însuşit denumirea de congres romand, 
au ales un nou comitet federal, mutindu-i sediul la La Chaux-de
Fonds. In felul acesta, în Elveţia romandă au fost create două comi
tete federale : unul la Geneva şi unul la La Chaux-de-Fonds. Baku
niştii au început să editeze ziarul „La Solidari te• , care a apărut Ia 
Neuchâtel, avind ca redactor pe J. Guillaume, iar apoi la Geneva 
de la 1 1  aprilie 1 870 pină la 12 mai 1871  ; a continuat linia ziarului 
„Prgres•. 
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La 12 aprilie 1870, Iuînd cunoştinţă de cele petrecute la congres, 
Consiliul General l-a însărcinat pe A. Jung să strîngă material supli
mentar, care a fost prezentat Consiliului într-o serie de şedinţe in 
cursul lunilor aprilie şi mai. La 28 iunie, ca răspuns la cererea insis
tentă a membrilor Comitetului de la Geneva, Consiliul a adoptat 
rezoluţia propusă de Marx. Rezoluţia trimisă celor două comitete fede
rale de către Jung, secretar-corespondent pentru Elveţia, a fost pu
blicată în „Solidarite" nr. 16  din 23 iulie 1870 şi în „Mirabeau" 
nr. 53 din 24 iulie 1870. - 465. 

376 Şedinţa din 21 iunie 1 870 a Consiliului General a fost consacrată pro
blemei lock-outului muncitorilor din construcţii de la Geneva. La 
această şedinţă, Marx a fost însărcinat să întocmească un apel către 
sindicatele şi secţiile Internaţionalei din Europa şi America. Apelul 
scris de Marx a fost aprobat de Consiliu la şedinţa din 5 iulie şi pu
blicat ca foaie volantă în limbile engleză, germană şi franceză : 
„The Loock-out of the Building Trades at Geneva. The General Council 
of the International Working Men"s Association to the Working Men 
•and Women of Europe and the United States" ; „Die Aussperrung 
der Bauarbeiter in Genf. Der Generalrath der internationalen Ar
beiterassoziation an die Arbeiter und Arbeiterinnen in Europa und 
den Vereinigten Staaten" ; „La Greve des corps de metiers en bâti
ment a Geneve. Appel du Conseil general de l'Assooiation Internatio
nale des Travailleurs aux travailleurs et travailleuses de !'Europe et 
des Etats-Ulis" .  In limba germană, apelul a fost publicat în „Volksstaat" 
m. 56 din 13  iulie 1 870, „Volkswille" nr. 25 din 16 iulie 1870 şi în 
„Vorbote" nr. 7 din iulie 1 870. La baza ediţiei de faţă a stat textul 
foii volante în limba engleză confruntat cu textul german şi cu cel 
francez. Deosebirile esenţiale au fost menţionate în note de subsol. 

„ VolkswilJe• - ziar muncitoresc austriac, a apărut la Viena din 
ianuarie 1870 pînă în iunie 1874. - 466. 

377 Este vorba de declaraţia adoptată Ia 2 iunie 1 870, la adunarea Aso
daţiei antreprenorilor din cantonul Geneva ş1 publicată sub formă 
de afiş, în care întreaga răspundere pentru organizarea grevei din 
Geneva era arunoată asupra Internaţionalei ; antreprenorii au cerut 
autorităţilor să aplice acel articol din constituţia federală care 
dădea guvernului dreptul să-i expulzeze pe „străinii care primej
duiesc securitatea internă şi externă a Elveţiei " .  - 467. 

378 „Comunicare confidenţială tuturor secţiilor• a fost scrisă de Marx 
în legătură cu pregătirea congresului ordinar. La şedinţa din 28 iunie 
1870 a Consiliului General, Marx a propus să se discute în secţii 
problema schimbării sediului Consiliului General, motivînd că nu 
este indicat să se creeze condiţii privilegiate pentru muncitorii din
tr-o ţară sau alta ; propunerea lui Marx a fost adoptată. Ea a în
timpinat însă opoziţie din partea lui Hales, membru în Consiliul 
General. La 5 şi la 12 iulie, Consiliul General a discutat din nou 
această propunere şi a respins-o. La 1 4  iulie, Marx i-d înmînat lui 
A. Jung comunicarea confidenţială pentru a o expedia în Elveţia 1 
s-a păstrat şi textul trimis lui De Paepe de c.tre A. Seraillier, se
cretarul corespondent al Consiliului General pentru Belgia. Secţiile 
s-au pronunţat împotriva schimbării sediului Consiliului General, 
considerînd că Londra este locul cel mai potrivit pentru activitatea 
organului conducător al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
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In volumul de faţă, înştiinţarea se tip.reşte după manuscrisul 
anexat la scrisoarea adresată de Marx lui H. Jung la 14 iulie 1870. 
Acest document, care la timpul său n-a fost destinat presei, se pu
blică pentru prima oară. - 469. 

3i9 Ordinea de zi a congresului ordinar care urma ·Să se deschidă la 
5 septembrie 1 870 la Mainz a fst întocmită tle Marx ş i  aprobată de 
Consiliul General la 1 2  iulie 1870. In timpul discutării ei în şedinţele 
Consiliului G:neral, Marx a luat de citeva ori cuvîntul pentru a 
lămuri unele probleme. Textul, aprobat de Consiliu, a fost publicat 
sub forma unei foi volante în limba engleză sub titlul „The Fifth 
Annudl Congress of the International Working Men's Association" -
In scrisoarea adresată lui Jung la 1 4  iulie 1 870, Marx dă textul in
tegral al ordinii de zi, recomandind să se păstreze ordinea proble
melor indicată de el. In ediţia de faţă, ordinea de zi este reprodusă 
după acest manuscris, mai complet decit foaia volantă publicată. 

Ordinea de zi a Congresului de la Mainz a fst publicată şi 
într-o serie de ziare în limbile franceză şi germană : „Solidarite" 
nr. 17 din 30 iulie 1870, „Liberte" nr. 162 din 31 iulie 1870, „Volks
staat" nr. 65 din 13 august 1870 şi în revista „Vorbote " nr. 7 din iulie 
1870. - 470. 

380 „Schi/a unei cuvîntări care nu a fost rostită în problema irlandeză" 
a fost întocmită de Marx pentru a participa la discuţia în problema 
irlandeză care a avut lc la 26 noiembrie 1867 în cadrul Consiliului 
General. Discutarea problemei irlandeze în Consiliul General, în
cepută la 19 noiembrie (vezi adnotarea 195) , a fost amînată, la pro
punerea lui Marx, pentru şedinţa următoare, la care Marx intenţiond 
să-şi rostească cuvîntarea. Cu puţin timp înainte de şedinţă, la 
23 noiembrie, la Manchester au fost executaţi trei dintre fenienii 
condamnaţi. Marx a considerat că în condiţiile agitaţiei generale pro
vooate de această execuţie nu era indicat ca el să rostească cuvîn
tarea şi a cedat cuvîntul lui Peter Fox, considerînd că este mai 
oportun ca un englez membru al Consiliului General să exprime 
într-un moment atit de greu simpatia faţă de irlandezi şi să con
damne actul singeros al guvernului englz. Mai tirziu, pregătind re
feratul în problema irlandeză care urma să fie prezentat în cadrul 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani (vezi în volumul de faţă, 
pag. 47--493 schiţa referatului prezentat de Marx la 16 decembrie 
1 867 şi însemnările din procesul-verbal, pag. 596-598) , Marx a folosit 
schiţa cuvîntării nerostite şi materialele strînse în acest scop. - 473. 

38 1  Este vorba de actul cu privire la organizarea Irlandei adoptat de 
Parlamentul cel lung l a  12  august 1652, î n  perioada revoluţiei bur
gheze, după reprimara de către Anglia a răscoalei de eliberare 
naţională din Irlanda din anii 1641-1652. Acest act a consfinţit 
regimul de violenţă şi teroare sîngeroasă instaurat de colonialiştii 
englezi în Irlanda şi a legiferat j efuirea în masă a pămînturilor irlan
deze în folosul reprezentanţilor burgheziei engleze şi al nobilimii 
„noi •,  îmburghezite. Potrivit acestui act, majoritatea populaţiei băşti
naşe din Irlanda era declarată „vinovată de revoltă" .  Printre „vino· 
va ţi• erau incluşi chiar irlandezi care, deşi nu participaseră direct la 
răscoală, nu erau destul de „devotaţi" statului englez. Cei declaraţi 
„vinovaţi • erau categorisiţi în funcţie de măsura în care participa
seră la răscoală şi supuşi unor crunte represiuni : pedeapsa cu 



moartea, surghiunul, cqnfisarea bunurilor. La 26 septembrie 1653, 
actul cu priire la organizarea Irlandei a fost completat cu un nou 
act care prevedea strămutarea cu forţa a irlandezilor ale căror bu

nuri fuseseră confiscate în provincia pustie Connaught şi în comitalul 
Clare şi stabilea modul de �mpărţire a pămînturilor luate de la aceştia 
creditorilor parlamentului, ofiţerilor şi soldaţilor din armata engleză. 
Cele două acte consfinţeau şi extindeau bazele economice ale land
lordismului englez în I>landa. - 473. 

382 Habeas Corpus Aci, vezi adnotarea 356. - 473. 

383 Caracterizînd astfel politica sîngeroas. a guvernului englez faţă de 
fenienii irlandezi, Marx foloseşte cuvintele din mesajul tronului rostit 
de regina Angliei fo parlament la 19 niembrie 1 867. 

„The ChronicJe• - săptăminal englez de orientare catolică ; a 
apărut la Londra în 1 867-1868. - 473. 

384 In 1 840, în timpul încercării nereuşite de la Boulogne de a efectua 
o lovitură de stat, Ludovic Bonaparte a rănit un ofiţer din trupele 
guvernamentale. Referindu-se la acest fapt, în scrisoarea adresată la 
24 noiembrie 1 67 lui Marx, Engels arăta că clasele dominante din 
Anglia îi invinuisc pe nedrept pe fenieni de o crimă asemănătoare 
şi îi  trimit la spînzurătoare, dind dovadă în acelaşi timp de servi
lim faţă de Napoleon al III-iea, criminalul încoronat. - 473. 

;ss Sistemul „Corn-Acre• - sistem caracterislic pentru exploatarea pă· 
mîntului în Irlanda, potrivit căruia arendaşul mai mare, de obicei 
arendaşul intermediar (middleman) , subarenda în condiţii înrobi
toare pămîntul în mici loturi de o jumătate de acru sau de un acru 
arendaşilor săraci sau muncitorilor agricoli. Expresia „Corn-Acre" 
(Corn-acre - textual : „acru de cereale") a intrat în uz incepind din 
secolul al XVIII-iea, după adoptarea legii care prevedea folosirea 
pentru culturi cerealiere a micilor parcele date în arendă. - 476. 

386 Abrogarea legilor cerealelor în 1 846, care a ds la scăderea preţu
rilor la cereale ca urmare a faptului că în Anglia s-a redus cererea 
de cereale irlandeze, precum şi a faptului că a crescut cererea de 
lină şi de alte produse animaliere irlandeze, a determinat pe land
lorzi şi pe fermierii înstăriţi să treacă la agricultura extensivă, ceea 
ce a atras după sine la mijlocul secolului al XIX-iea alungarea în 
masă a micilor arendaşi irlandezi de pe pămînturile cultivate de ei 
(„curăţirea moşiilor") . - 476. 

387 Analizînd situaţia mizeră a ţărănimii irlandeze în ·legătură cu , ,cură
ţirea moşiilor " ,  Marx se referă aici la un proces analog de alungare 
cu forţa de pe pămînturile lor a locuitorilor din regiunea muntoasd 
a Scoţiei (gaelii) de către aristocraţia anglo-scoţiană in scolul 
al XVIII-iea - începutul secolului l XIX-iea ; caracterizarea acestui 
proces este făcută de Marx în articolul „Alegerile. - Complicaţii 
financiare. - Ducsa de Sutherland şi sclavia" (K. Marx şi F. Engels. 
pere, voi. 8, Editura politică, 1 960, pag. 532-539) . prcum şi în 
capitolul al 24-lea din volumul I al „Capitalului" (vezi K. Max. 
„Capitalul", voi. I, Editura politică, 1 960, ediţia a IV-a, pag. 725-728) , 
- 476. 



388 Capetele rotunde - denumire dată în perioada revoluţiei burgheze 
engleze din secolul ul XVII-lea partizanilor parlamentului din cauza 
obiceiului lor puritan de .-şi tunde scurt părul, spre deosebire de 
cavaleri, partizanii regelui, care purtau părul lung. - 476. 

389 Vezi adnotarea 335. - 477. 

390 Lupta pentru emanciparea catolicilor mişcare din primele decenii 
ale secolului al XIX-lea pentru desfiinţarea îngrădirilor drepturilor 
politice ale catolicilor, dintre care majoritatea erau irlan
dezi. In Irlanda, această mişcare a fost condusă de burghezia liberală, 
în frunte cu O'Connell ; ea a atras, datorită lozincii emancipării 
catolicilor, masele ţărăneşti. Mişcarea s-a încheiat în 1 829, cînd 
catolicii au ob�inut dreptul de a ocupa unele funcţii guvernamentale 
şi de a fi aleşi în parlament ; totodată, censul electoral de avere a 
fost mărit de cinci ori. Prin această manevră, clasele conducătoare 
din Anglia urmăreau să atragă de partea lor vîrfurile burgheziei 
irlandeze şi pe proprietarii funciari irlandezi, şi astfel să scindeze 
mişcarea naţională irlandeză. - 477. 

3 9 1  E>te vorba de refuzul Ligii pentru reformă (vezi adnotarea 170) de 
a sprij ini mişcarea de eliberare naţională din Irlanda. La şedinţa din 
1 noiembrie 1 867 a Consiliului Ligii pentru reformă a fost adoptată 
o rezoluţie propusă de radicalii burghezi care condamna mişcarea 
fenienilor. Rezoluţia Consiliului Ligii pentru reformă a fost condam
nată vehement de Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor în timpul discuţiei din noiembrie 1867 în problema 
irlandeză. - 478. 

392 Aceasta schiţă a stat la baza referatului în problema irlandeză pre
zentat de Marx la 16 decembrie 1867, la adunarea Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Londra, la care au participat şi repre
zentanţi a o serie de alte asociaţii muncitoreşti din Londra şi unii 
membri ai Consiliului General al Internaţionalei. Raportul a dr.t 
o oră şi jumătate şi a fost primit cu un viu interes de către asistenţă. 
Marx a fost invitat să prezinte un referat pe aceeaşi temă în cadrul 
altor asociaţii ale muncitoiilor germani de la Londra. Deşi este foarte 
amplă, această schiţă este doar o ciornă care nu epuizează cîtuşi de 
puţin conţinutul referatului prezentat de Marx. - 479. 

393 Este vorba de cele trei mari răscoale de eliberare naţională din 
Irlanda. Prima răscoală ( 1641-1652) a avut loc în perioada revoluţiei 
burgheze engleze şi a constituit răspunsul ţăr.nimii irlandeze şi al 
nobilimii expropriate la politica colonialistă a absolutismului englez, 
continuată în anii revoluţiei de reprezentanţii burgheziei engleze şi 
de nobilimea „nouă", îmburghezită. La răscoală au participat nobi
limea de clan anglo-irlandeză (urmaşii feudalilor englezi - cuce
ritori ai Irlandei care s-au amestecat cu aristocraţia de clan irlan
deză) , ameninţată să i se confişte posesiunile, şi o parte considerabilă 
a clerului catolic. Majoritatea conducătorilor răscoalei au fost din 
acest mediu. !năbuşirea răscoalei de către trupele republicii engleze 
comandate de Cromwell a consolidat poziţiile „noii" nobilimi, îmbo
găţită de pe urma j afului colonial al Irlandei, şi a contribuit la restau
rarea monarhiei în Anglia în 1660. 

Motivul celei de-a doua răscoale (1689-1691) a fost lovitura de 
stat din Anglia din 1688 („revoluţia glorioasă") ,  care a dus la in-
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staurarea monarhiei burghezo-aristocratice constituţionale, în frunte 
cu Wilhelm al III-lea de Orania. Căutînd să folosească mişcarea 
ir.Iandeză pentru redobîndirea tronului, Iacob al Ii-lea Stuart, alungat 
din Anglia, a condus oficial răscoala. Scopurile partizanilor reacţio
nari i lui Iacob şi cele ale răsculaţilor irlandezi nu coincideau. Sub 
presiunea acestora din urmă, Iacob al Ii-lea a fost nevoit să recu
noască temporar independenţa parlamentului irlandez şi abrogarea 
actelor colonialiste care legiferau confiscarea pămînturilor irla 1de
zilor. Lunga campanie militară s-a încheiat cu înfrîngerea răsculaţilor. 

A treia răscoală (mai-iunie 1798) a fost provocată de asuprnea 
colonială, de politica provocatoare, teroristă a guvernului englez, 
care a desfiinţat organizaţiile patriotice irlandeze, de samavolnicia 
autorităţilor coloniale şi a bandelor reacţionare recrutate de land
lorzii englezi. Răscoala a fost punctul culminant al avîntului mişcării 
de eliberare naţională din Irlanda, care s-a intensificat sub influenţa 
războiului pentru independenţa coloniilor engleze din America şi a 
revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. ln 
fruntea răscoalei s-a aflat aripa revoluţionară a organizaţiei burgheze 
patriotice „Irlandezii uniţi" (înfiinţată de Wolf Tone la Belfast în 
1791 ) .  Membrii acestei organizaţii aspirau la proclamarea republicii 
irlandeze independente. Faptul că conducerea organizaţiei „Irlandezii 
uniţi" nu a avut o legătură strînsă cu ţărănimea, care forma masa 
principală a răsculaţilor, arestarea în ajunul răscoalei a majorităţii 
organizatorilor ei, lipsa de unitate şi caracterul în mare măsură 
spontan al răscoalei au determinat înfrîngerea ei. Au eşuat şi în
cercărHe de a debarca în Irlanda trupe franceze pentru a veni în 
ajutorul răsculaţilor. Reprimind cu cruzime răscoala, guvernul englez 
a înfăptuit în 1801 uniunea colonialistă anglo-irlandeză (vezi adno
tarea 335). - 479. 

394 ln jurul anului 1 155, papa Adrian al !V-lea a emis o bulă prin care 
conferea regelui Angliei Henric al Ii-lea titlul de lord-guvernator 
al Irlandei şi sancţiona cucerirea acestei ţări sub pretextul regle
mentării problemelor bisericii irlandeze în schimbul promisiunii de 
a subordona biserica irlandeză Vaticanului. Henric al Ii-lea a pro
fitat de această „învestitură" şi în 1 17 1  a organizat o expediţie de 
cotropire în Irlanda. 

In 1576, în legătură cu agravarea contradicţiilor dintre Anglia 
protestantă şi puterile catolice, papa Grigore al Xiii-lea a ridicat 
reginei Elisabeta dreptul la coroana Irlandei. - 480. 

395 Pale - textual : „îngrăditură" - denumire dată în evul mediu colo
niei engleze din Irlanda, creată în urma cuceririi de către feudalii 
anglo-normanzi în secolul al XII-lea a părţii de sud-est a insulei. 
Colonia, la graniţele căreia cuceritorii au făcut fortificaţii (de aici 
denumirea) ; a servit englezilor ca bază pentru războaiele neîntre
rupte împotriva populaţiei din partea necucerită a Irlandei, care 
s-au încheiat în secolele XVI-XVII prin cucerirea întregii ţări. 
- 480. 

396 Este vorba de parlamentul anglo-irlandez, convocat pentru prima 
oară la sfîrşitul secolului al XIII-lea şi format iniţial din reprezen
tanţi ai marilor feudali şi ai înaltului cler din colonia engleză din 
Irlanda (Pale). O dată cu extinderea puterii englezilor asupra întregii 
insule, parlamentul a devenit organul reprezentativ al aristocraţiei 
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engleze şi anglo-irlandeze pe lingă viceregele Irlandei ; împuterni
cirile parlmentului au fost limitate la maximum. Potrivit legii din 
1 495, parlamentul putea fi convocat şi putea adopta legi numai cu 
permisrnnea Consiliului privat. Lipsit de fapt de iniţiativă legisla
tivă, reacţionar prin componenţa sa, parlamentul anglo-irlandez a 
constituit mult timp o unealtă a autorităţilor coloniale engleze. Abia 
în deceniul al 9-lea al secolului al XVIII-lea, sub influenţa avîntului 
mişcării de eliberare naţională, guvernul englez a fost nevoit să 
accepte extinderea drepturilor parlamentului irlandez. O dată cu 
înfiinţarea uniunii anglo-irlandeze în 1 801 însă, parlamentul irlandez 
a to&t desfiinţat. - 481.  

397 Vezi adnotarea 381 . - 481.  

398 Este vorba de actul de capitulare de la Limerick, semnat in octombrie 
1 691  de răsculaţii irlandezi şi de cpmandamentul englez şi sancţionat 
de regele Wilhelm al III-iea. Potrivit acestui act, trupele răs:ulaţi
lor capitulau în condiţii onorabile : soldaţilor şi ofiţerilor li s-a dat 
dreptul să intre în serviciul unei armate străine sau să se înroleze 
în armata lui Wilhelm al III-lea ; locuitorilor Irlandei, inclusiv cato
licilor, li s-a promis o amnistie, menţinerea bunurilor şi a drepturilor 
electorale, libertatea conştiinţei etc. Cu cîteva luni înainte de sem
narea actului de capitulare de la Limerick au fost semnate acte 
analoge de capitulare a garnizoanelor răsculaţilor din Galway şi din 
alte oraşe. La scurt timp, colonialiştii englezi au încălcat grosolan 
condiţiile acestor acte. - 481 . 

399 Este vorba de landlorzii care aveau domenii în Irlanda, dar locuiau 
permanent în Anglia ; domeniile landlorzilor absente.ş ti erau admi
nistrate de agenţi funciari, care foloseau metode rapace de exploa
tare a ţăranilor, sau erau luate în arendă de către arendaşi interme
diari, care subarendau ţăranilor mici parcele. - 482. 

400 W. Molyneux. „The Case of lreland's Being Bound by Acts of Parlia
ment in England Stated".  Dublin, 1 698. - 482. 

40 1 Codul penal (Penal Code sau Penal Laws) - legi promulgate de co
lonialiştii englezi la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi îndeosebi în 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea pentru Irlanda sub pretextul 
luptei împotriva comploturilor catolice şi a duşmanilor religiei angli
cane. Aceste legi lipseau de fapt pe irlandezii băştinaşi, în majori
tatea lor catolici, de orice dreptun cetăţeneşti şi politice. Limitînd 
dreptul irlandezilor catolici de succesiune, de dobîndire şi de înstrăi
nare a proprietăţii şi introducînd pe scară largă în practică confis
carea averii pentru cele mai mici contravenţii, aceste legi erau un 
instrument de expropriere a proprietarilor irlandezi care mai deţi
neau încă pămînt. Codul penal stabilea condiţii grele de arendă 
pentru ţăranii catolici, contribudnd la împilarea lor de către land
lorzii englezi şi intermediarii agricoli. Acest cod urmărea, de ase
menea, desfiinţarea tradiţiilor naţionale irlandeze : interzicea şcolile 
naţionale irlandeze, prevedea pedepse aspre pentru învăţători, pentru 
preoţii catolici irlandezi etc. Abia la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
ca urmare a avîntului mişcării de eliberare naţională din Irlanda, 
au fost abrogate o mare parte din legile represive. - 483. 
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40 2 Freehold - mica proprietate de pămînt în Anglia care se trage din 
p roprietatea funciară liberă din evul mediu. Posesorul freeholdului 
plătea lordului o mică rentă funciară fixă în bani şi avea dreptul sd 
dispună liber de parcela sa de pămînt. - 484. 

403 Este vorba de încheierea în 18 15  a rlzboiului Angliei împotriva 
Franţei lui Napoleon. - 484. 

404 Cotters - categorie a populaţiei agricole care provenea din rin
durile ţăranilor cu pămînt puţin şi fără pămînt din evul mediu. Lipsa 
de pămînt în Irlanda ii determina să recurg. la arendarea pămîntului 
în cele mai grele condiţii, la o muncă istovitoare la landlord sau la 
arendaşul bogat pentru o mică parcelă şi pentru locuintă (cottage). 
Situaţia cotters-ilor se apropia de cea a muncitorilor agricoli. - 486. 

405 Mişcarea repealer-ilor - mişcare care s-a desfăşurat sub lozinca 
desfiinţării uniunii anglo-irlandeze din 1801  (Repeal of Union) şi 
care a luat o largă răspîndire în Irlanda începînd din deceniul 
al 3-lea al secolului al XIX-iea. Liberalii burghezi care se aflau în 
fruntea acestei mişcări (O'Connell şi alţii) considerau însă agitaţia 
in jurul desfiintării uniunii doar ca un mij loc de a obţine din partea 
guvernului englez mici concesii pentru burghezia irlandeză. In 1835, 
O'Connell a încheiat cu liderii partidului whigilor Acordul de Ia 
Lichfield (întrucit tratativele au fost duse în casa lordului Lichfield 
din Londra, acordul a primit această denumire) , prin care în schimbul 
a o serie de avantaje în interesul claselor avute din Irlanda, 
O'Connell promitea să-i sprijine pe whigi în parlament şi să con
tribuie ·la restrîngerea mişcării de masă în I rlanda. ln conformitate 
cu acest acord, O'Connell şi adepţii lui au sistat agitaţia pentru 
desfiinţarea uniunii, dar, sub influenţa creşterii nemulţumirii popu
lare în Irlanda, au fost nevoiţi să înfiinţeze în 1 840 Asociaţia repeale
rllor, pe care s-au slr.duit s-o orienteze pe calea compromisurilor cu 
clasele guvernante din Anglia. Asociaţia s-a destrămat la sfirşitul 
deceniului al 5-lea al secolului al XIX-iea. - 487. 

406 Vezi adnotarea 385. - 490. 

4 07 Fragmentul „Istoria Irlandei•, publicat în volum, este o parte dintr-o 
amplă lucrare istorică plănuită pe această temă, la care Engels a 
lucrat în ultimele luni ale anului 1869 şi în prima jumătate a anului 
1870. Engels intentiona ca, pe baza istoriei I rlandei, să demaşte sis
temul şi metodele dominaţiei coloniale engleze, să arate urmările 
ei nefaste pentru destinele istorice nu numai ale naţiunii asuprite, 
ci şi ale celei asupritoare, să critice lucrările istoricilor, economişti
lor şi geografilor burghezi englezi, care denaturau istoria Irlandei 
şi  realitatea irlandeză în spirit rasist-şovin. 

Ideea de a scrie o lucrare de istorie a Irlandei data din vara 
anului 1869. Pentru a cunoaşte mai bine ţara, Engels a făcut în luna 
septembrie a aceluiaşi an o călătorie prin Irlanda. Pentru această 
lucrare, el a studiat o vastă literatură şi diferite izvoare istorice : 
opere ale unor autori din antichitate şi din evul mediu, anale, vechi 
culegeri de legi, acte legislative, monumente ale folclorului şi lite
raturii, note de călătorii, numeroase lucrări de istorie, arheologie, 
economie, geografie, geologie etc. Bibliografia întocmită de Engels 
pentru istoria Irlandei s-a păstrat ; ea numără peste 150 de titluri. 



734 Adnotări 

Materialele pregătitoare ocupă cea mai mare parte din cele 15 caiete 
cu însemnări din acea perioadă, fără a mai socoti notele, fragmen
tele scrise pe foi separate, extrase din ziare. Pentru a studia izvoa
rele irlandeze, Engels şi-a însuşit limba irlandeză veche. El a tradus 
singur în limba germană unele pasaje din analele irlandeze şi din 
vechile saga scandinave. Marx, care acorda o mare importanţă acestei 
lucrări, l-a ajutat în permanenţă pe Engels în studierea istoriei 
Irlandei. Concepţiile lui Marx şi Engels asupra principalelor pro
bleme ale istoriei Irlandei s-au format în procesul unor disoutii 
comune. 

In mai 1 870, Engels a trecut la redactarea lucrării pe baza mate
rialului studiat. S-a păstrat următorul plan al lucr.rii alcătuit de el : 

„ 1 .  Condiţii naturale 
2. Vechea Irlandă 
3. Cuceririle engleze 

1) Primele invazii 
2) Pale şi teritoriul Irlandei indigne (Irishry) 
3) Supunerea şi exproprierea. 152 „. - 1691 

4. Dominaţia engleză 
1) Legile penale. t691-1780 
2) Răscoala şi uniunea. 1780-1801 
3) Irlanda în componenţa Regatului Unit 

a) Perioada micii ţărănimi. 1801-1846 
b) Perioada exterminării. 1846-1870".  

Engels a reuşit să scrie în întregime numai primul capitol -
„Condiţii naturale" .  Capitolul al doilea - „Vechea Irlandă" - a 
rămas neterminat ; Engels n-a reuşit însă să scrie următoarele două 
capitole, deşi în linii generale strînsese materialul necesar pentru 
toate capitolele lucrării (primele două capitole şi o parte din aceste 
materiale pregătitoare au fost publicate pentru prima oară în „Arhiva 
Marx şi Engels" ,  vol. X, 1948). Imprejurările care l-au silit pe Engels 
să întrerupă lucrul au fost legate de marile evenimente politice care 
au început în iulie 1 870. Războiul franco-prusian, Comuna din Paris, 
lupta împotriva bakuniştilor, intensa activitate practică în cadrul 
Internaţionalei, - toate acestea l-au împiedicat pe Engels să-şi ter
mine lucrarea. El a folosit însă rezultatele cercetărilor sale ştiinţi
fice în activitatea teoretică şi politică ulterioară. Printre altele, în 
1884, lucrînd la capitolele respective ale lucrării „Originea familiei, 
a proprietăţii private şi a statului" ,  Engels s-a sprijinit în mare mă
sură pe o serie de concluzii ştiinţifice trase în timpul studierii orin
duirii sociaQe a celţilor din vechea Irlandă. - 495. 

408 In Anglia, statul feudal centralizat a fost creat în secolele XI-XII, 
după cucerirea ţării în 1066 de către ducele Normandiei Wilhelm 
Cuceritorul. Reformele efectuate în secolul al XII-lea de Henric 
al II-lea Plantagenetul au întărit în mod deosebit puterea regală. 
Unul dintre obiectivele tendinţelor de cotropire ale monarhiei en
gleze a fost Irlanda. Ca umare a campaniilor din 1 169-1 1 7 1 ,  baronii 
anglo-nomanzi au întemeiat o colonie în partea de sud-est a Irlandei, 
care a primit ulterior denumirea de Pale (vezi adnotarea 395). - 497. 

409 Este vorba de comitatul Leishe (Liks) , situat în partea centrală a 
Irlandei, care în 1557, după confiscarea de către Tudori a pămîn
turilor feudalilor irlandezi, a fost denumit comitatul Reginei (Queen's 
Country) în cinstea reginei Angliei, Maria Tudor. - 498. 
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4 1 0  R. Kane. „The Industrial Resources of Ireland". Second Edition, Du-
,blin, 1845, pag. 265. - 502. 

4 1 1  Conform terminologiei contemporane : depozite mezozoice. 502. 

4 1 2  A. Stieler. „Hand-Atlas• .  Gotha, 1868. - 504. 

4 1 3  Este vorba de foametea din 1846-1847 din Irlanda. - 509. 

4 1 4  Este vorba de perioada de crunte represiuni şi de expropriere în 
masă a populaţiei irlandeze după înăbuşirea de către trupele repu
blicii burgheze engleze a răscoalei de eliberare din Irlanda din 
1641-1652. Conform actelor din 1652 şi 1653 ale parlamentului englez 
(vezi adnotarea 381 ) ,  o parte din proprietarii funciari irlandezi de
claraţi „vinovaţi de răscoală" au fost strămutaţi în provincia pustie 
Connaught şi în ducatul Clare, un ţinut mlăştinos din sudul ţării. 
Strămutarea s-a făcut prin violenţă, sub ameninţarea pedepsei cu 
moartea. - 510. 

4 1 5  Pomponius Mela. „Despre aşezarea pămîntului" ,  cartea a III-a, capi
tolul 6. - 512. 

4 1 6  Este vorba de abrogarea în 1 846 a legilor cerealelor (vezi adnotarea 
386). - 513. 

4 1 7 G. Boate. „Ireland's Natural History• .  Londra, 1652. După părerea 
lui Wakefield, această lucrare a fost scrisă în jurul anului 1645. 
- 514. 

4 1 8  J. Rutty. „An Essay towards a Natural History of the County Dublin" .  
Dublin, 1772, 2 vol. - 514. 

4 1 9  G. Symons. „British Rainfall". Londra, 1866. - 515. 

420 Este vorba de participarea Angliei la războiul împotriva Franţei lui 
Napoleon şi a ţărilor din Europa dependente de aceasta (în 1 812 
Anglia a luptat împotriva lui Napoleon alături de Rusia, Spania şi  
Portugalia), precum şi de războiul anglo-american început în 1 81 2  
şi provocat d e  politica d e  nerecunoaştere d e  către clasele guver
nante din Anglia a suveranităţii naţionale a Statelor Unite ale Ame
ricii şi de încercările Angliei de a-şi restaura dominaţia colonială 
pe teritoriul S.U.A. - 516. 

4 2 1  Volumul trei al acestei ediţii, în care se află sfîrşitul culegerii 
„Senchus Mor" („Marea carte a timpurilor vechi") , a apărut în 1 873, 
după ce Engels scrisese lucrarea de faţă. 

El a fost primul care a apreciat la justa valoare acest monument 
al dreptului vechi irlandez ca izvor pentru studierea orînduirii so
ciale a vechilor irlandezi. - 517. 

422 EngeLs se referă la culegerea 11Rer1m Hibernicarum Scriptores Ve
teres• ,  editată în �a.tru volume în 1814, 182--1 826 de Ch. O'Conor 
la Buckingham. 

In această culegere a apărut pentru prima oară o parte din 
„Analele celor patru magiştri" ,  „Analele abatelui Tighernach•, scrise 
n secolele al XI-iea - XV-lea şi care cuprind evenimente incepînd 
de la sfîrşitul secolului al III-lea, „Annales Ultonienses• (alcătuite de 



diferiţi cronicari m secolele al XV-lea-XVII-lea şi cuprind eveni
mente începînd de la mijlocul secolului al V-lea) şi „Annales Inisfa
lensis",  menţionate de Engels mai jos (se consideră că ele au îcput 
să fie scrise prin 1215, ajungînd cu expunerea evenimentelor pînl 
la 1318) .  - 520. 

423 Este vorba de r.scoala irlandeză din 1 798, la care a participat şi 
Arthur O'Conor (vezi adnotarea 393). - 521 .  

424 Saerralh ş i  Daerralh - forme d e  posesiune în vechea Irlandă, n 
condiţiile cărora posesorul, de regulă membru de rînd al obştii, lua 
în folosinţă de la şeful clanului sau tribului sau de la alţi repre
zentanţi ai nobilimii de gintă animale, iar mai tî:iu pămînt. Pose
siunea era legată de pierderea parţială a libertăţii personale (în 
forma Daerrath - în mai mare măsură, în forma Saerrath - în mai 
mică măsură) şi de îndeplinirea unor servituţi împovărătoare în 
folosul proprietarului. Această formă de dependenţă a fost caracte
ristică pentru perioada de descompunere a relaţiilor de ginta în 
vechea societate irlandeza şi de început a procesului de feudalizare 
a ei, cînd, deşi se menţinea în genere proprietatea obştii asupra pă
mîntului, vitele şi inventarul agricol erau deja proprietate privată 
şi existau forme embrionare ale proprietăţii private asupra pămîntului. 
In Irlanda, aceste relaţii erau reglementate de legile bregonilor -
păstrătorii şi tălmăcitorii vechilor obiceiuri în ceea ce priveşte drep
tul - şi şi-au găsit expresia în culegerea de vechi legi irlandele 
„Senchus Mor".  

Trimiterea făcută de Engels aici „vezi mai jos" se referea la un 
subcapitol al acestui capitol care însă n-a mai fost scris. - 525. 

425 S. Bernhard. „Vita S. Malachiae".  - 525. 

426 Lucrările lui Giraldi Cambrensis cu privire la Irlanda „Topographia 
Hibernica" şi „Expugnatio Hibernica" (în manuscrisul lui Engels 
„Hibernia Expugnata") făceau parte din volumul 5 il ediţiei menţio
nate de Engels „Giraldi Cambrensis Opera", a cărei editare a fost 
începută de J. M. Bruer. Vol. 5, editat de J. Fh. Dimock, a apărut 
în 1 867. - 525. 

427 Este vorba de următoarele lucrări : M. Hanmer. „The Chronicie of 
Ireland" ; E. Campin. „History of Ireland" ; E. Spencer. „A. View 
of the State of Ireland",  publicate în : „Ancient Irish Histories. The 
Works of Spencer, Campion, Hanmer and Marleburrough" .  Vol. I-II, 
Dublin, 1 809 ; J. Davies. „Historical Tracts" .  Londra, 1786 ; W. Cam
den. „Britannia". Londra, 1637 ; F. Moryson „An Itinerary containing 
Ten YeaS Travels through the Twelve Dominions of Gemany, 
Bohmerland, Switzerland, Netherland, Denmark, Poland, Italy, Turkey, 
Frace, England, Scotland and Ireland" .  Londra, 1617. - 526. 

428 Această explicaţie a fost dată în conferinţa publică ţinută de Huxley 
la Manchester, la 9 ianuarie 1 870 pe tema : „Strămoşii şi înaintaşii 
poporului englez" .  Ziarul „Manchester Examiner and Times• din 
12 ianuarie 1 870 a publicat o dare de seamă detaliată asupra con
ferinţei. - 527. 

429 Diodor Sicilianul. „Biblioteca istorică", cartea a V-a. - 527. 

430 Strabo. „Geographie", traducere de K. Kărcher. Cartea a 7-a, Tlbin
gen, 1 835. - 527. 
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43 1 J. G1 imm. 1 1Deutsche Rechtsalterthilmer" .  Gottingen, 1 828, pag. 488. 
- 527. 

432 Ch. Fourier. „Le nouveau monde industriei et societaire ou invention 
du procede d'industrie attrayante et naturelle distribuee en series 
passionnees" .  Prima ediţie a apărut la Paris în 1 829. Vezi la pag. 399 
a acestei ediţii pasajul amintit de Engels. - 528. 

433 Ptolemeu. „Geografia •, partea a II-a, capitolul 2. - 528. 

434 Este vorba de aşa-numitele „Poeme ale lui Ossian" ,  scrise de poetul 
scoţian Macpherson şi publicate în 1 760-1765 ca opere care ar fi 
aparţinut legendarului bard celt Ossian. La baza acestor poeme, 
Macpherson a pus vechiul epos irlandez într-o versiune scoţiană de 
dată mai recentă. - 529. 

435 S. Eusebius Hieronymus. 1 1Commentariorum in Jeremiam Prophetam 
libri sex". Prologus. - 529. 

436 Gennadius. 11Illustrium virorum catalogus".  - 529. 

437 Este vorba de următoarele lucrări : Claudianus. „De IV consulatu 
Honorii Augusti panegiricus" ; Isidorus Hispalensis. 11Etymologiarum 
libri XX" ; Beda Venerabilis 11Historiae Ecclesiasticae libri quinque" ; 
Anonymus Ravennatis. „De Geographiae libri V" ; Eginhard. „Vita et 
gesta Caroli Magni" ; Alfred the Great. „Anglo-Saxon Version of 
the Historian Orosius". Engels a folosit, evident, extrase din lucrările 
amintite după cartea : K. Zeuss : 11Die Deutschen und die Nach
barstămme" .  Vezi pag. 568-569 din ediţia apărută la Milnchen în 
1837. - 530. 

438 Anmianus Marcellinus. 1 1Rerum gestarum libri XXXI" ,  liber XX. 
- 530. 

439 Neunnius 11Historia Brittonum" ; with an English Version by Gunn. 
Londra, 1819,  § 15. - 530. 

440 „Triade• - opere medievale din Wales, scrise într-o formă specifică, 
moştenită de la poezia vechilor celţi de aici, care se caracterizează 
prin folosirea numărului 3, cînd este vorba de persoane, obiecte sau 
evenimente. După conţinutul lor, „Triadele" se împart în istorice, 
religioase, juridice, poetice, moralizafoare. Prmele „Triade" au fost 
scrise nu mai tirziu de secolul al X-lea, dar cele care s-au păstrat 
datează din secolele XII-XV. - 530. 

442 G.W.F. Hegel. 1 1Vorlesungen iiber die Geschichte der Philosophie", 
Bd. 3. In : Werke, Bd. XV, Berlin, 1836, pag. 160. - 531. 

442 Şcoala alexandrină a neoplatonicienilor - curent mistic reacţionar 
în filozofia antică, care a apărut în secolul III e.n. în Alexandria 
(Egipt) şi care exprima ideologia aristocraţiei sclavagiste din pe
rioada de decădere a Imperiului roman. Izvorul neoplatonismului a 
fost idealismul obiectiv al lui Platon, şi latura '11ealistă a învăţăturii 
lui Aristotel care în filozofia neoplatonicienilor mergea pînă la 
recunoaşterea originii divine. ln secolul V e.n., un adept anonim al 
şcolii neoplatonicienilor îşi semna lucrările în care a încercat să 

49 - Mx-ngls - re, voi. 16 
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îmbine doctrina creştină cu neoplatonismul, cu numele primului 
episcop creştin al Atenei, Dionysios Areopagita. - 531.  

443 „Saga despre Harald•, „Haraldsaga•, care povesteşte despre faptele 
şi viaţa regelui norvegian Harald, întemeietorul dinastiei Ilarfagr (cei 
cu părul frumos), a fost scrisă la începutul secolului al XIII-iea de 
poetul şi cronicarul medieval islandez Snorri Sturluson. Această saga 
constituie o parte a cărţii lui Snorii Sturluson „Heimskringla •, în 
care este descrisă istoria regilor norvegieni din timpuri străvechi 
pînă în secolul al XII-lea. - 532. 

444 „Krdkumâl" („Cîntecul lui Krâka") - nul din monumentele poeziei 
medievale scandinave. Vikingul Ragnar Lodbrok (secolul IX), aflat 
în captivitate, îşi cîntă pe patul de moarte faptele sale de arme. 
Potrivit legendei, Krâka, soţia lui Ragnar, a cîntat acest cîntec co
piilor săi pentru a le trezi dorinţa de a-şi răzbuna tatăl ucis de 
regele Northumbriei, Ella. Engels a folosit textul cîntecului după 
crestomaţia : F. E. Ch. Dietrich „Altnordisches Lesebuch",  Leipzig, 
1864, pag. 73-80. - 533. 

445 J. Johnstone. „Lodbrokar-Quida ; or the Death Song of Lodbroke", 
Londra, 1782. - 533. 

446 „Saga despre Njal" - una dintre cele mai populare saga islandeze ; 
potrivit ultimelor cercetări, a fost scnsa la sfîrşitul secolului 
al XIII-iea pe baza tradiţiilor orale şi a unor scrieri vechi. Subiectul 
principal al acestei saga este viaţa şi moartea lui Gunnar, hawding 
(reprezentant al nobilimii gentilice) islandez şi a prietenului său, în
ţeleptul şi paşnicul bondc (membru liber al obştii) Njâl, cunoscător 
şi tîlcuitor al obiceiurilor şi legilor străvechi. Textul acestei saga 
cuprinde două întîmplări cu caracter istoric - istoria creştinizării 
Islandei fa •secolele X-XI şi o relatare a luptelor nomanzilor cu 
regele irlandez Brian Borumha, care, aşa cum arată Engels, este un 
izvor autentic pentru studierea unuia dintre cele mai importante 
evenimente din istoria Irlandei secolului al XI-iea - victoria re
purtată de irlandezi asupra cuceritorilor normanzi in 1014. Engels 
a folosit textul fragmentului respectiv din „Saga despre Njâl" după 
crestomaţia : F. E. Ch. Dietrich. „Altnordisches Lesebuch", Leipzig, 
1864, pag. 103-108. - 534. 

447 „Annales lnislalensis", vezi adnotarea 422. - 534. 

448 Potrivit ultimelor cercetări, localitatea amintită în „Saga despre Njâl" 
se transcrie Kankaraborg sau Kincora, reşedinţa regelui Brian din 
Munster. - 536. 

449 Este vorba de invzia tribului ge'manc al cimbrilor în Galia de sud 
şi Italia de nord în 1 13-101 î .e.n. In anul 101 î.e.n„ cimbrii au fost 
zdrobiţi de conducătorul de oşti roman Marius în bătălia de la Ver
cellae (Italia de nord) . Lupta romanilor cu cimbrii este descrisă de 
Plutarch în biografia lui Marius, de Tacit în „Germania" şi de alţi 
istorici din antichitate. - 537. 

450 „Beowu1f• - poem despre faptele de arme ale eroului legendar 
Beowulf ; unul dintre cele mai importante monumente ale vechiI 
poezii anglo-saxone. PoPmul a fost creat, probabil, în secolul 
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al VIII-lea ; la baza lui stau legende populare din viaţa triburilor 
gemanice din prima jumătate a secolului al Vl-lea. 

„Cintecul lui Hildebrand" - vezi adnotarea 83. 
„Edda• - culegere de legende mitologice şi eroice şi de cîntece 

ale popoarelor scandinave ; s-a păstrat sub formă de manuscris din 
secolul al Xiii-lea, descoperit în 1643 de episcopul islandez Sveinsson 
(aşa-numita „Vechea Edda") şi sub forma unui tratat despre poezia 
skalzilor, alcătuit la începutul secolului al Xiii-lea de poetul şi 
cronicarul Snorri Sturbuson („Noua Edda") . Cîntecele 11Eddei" re
flectau starea societăţii scandinave în perioada de descompunere a 
orînduirii gentilice şi de migraţiune a popoarelor. Printre ele se în
tîlnesc figuri şi subiecte din creaţia populară a vechilor germani. 
- 537. 

45 1 Leges barbarorum - documente de drept cutumiar al diferitelor tri
buri germanice, întocmite între secolele al V-lea şi al IX-iea. - 537. 

452 Manuscrisul lui Engels se întrerupe aici. Din planul care s-a păstrat 
al capitolului doi din lucrarea sa despre istoria Irlandei reiese că 
în acest capitol („Vechea Ir landă") Engels intenţiona de asemenea 
să trateze şi problemele orînduirii de clan, ale proprietăţii asupra 
pămîntului şi legile vechilor irlandezi (vezi „Arhiva Marx-Engels",  
voi. X, 1948, pag. 100). Acest punct esenţial al planului nu a fost 
realizat. - 538. 

453 Este vorba de răscoala din 1 745 a muntenilor din Scoţia ca răspuns 
la oprimarea şi deposedarea de pămînt în interesul aristocraţiei fun
ciare şi al burgheziei anglo-scoţiene. O parte a nobilimii din regiu
nile muntoase ale Scoţiei, care era interesată în menţinerea sistemu
lui feudal-patriarhal de clan şi sprijinea pretenţiile reprezentanţilor 
dinastiei Stuarţilor, care fusese răsturnată, la tronul Angliei (scopul 
oficial al răsculaţilor a fost aducerea pe tron a lui Carol-Eduard, 
nepotul lui Iacob al IJ-lea Stuart), a exploatat nemulţumirea mun
tenilor. După înăbuşirea răscoalei în regiunile muntoase ale Scoţiei, 
sistemul de clan a fost desfiinţat şi s-a intensificat procesul de alun
gare a ţărănimii scoţiene de pe pămînturile ei. - 539. 

4.- 4  Insula Helgoland (Marea Nordului), locuită în antichitate de tribul 
germanic al frizilor, a trecut în secolul al XVIII-iea în stăpînirea 
Danemarcii. In 1 807, în timpul războiului anglo-danez (1807-1814), 
a fost cotropită de Anglia, iar în 1814 i-a fost cedată de danezi 
acesteia prin tratatul de pace de la Kiel, confirmat ulterior prin tra
tatele de la Viena din 1 815. Mai tiziu, în 1 890, Anglia a dat insula 
Helgoland Germaniei în schimbul insulei Zanzibar. - 539. 

455 „Insemnărl pentru preia/a la o culegere de cinlece Irlandeze• a fost 
scrisă de F. Engels la rugămintea lui Jenny, fiica cea mare a lui 
Marx. Ea era destinată culegerii 11Erins-Harfe. Irlăndische Volks
melodien nach Thomas Moore". La 17 iulie 1 870, Jenny Marx a ti
mis aceste însemnări la Hanovra doctorului Kugelmann, pentru ca 
acesta să le transmită editorului J. Risse, care se ocupa de :eastă 
culegere. Judecind însă după ediţia •Culegerii 11Erins-Harfe",  apărută 
la Hanovra în 1 870, existentă la JStitutul de marxism-leninism, în
semnările scrise de Engels n-au fost folosite în prefaţă. Ea a fost 
publicată pentru prima oară în 1955, în revista italiană 11Movimento 

49• 
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Operaio"  nr. 2, apoi în 1 951 în revista franceză „La Pensee" nr. 75. 
- 541. 

456 Vezi adnotarea 434. - 541. 

457 Apelul către asociaţiile muncitoreşti a fost publicat de Consiliul Ge
neral în perioada de formare a Internaţionalei, cînd Consiliul General 
lupta pentru afilierea asociaţiilor muncitoreşti, şi în primul rînd a 
trade-unionurilor engleze, la Internaţională. La şedinţa Consiliului 
General din 6 iunie 1 865, Comitetul permanent a fost însărcinat să 
redacteze apelul către asociaţiile muncitoreşti cu privire la afilierea 
la Asociaţie. Apelul a apărut în vara anului 1 865 sub forma unei foi 
volante, intitulată „International Working Men's Association Central 
Council, 18 ,  Greek Street, London, W. Trade, Friendly, or any Working 
Men's Societies are invited to j oin„. • La baza textului apelului au 
stat rezoluţiile cu privire la condiţiile de primire a organizaţiilor 
muncitoreşti în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, adoptate de 
Consiliul General la propunerea lui Marx (vezi volumul de fată, 
pag. 1 9) .  - 547. 

458 Raportul cu privire la congres şi conferinţă, întocmit de Comitetul 
pemanent pe baza hotărîrii din 13 iunie a Consiliului General, a fost 
prezentat de P. Fox la şedinţa din 25 iulie 1 865 a Consiliului. Raportul 
a fost rezultatul activităţii intense a lui Marx, care a reuşit să-i con· 
vingă pe membrii Consiliului General să convoace în 1 865 o con· 
ferinţă preliminară la Londra în locul Congresului de la Bruxelles, 
prevăzut de Statutul provizoriu (vezi adnotarea 143) . Marx considera 
că secţiile locale ale Internaţionalei nu erau suficient de puternice şi 
că convocarea congresului e prematură. 

ln cursul dezbaterilor care au avut loc pe marginea acestui 
raport la şedinţa Consiliului General a fost discutat cu deosebită 
atenţie programul lucrărilor apropiatei conferinţe. ln urma discuţiilor, 
programul propus de Comitetul permanent a fost adoptat cu unele 
completări ; printre altele, la propunerea lui Cremer şi Eccarius, la 
punctul 10 de pe ordinea de zi a conferinţei a fost inclusă problema 
armatelor permanente, pusă în discuţie de secţia din Paris. ln regis· 
trul de procese-verbale al Consiliului General, textul programului este 
anexat la textul raportului. 

Programul Conferinţei de la Londra a fost reprodus în două foi 
volante scoase de Consiliul General : „Intenational Working Men's 
Association. Central Coun:il : - 18, Greek Street, London, W. On the 
25th September and following days a Conference of Delegates from 
the principal branches of the Association„. will be held„. •. Londra, 
1 865. („Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Consiliul Central : 
- 18,  Greek Street, Londra, West. La 25 septembrie şi în zilele urmă
toare va avea loc conferinţa delegaţilor principalelor secţii ale Aso
ciaţiei. . .• ,  Londra, 1 865) şi „Intenational Working Men's Association, 
Central Council, 1 8, Greek Street, London, W. On the 25th of Septem· 
ber and three following days a Conference of Delegates from the 
principal branches of the Association„. will be held„. • .  Londra, 1 865 
(„Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, Consiliul Central, 1 8, Greek 
Street, Londra, West. La 25 septembrie şi în următoarele trei zile va 
avea loc conferinţa delegaţilor secţiilor principale ale Asociaţiei. . .•, 
Londra, 1 865) şi  publicat în „Bee-Hive Newspaper" nr. 200 din 12  au
gust 1 865, anunţul cu privire la conferinţă a fost publicat în „Work-



man's Advocate• nr. 130, 13 1 ,  132 şi 133 din 2, 9, 16 şi 23 septem
brie 1 865. 

„The Workman's Advocate• - săptămînal muncitoresc englez, 
a apărut la Londra ; înfiinţat în urma reorganizării ziarului „The 
Miner and Workman's Advocate" în septembrie 1865 ; organ oficial 
al Consiliului General al Internaţionalei ; din conducerea ziarului a 
făcut parte, alături de alţi membri ai Consiliului General, şi Marx. 
!n februarie 1 866, în legătură cu intensificarea în cadrul redacţiei a 
influenţei elementelor reformiste, a fost reorganizat şi şi-a schimbat 
numele în „Commonwealth" (vezi adnotarea 140) . - 548. 

459 Cele două note din „Vorbote• publicate în volum (în ceea ce priveşte 
cea de-a doua notă - vezi volumul de faţă, pag. 594-595) reprezintă 
extrase din scrisori adresate de Jenny Marx, soţia lui Marx, lui J. Ph. 
Becker, conducătorul secţiilor germane din Elveţia ale Internaţionalei, 
la 29 ianuarie 1 866 şi în jurul datei de 5 octombrie 1867. 

Scrisoarea din 29 ianuarie 1866 a fost scrisă de Jenny pe cînd 
Marx era bolnav. Revista „Vorbote• abia începuse să apară, şi Max 
căuta să o sprijine ; de aceea i-a rugat pe Liebknecht, Kugelmann şi 
pe alţi prieteni şi tovarăşi de luptă ai săi să trimită material revistei. 
Din confruntarea notei publicate în „Vorbote• cu manuscrisul scri
sorii reiese că redacţia a publicat extrase din ea fără modificări esen
ţiale, adăugind numai ultimele două paragrafe. - 551 .  

4 6 0  Este vorba de  societăţile ateiste din Anglia care în  deceniul a l  7-lea 
al secolului al XIX-iea au desfăşurat o activitate intensă. Radicalul 
burghez Ch. Bradlaugh şi alţii, grupaţi în jurul ziarului „National Re
former" şi care făceau propagandă burgheză reformistă în rîndul mun
citorilor, exercitau o influentă considerabilă asupra activităţii acestor 
societăţi. - 551. 

46 1 Vezi adnotarea 195. - 551. 

462 „Scrisoarea adresată ziarului cL'Echo de Verviers„•  a fost scrisă de 
Jung pe baza unei hotărîri a Consiliului General şi redactată de Marx, 
după cum reiese din scrisorile trimise de Jung lui Marx la 15 şi 26 ia
nuarie 1866. 

Această scrisoare a constituit răspunsul dat de Consiliul General 
la un articol nesemnat apărut în nr. 93 şi 294 din 16 şi 18 decem
brie 1865 ale ziarului burghezo-democrat belgian „L'Echo de Verviers• ,  
î n  ·care erau denaturate î n  mod calomnios activitatea Consiliului Gene
ral şi lucrările Conferinţei de la Londra din 1 865. Autorul articolului 
era Pierre Vesin!er, un republican mic-burghez francez, care trăia ca 
migrant în Belgia şi era purtătorul de cuvînt al elementelor mic-bur
gheze din secţia franceză de la Londra, ostile lui Marx şi Consiliului 
General. Articolul lui Vesinier a fost discutat în şedinţele de la 26 de
cembrie 1865 şi 2 şi 9 ianuarie 1866 ale Consiliului General ; Marx, 
care a participat la aceste şedinţe, a luat parte activă la discuţii şi a 
insistat ca Vesinier să fie exclus din Intenaţională dacă nu va pre
zenta dovezi în sprijinul acuzaţiilor sale. - 552. 

463 La lucrările Conferinţei de la Londra din 1865 au participat Marx, 
Eccarius, Lessner, Schapper şi alţi membri ai Consiliului General care 
erau totodată şi membri ai Asociaţiei culturale a muncitorilor ger
mani din Londra. - 556. 
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464 Societatea 10 decembrie - organizaţie bonapartistă, înfiinţată în 
1 849 ; era alcătuită mai cu seamă din elemente declasate. O caracteri
zare amănunţită a acestei organizaţii a fost dată de Marx în lucrarea 
sa „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, pag. 1 68-171 ) .  - 558. 

465 Uniunea Grulli - organizaţie reformistă mic-burgheză din Elveţia, în
fiinţată în 1 838 ca uniune culturală a meseriaşilor şi muncitorilor. 
Denumirea „Grltli" sublinia caracterul naţional-elveţian al acestei 
organizaţii : potrivit unei legende, în 1307 reprezentanţii a trei can
toane elveţiene, întruniţi în poiana Gritli (sau Ritli) , au încheiat o 
alianţă în vederea luptei comune împotriva stăpînirii austriece. - 559. 

466 „Jounal de J'Association lntenationale des Travailleurs• - vezi ad
notarea 153. 

„La Voix de l'Avenir" - publicaţie săptămînală, a apărut în 
oraşul La Chaux-de-Fonds din 1865 pînă în 1 868 ; începînd din 167 
a fost organul oficial al secţiilor din Elveţia romandă ale Internaţio
nalei ; se afla sub influenţa proudhoniştilor. 

„Der Vorbote" - vezi adnotarea 13. 
„The Workman's Advocate• - vezi adnotarea 458. - 560. 

467 Cuvîntarea rostită de Marx la şedinţa din 13 martie 1 866 reflectă unul 
din momentele luptei duse de el în Consiliul General împotriva demo
craţilor burghezi, care încercau să denatureze adevăratul caracter al 
Internaţionalei ca organizaţie de clasă a proletariatului. Un adept al 
lui Mazzini, L. Wolff, care în primăvara anului 1 865 se retrăsese din 
Consiliul General, şi-a făcut apariţia la şedinţa din 6 martie 1 866 a 
Consiliului şi, în lipsa lui Marx, s-a pornit să critice scrisoarea adre
sată de Consiliul General ziarului „L'Echo de Verviers" (vezi volumul 
de faţă, pag. 552-561)  pe motiv că ea conţine unele afirmaţii neîn
temeiate despre Mazzini. Sub influenţa membrilor englezi cu orientare 
oportunistă, Consiliul a adoptat o rezoluţie în care cerea scuze atît 
lui Mazzini, cit şi lui Wolff. La 10 martie a avut loc, la locuinţa lui 
Max, o consfătuire a secretarilor-corespondenţi pentru ţările conti
nentale ale Europei (Dupont, Jung, Longuet, Bobczynski), la care s-a 
hotăxît ca la şedinţa ordinară a Consiliului General Marx să protes
teze împotriva acestei atitudini. 

Textul cuvîntării rostite de Max la şedinţa din 13 martie 1 866 
s-a păstrat în registrul de procese-verbale al Consiliului General. 
- 561 . 

468 Statutul prezentat de L. Wolff la prima şedinţă, de la 8 octombrie 1 864, 
a comisiei pentru elaborarea documentelor programatice ale Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor fusese întocmit de Mazzini pentru 
Uniunea asociaţiilor muncitoreşti italiene, a cărei organizare o plă
nuise el. Acest proiect, scris de pe poziţiile democraţiei burgheze, a 
stat la baza „Actului constitutiv al frăţiei asociaţiilor muncitoreşti ita
liene•, publicat în iulie 1864 în „II Giornale delle Assoziazioni ope
raie" şi adoptat la Congresul asociaţiilor muncitoreşti italiene care a 
avut loc la Nepole la sfîrşitul lunii octombrie 1 864. - 561. 

469 Este vorba de Conferinţa de la Londra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (vezi adnotarea 143) . In procesele-verbale ale Conferin
tei n-a fost consemnată această declaraţie a lui De Paepe. - 562 
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470 Prezentul text al Statutului şi Regulamentului Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor, care a fost pregătit de Marx şi Lafargue pentru 
a fi tipărit în limba franceză în toamna anului 1866, se deosebeşte 
intrucîtva de textul acestor documente în foma în care a fost apro
bat de Congresul de la Geneva la şedinţele din 5 şi 8 septembrie 1866. 
După Congresul de la Geneva, într-o vreme cînd materialele acestuia, 
pe care le confiscase poliţia franceză, nu fuseseră încă restituite Con
siliului General, din partea secţiilor din Franţa ale Internaţionalei 
au început să sosească numeroase scrisori prin care ele cereau să li 
se trimită textul Statutului şi Regulamentului. Ca urmare, Consiliul 
General a adoptat, la 16 octombrie 1 866, hotă:îrea de a publica, la 
Londra, aceste documente în limba franceză. In broşură, ele au apărut 
pe la sfîrşitul lunii noiembrie 1866 sub titlul : „Association lnterna
tionale des Travailleurs. Statuts et reglement". Londres, 1 866. Din 
1 OOO de exemplare, cite au fost tipărite, 800 au fost trimise în Franţa, 
dar au fost reţinute la graniţă, aşa că n-au putut fi difuzate. Curînd 
după aceea, materialele Congresului de la Geneva au fost restituite 
Consiliului General, care a trecut la pregătirea unei ediţii oficiale 
a proceselor-verbale ale congresului şi a documentelor adoptate de 
el. Versiunea engleză a apărut in „International Courier",  iar cea fran
ceză în „Courrier international".  Statutul şi Regulamentul au fost 
publicate şi separat într-o broşură apărută la Londra în 1867 („Rules 
of the International Working Men's Association", Londra, 1867) . 

S-a păstrat manuscrisul în limba franceză al Statutului şi al 
Regulamentului în traducerea începută de Marx şi continuată de La
fargue ; el corespunde textului broşurii apărute în limba franceză Ia 
Londra. In volumul de faţă, textul Statutului şi al Regulamentului se 
publică după acest manuscris, confruntat cu textul tipărit al bro
surii. - 562. 

4 i I La 28 februarie 1867 Marx a rostit o cuvîntare la adunarea org ani 
zată cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de la Londra (vezi adnotarea 263) . La 
adunare au participat, alături de muncitorii germani, membri francezi 
ai Internaţionalei aflaţi la Londra şi reprezentanţi ai mişcării munci
toreşti din Anglia. In afară de Marx, au vorbit P. Fox, G. Eccarius, 
membri ai Consiliului General şi alţii. 

Darea de seamă cu privire la şedinţă, care cuprindea o relatare 
a cuvîntării rostite de Marx, a fost scrisă de F. Lessner şi trimisă lui 
J. Ph. Becker pentru a fi publicată în „Vorbote" şi a apărut în nr. 3 
din luna martie 1857 al acestei reviste. - 567. 

472 „Apelul Consiliului General în legătură cu Congresul de la Lausanne• 
se publică după varianta în limba franceză, redactată de Marx. Prima 
variantă, în limba engleză, a acestui apel a fost întocmită de o co
misie numită de Consiliul General la 4 iunie 1867 şi a fost adoptată 
la şedinţa din 9 iulie. La aceeaşi şedinţă a fost însărcinat Lafargue să 
pregătească o traducere a apelului în limba franceză. Hotărîrea de a 
traduce apelul în primul rînd în limba franceză a fost determinată de 
faptul că conducerea proudhonistă a secţiilor pariziene pregătea pen
tru congres un program al ei propriu, cu totul independent de acela 
al Consiliului General. 

Varianta franceză a apelului, care diferă considerabil de cea 
engleză, a fost publicată la Londra într-o foaie volantă sub titlul : 
„Adresse du Conseil General de I' Association Internationale. Aux 



744 Adnotări 

membres et aux societes affiliees et a tous Ies travailleurs" şi repro
dusă în ziarul „Tribune du Peuple• nr. 8 din 31 august 1 867 şi într-o 
serie de alte ziare. Aceeaşi variantă franceză, tradusă de J. Ph. 
Becker în limba germană, a fost inclusă de ei într-o foaie volantă 
apărută la Geneva în vara anului 1 867 sub titlul : 11Einladung zum 
zweiten Kongrss der Intenationalen Arbeiter ssociation m 2.8. 
September in Lausanne• şi reprodusă în 11Vorbote" nr. 8 din august 
1 867. - 568. 

4 73 Este vorba de represiunea sîneroasă împotriva minerilor şi metalur
giştilor belgieni care a avut loc în februarie 1 867 la Marchiennes. 
- 568. 

474 Este vorba de grevele lucrătorilor în bronz şi ale croitorilor din Paris 
care au avut loc în februarie-martie 1 867. - 568. 

475 In februarie 1 867 a fost instituită o comisie regală pentru cercetarea 
activităţii trade-unionurilor engleze. O asemenea cercetare, care a 
fost determinată de activitatea crescîndă a trade-unionurilor, avea 
drept scop să pună aceste organizaţii în afara legii sau cel puţin 
să le impună unele îngrădiri. Drept răspuns la această măsură a gu· 
vernului, trade-unionurile au organizat mitinguri şi adunări în toată 
ţara şi au convocat o conferinţă naţională, care a avut loc la Londra 
între 5 şi 8 martie 1 867. In urma cercetării întreprinse de comisia 
regală, împotriva trade-unionurilor n-au putut fi formulate nici un fel 
de acuzaţii. - 569. 

476 Este vorba de articolele 6, 7 şi 8 din Regulament (vezi 11Rules of the 
International Working Men's Association". Londra, H l67) . - 570. 

477 Textul acestei cuvîntări a lui Marx s-a păstrat în registrul de procese
verbale al Consiliului General sub forma unui extras decupat din 
ziarul 1 1The Working Man• nr. 18 din 27 iulie 1 867, cu îndreptările 
care i-au fost aduse la aprobarea procesului-verbal. Pasajul citat de 
Marx este luat din Cartea albastră a parlamentului : 11Reports by 
Her Majesty's Secretaries of Embassy and Legation, on the Manu
factures, Commerce etc., of the Countries in which they reside". 
Londra, 1 867, nr. 5, pag. 59-595. Greşelile de cifre care au fost 
comise în această Carte albastră au rămas necorectate. Greşelile de 
cifre strecurate în ziar au fost îndreptate după textul Cărţii albastre 
(în legătură cu Cărţile albastre vezi adnotarea 4) . - 571 . 

47� Cuvîntarea în legătură cu atitudinea Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor faţă de congresul Ligii păcii şi libertăţii a fost rostită de 
Marx la şedinţa din 13 august 1 867 a Consiliului General. După ce a 
rostit această cuvîntare, Marx a prezentat un proiect de rezoluţie 
(vezi volumul de faţă, pag. 220). 

Aşa cum arăta Marx într-o scrisoare trimisă lui Engel� la 4 sep
tembrie 1 867, cuvîntarea lui a provocat o vie agitaţie şi a determinat 
pe conducătorii Ligii păcii şi libertăţii să alcătuiască un program mai 
democratic pentru congresul ei constitutiv, care urma să aibă loc Ia 
9 septembrie 1 867 la Geneva. In aceeaşi scrisoare, Marx spunea di 
cuvintarea lui a durat o jumătate de oră, dar că, în informaţia cu pri
viro la desfăşurarea şedinţei, Eccarius, în calitate de scretar însărci
nat cu întocmirea procesului-verbal, a inclus doar cîteva fraze. Infor
maţia a apărut în 11Bee-Hive Newspaper• nr. 305 din 17 august 1867. 
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Mnuscrisul lui Eccarius nu s-a păstrat ; în registrul de procese
verbale al Consiliului General, textul cuvîntării rostite de Max s-a 
păstrat sub orma extrasului decupat din a:est număr al ziarului. 
Intr-o formă şi mai scurtă, cuvîntarea lui Marx a apărut în ziarele 
„Liberte• nr. 8 din 25 august 1 867 şi „Courrier fran;ais" din 2 sep
tembrie 1867. - 573. 

4 79 Punctul de vedere al întemeietorilor marxismului în legătură cu rolul 
armatelor regulate din secolul al XIX-iea a fost expus în lucrarea lui 
Engels „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german" 
(vezi volumul de faţă, pag. 483) şi înr-o serie de articole ale lui 
intitulate „Insemnări despre război" (vezi articolul „Cum trebuie du;ă 
aupa împotriva prusinilor• în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17) . 
- 574. 

480 Raportul Consilinlui General la Congresul de la Lausanne din 1867, 
constînd dintr-o parte generală şi din rapoarte pe diferite ţări, a fost 
aprobat la şedinţa Consiliului din 20 august ŞI prezentat la şedinţa 
congresului din 3 septembrie de Guillaume în limba franceză, de 
Eccarius în limba germană. Acest raport a fost publicat în „Rapports 
lus au congres ouvrier reuni du 2 au 8 septembre 1 867 a Lausanne" ,  
Chaux-de-Fonds, 1 867, apărut în aprilie 1 868. Partea din raport referi
toare la America, scrisă de Fox, s-a păstrat de asemenea în manuscris. 
anexat la prcesele-verbale ale Consiliului General. 

Congresul de la Lausanne al Internaţionalei a avut loc între 2 şi 
8 septembrie 1 867. Fiind ocupat cu pregătirea pentru tipar a volumu
lui I al „Capitalului •, Marx n-a participat la congres. La congres au 
fost prezentate raportul Consiliului General şi dări de scamă din dife
rite ţări, care dovedeau întărirea pozHiilor InternaUonalei în ţările 
respective. Deşi Consiliul GPJeral s-a împotrivit, proudhoniştii au 
impus congresului ordinea lor de zi : au fost discutate pentru a doua 
oară problemele cooperaţiei, muncii femeilor, invăţămîntului, precum 
şi o serie de probleme particulare care au distras atenţia congresului 
de la discutarea problemelor cu adevărat arzătoare prevăzute pe or
dinea de zi propusă de Consiliul General. Proudhoniştii au reuşit să 
facă să fie adoptate cîteva din rezoluţiile lor, dar n-au reuşit să aca
pareze conducerea Intnaţionalei. Congresul a reales Consiliul Gene
ral în v:hea componenţă şi a menţinut sediul acestuia la Londra, 
- 574. 

481  Hotărîrile Congresului de la Geneva în problemele menţionate au 
fost publicate în „Intenational Courier• nr. 12, 1 5  şi 1 7  din 27 mar
tie, 17 aprilie şi 1 mai 1 867. 

„The Inlemalional Courier" - vezi adnotarea 1 67. - 574. 

482 „The Working Man• - cotidian, apărut la Londra între anii 1 861 
şi 1 867, avînd ca colaborator activ pe democratul francez Joseph 
Collet, emigrat la Londra. - 576. 

483 Vezi adnotarea 231 . - 577 

484 Evenimentele .despre :are ste vorba au avut loc în octombrie-no
iembrie 1 866. - 579. 

485 In cursul mişcării pentru refoma electorală din Anglia (vezi ad
notarea 170), muncitorii din Londra au fost nevoiţi s. lupte pentru 
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dreptul de a organiza mitinguri de masă în parcurile capitalei. In 
pofida faptului că guvernul a interzis organizarea în Hyde Park a 
mitingului fixat pentru 23 iulie 1 866, mitingul a avut loc, ajungindu-se 
la o ciocnire între participanţi şi poliţie. Sub presiunea maselor popu
lare, ministerul de interne a permis Ligii pentru reformă să folosească 
parcurile din Londra pentru organizarea de mitinguri. Totuşi, în timpul 
pregătirii celui de-al doilea miting, fixat pentru 30 iulie în Hyde Park, 
temindu-se de creşterea activităţii revoluţionare a maselor, Consiliul 
Ligii pentru reformă a adoptat hotărîrea de a nu mai convoca mi
tinguri în aer liber. - 579. 

486 Scrisoarea lui Besson, secretar-corespondent pentru Belgia, a apărut 
în „Tribune du Peuple" nr. 44 din 4 noiembrie 1 866. - 586. 

487 Este vorba de rezoluţia adoptată de Consiliul General la 18 iunie 1 867, 
în care Consiliul saluta atitudinea maselor populare din Paris în 
timpul vizitei ţarului Alexandru al II-iea la Paris şi aproba demon
>traţia de solidaritate cu polonezii asupriţi de ţarismul rus. Rezoluţia 
a fost publicată în „Commonwealth" nr. 224 din 22 iunie 1 867. - 587. 

� 38 Uniunea naţională a muncitorilor - vezi adnotarea 242. 
Uniunea internaţională z tunătorilor - mare sindicat al mun

citorilor din Statele Unite ale Americii, organizat în 1 859 şi consti
tuit definitiv în 1863, sub conducerea lui Sylvis, care a devenit pre
şedintele lui. Sindicatul a unit pe scară naţională uniunile locale ale 
turnătorilor, a avut organizaţii afiliate în Columbia Britanică şi în 
Canada, a luptat pentru acţiuni centralizdte ale uniunilor locale, a 
condus mişcarea grevistă, a exercitat o puternică influenţă asupra 
întăririi altor sindicate pe scară naţională. - 588. 

419 „The Worklngman's Advocate• - săptămînal muncitoresc ; a apărut 
din 1 864 pînă în 1 877 la Chicago ; aborda probleme ale mişcării sin
dicale, publica documente ale Internaţionalei ; organ de presă al 
Uniunii naţionale a muncitorilor. - 589. 

rno Uniunea muncitorilor din New York - uniune a sindicatelor munci
torilor din New York ; a luat fiinţă în 1 863 şi şi-a propus să unească 
pe muncitorii din New York în lupta împotriva patronilor, să asigure 
sprijinirea greviştilor şi mediaţia în rezolvarea conflictelor dintre 
muncitori şi patroni. - 59 1 .  

4l 1 In manuscrisul lui P. Fox, anexat la  registrul de procese-verbale ale 
Consiliului General, se arăta în continuare că Marx i-a transmis l! 
Fox, în afară de scrisorile lui F. A. Sorge, statutul Clubului comunist 
din New York, afiliat la Asociaţie. 

Clubul comunist din New York a fost înfiinţat în 1 857 din ini
ţiativa emigranţilor revoluţionari germani F. Kamm şi A. Knp. In 
activitatea lui au jucat un rol de seamă J. Weydemeyer, F. A. Sorge, 
H. Meyer şi A. Vogt, tovarăşi de luptă ai lui Marx. - 591.  

492 Este vorba de Uniunea internaţională a turnătorilor, care, după cum 
comunica conducătorul ei, Sylvis, în scrisoarea citită la şedinţa Con
siliului General din 9 iulie 1 867, a cheltuit în anii 1 866-1867 sumP 
mari pentru a acorda ajutor muncitorilor grevişti.- 593. 
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493 Manuscrisul acestei scrisori, a doua, a lui Jenny Marx (în ceea ce 
priveşte prima scrisoare, vezi volumul de faţă, pag. 551-552) , nu s-a 
păstrat. Judecind după scrisoarea adresată de ea lui J.  Ph. Becker la 
5 octombrie 1867 şi după răspunsul acestuia din 7 octombrie 1867, scri
soarea respectivă a fos' scrisă în jurul datei de 5 octombrie 1867. 
- 594. 

494 Este vorba de ziarul liberal englez „Examiner and Times• , care apărea 
la Manchester ; a fost fondat în 1 848, în urma fuzionării gazetelor 
„Manchester Times• şi „Manchester Examif' ;  a apărut sub diferite 
nume pînă în 1894 ; în deceniile al 6-lea ŞI al 7-lea redactor-şef şi 
editor al ziarului a fost John Bright. 

Şcoala manchesleriană - curent în economia politică în prima 
jumătate a secolului al XIX-iea, care exprima interesele burgheziei 
industriale. Adepţii acestui curent, liber-schimbiştii, militau pentru 
libertatea comerţului şi pentru neamestecul statului în viaţa econo
mică. Centrul de agitaţie al liber-schimbiştilor era Manchesterul, unde 
în fruntea acestei mişcări se aflau doi fabricanţi de textile, Cobden şi 
Bright, care în 1 838 au organizat Liga împotriva legilor cerealelor. In 
deceniul al 7-lea, liber-schimbiştii au format aripa de stînga a parti
dului liberal. - 595. 

495 Este vorba de Congresul de la Geneva al Ligii burgheze-pacifiste a 
păcii şi libertăţii, care a avut loc în septembrie 1 867. - 595. 

496 Este vorba de volumul I al „Capitalului• lui K. Marx, apărut la Ham
burg în septembrie 1 867. - 595. 

497 Vezi K. Marx : „Capitalul",  voi. I, Editura politică, 1960, ediţia a IV-a, 
pag. 746, 750, 755, 757. - 595. 

498 Rezumatul referatului în problma irlandeză prezentat la 16 decem
brie 1 867 (vezi în volumul de faţă, pag. 479 -493, schiţa acestui referat 
făcută de Marx) , întocmit de Eccarius, urma să fie publicat în revista 
„Vorbote• şi a fost trimis în acest scop de F. Lessner lui J. Ph. Becker 
în Elveţia, dar nu a fost publicată. - 596. 

499 Vezi adnotarea 401 .  - 596. 

500 Vezi adnotarea 396. - 596. 

5 0 1  Despre răscoala din 1798 vezi adnotarea 393. - 597. 

502 Cuvîntarea în legătură cu consecinţele pe care le are folosirea m
şinilor în sistemul capitalist a fost rostită de Marx la şedinţa din 
28 iulie 1 868 a Consiliului General (vezi adnotarea 225) . Textul e! 
prescurtat scris de G. Eccarius, secretar al Consiliului General, s-a 
păstrat în registrul de procese-verbale al Consiliului General sub 
forma unui extras decupat din ziarul „Bee-Hive" nr. 354 djn 1 au
gust 1868. - 598. 

503 Este vorba de creşterea pauperismului care a avut loc, după criza 
din 1 866, la Londra şi îndeosebi în partea de răsărit a oraşului 
East End. - 60. 

504 Cuvîntarea în legătură cu reducerea zilei de muncă a fost rostită de 
Marx la şedinţa din 1 1  august 1868 a Consiliului General, în cadrul 
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dezbaterii asupra acestui punct care a fost inclus în programul Con
gresului de la Bruxelles. 

Cuprinsul acestei cuvîntări s-a păstrat în registrul de procese
verbale al Consiliului General sub forma unui extras decupat din 
ziarul „Bee-Hive• nr. 358 din 2 august 1868, cu unele îndreptări fă
cute de secretar. - 601. 

505 ln procesul-verbal s-a înscris, din greşeală, numele lui Eccarius în loc 
de acela al lui Milner. Or, itoomai Milner, combătîndu-1 1pe Bccarius, 
afirma că reducerea Wei de muncă, deşi ar fi o măsură binevenită, 
ar duce la o scădere a producţiei. - 601. 

506 Marx se referă la expunerea amănunţită· făcută de Eccarius în cuvîn
tarea rostită de el la această şedinţă despre consecinţele dăunătoare 
pe care le are pentru sănătatea muncitorilor o zi de muncă prea 
lungă. - 601.  

507 „Apel către muncitorii germani de la Londra• a fost scris de F.  Less
ner, care l-a trimis apoi lui Marx ca să-l vadă şi el. Inapoindu-i acest 
text, la 1 1  august 1868 Marx îi scria lui Lessner : „Din cauza gre
şelilor de ortografie, am transcris, în paginile alăturate, întregul apel•. 
Manuscrisul lui Marx, care s-a păstrat, corespunde întru totul cu tex
tul apelului publicat în nr. 502 din 15 august 1868 al ziarului „Her
mann •, care apărea la Londra. - 602. 

508 Vezi K. Marx. „Capitalul",  voi. I, Editura politică, 1 960, ediţia a IV-a, 
pag. 45. - 603. 

509 Cuvîntarea rostită de Marx la şedinţa din 5 ianuarie 1 869 a Consiliului 
General reprezintă o comunicare făcută de el în numele Comitetulut 
permanent. La şedinţa sa din 2 ianuarie 1869, Comitetul permanent a 
luat în discuţie o scrisoare adresată de secţia din Rouen care cerea să 
se acorde ajutor munci .orilor din acest oraş şi a supus această pro
blemă spre examinare Consiliului General. Consiliul General, pe baza 
comunicării lui Marx, a adoptat o rezoluţie în care protesta împotrivd 
măsurilor adoptate de patronii francezi şi  făcea apel la muncitorii 
englezi să acorde ajutor muncitorilor din Rouen. 

Textul acestei cuvîntări, în consemnarea făcută de Jung, s-a 
păstrat în registrul de procese-verbale ale Consiliului General. Con
ţinutul ei, într-o formă prescurtată, a fost inclus într-o informaţie 
despre şedinţa Consiliului General publicată în nr. 379 din 16 ianua
rie 1 869 al ziarului „Bee-Hive•. - 604. 

5 1  O Cele două cuvîntări în legătură cu proprietatea funciară au fost rostite 
de Marx la şedinţa din 6 iulie 1869 a Consiliului General, în cadrul 
discuţiilor pe marginea programului Congresului de la Basel (vezi vo
lumul de faţă, pag. 604605) . Cu toate că Congresul de la Bruxelles 
adoptase cu majritate de voturi o rezoluţie în favoarea socializării 
proprietăţii funciare, la cererea unui mic grup de adepţi ai micii pro
prietăţi private asupra pămîntului, în frunte cu proudhonistul rolain, 
problema proprietăţii funciare a fost din nou inclusă în programul 
congresului ordinar. 

In prima sa cuvlntare, Marx a dat un răspuns muncitorului Mil
ner, care, încercînd să dovedească justeţea rezoluţiei adoptate la 
Brxelles, a rostit o cuvîntare în apărarea dreptului natural al omu
lui asupra pămîntului. 
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A doua cuvîntare a lui Marx constituie un răspuns dat anar
histului francez E. Redus, care venise la şedinţă ca invitat şi care, în 
cursul unei intervenţii, a declarat că ţăranii nu participă la congresele 
Intenaţionalei şi că nu merită să li se poarte grijă. 

In urma discuţiilor purtate, Consiliul General a confirmat cu 
majoritate de voturi justeţea rezoluţii cu privire la proprietatea asu
pra pămîntului, adoptată de Congresul de la Bruxelles. 

Cuvîntarea lui Marx s-a păstrat in registrul de procese-verbale 
l Consiliului General, în consemnarea făcută de Eccarius. Conţinutul, 
în formă prescurtată, al cuvîntărilor rostite de Marx a fost inclus în 
informaţia despre şedinţa din 6 iulie 1 869 a Consiliului General, care 
a fost publicată în „Bee-Hive• nr. 404 din 10 iulie 1 869. - 605. 

61 1 Este vorba de comisia pentru pregătirea dezbaterilor în legătură cu 
proprietatea asupra pămîntului, care a fost aleasă la Congresul de la 
Bruxelles. Comisia a prezentat congresului două rapoarte în problema 
agrară - unul al lui Aubry (secţia Rouen) şi altul al lui De Paepe 
(secţia Bruxelles) . Comisia a infomat congresul că în sinul ei există 
deplină unanimitate în ce priveşte socializarea minelor, canalelor, 
drumurilor etc., dar în ce priveşte pămintul arabil nu s-a ajuns la 
nitate de v ederi. Majoritatea formată în cadrul acestei comisii, în 
frunte cu De Paepe, delegatul belgian, a propus o rezoluţie în fa
voarea socializării î ntregului pămînt, care a fost adoptată de congres, 
în timp ce minoritatea, condusă de proudhonistul Tolain, delegat fran
cez, a susţinut mica proprietate privată a ţăranilor asupra pămîntului. 
- 606. 

i l 2  Marx a rostit această cuvîntare cu privire la dreptul de succesiune, la 
ş edinţa in 20 iulie 1 869 a Consiliului General, î n  cadrul discuţiilor 
pe marginea programului Congresului de la Basel (vezi volumul de 
faţă, pag. 60-605) . Cuvîntarea lui s-a păstrat î n  registrul de pro
cese-verbale al Consiului General, în consemnarea făcută de 
Eccarius. 

Conţinutul, în formă prescurtată, al acestei cuvîntări a fost 
inclus în informaţia despre şedinţa Consiliului General, care a fost 
publicată în „Bee-Iive• nr. 46 din 24 iulie 1 869.- 601. 

6 1 3  n procesul-verbal întocmit de Eccarius a scăpat o greşeală. Este vorba 
de discipolii lui Saint-Simon, şi nu de Saint-Simon, care a murit în 
1 825 (vezi volumul de faţă, pag. 394) . - 608. 

5 1 4  Cuvîntarea în legătură cu învăţămîn tul general în societatea mo
dernă a fost rostită de Marx la 10  august 1 869, la şedinţa Con
siliului General, în cadrul discuţiilor pe marginea programului Con
gresului de la Basel (vezi volumul de faţă, pag. 60-605). La şedinţa 
din 17 august a Consiliului General, Marx a rostit cuvîntul de înche
iere în legătură cu această problemă. Cuvîntarea şi cuvîntul de 
î nlleiere s-au �ăstrat în registrul de procese-verbale al Consiliului 
General, în consemnarea făcută de Eccarius. Conţinutul, în forma pre
scurtată, al primei cuvîntăm a fost inclus în informaţia despre şedinţa 
din 10 august a Consiliului General, care a fost publicată în „Bee
Hive• nr. 409 din 14 august 1 869 ; conţinutul, în formă prescurtată, 
al cuvîntului de încheiere a apărut în „Bee-Hive" nr. 410 din 21 au
ust 1 869. - 610. 
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5 1 5 Problema invăţămîntului general a fost dezbătută la cele trei con
grese precedente ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor : la cel 
de la Geneva din 1 866, la cel de la Lausanne din 1 867, la cel de la 
Bruxelles din 1 868. - 6 1 1 .  

5 1 6  In 1propunerea făcută de Harriet Law la şedinţa din 1 7  augst 1 869 a 
Consiliului General se prevedea ca averea şi veniturile bisericii să 
fie folosite pentru nevoile învăţămîntului general. - 612. 

5 1 7 La şedinţele din 10 şi 17 august 1 869 ale Consiliului General, Milner, 
un muncitor englez, a făcut propunerea, inacceptabilă din punctul de 
vedere al intereselor proletariatului, ca şcoala burgheză din acea 
vreme să dea elevilor cunoştinţe în domeniul economiei politice, pro
punere care, pusă în aplicare, ar fi făcut să crească influenţa ideo
logică exercitată asupra tinerei generaţii de către burghezia domi
nantă. Milner stăruia îndeosebi asupra necesităţii de a da elevului o 
idee despre „valoarea muncii" şi despre repartiţie. El se sprij inea mai 
ales pe ideile socialistului utopic american Warren, promotor al teo
'iei „schimbului echitabil ". - 612. 

5 1 8  Ceea ce l-a făcut pe Marx să atingă aici problema desfiinţării arma
telor permanente a fost propunerea, făcută în cadrul discuţiilor la 
şedinţele Consiliului General, ca fondurile pentru învăţămîntul gene
ral să fie mărite pe socoteala suprimării cheltuielilor cerute de între
ţinerea armatelor permanente. - 613. 

5 1 9 Acest apel, care constituie manifestul igii pămîntului şi muncu, m
fiinţată în octombrie 1 869 (vezi adnotarea 334), a fost întocmit în jurul 
datei de 1 4  noiembrie 1 869 de Eccarius, care făcea parte din comisia 
pentru elaborarea apelului. Textul lui a fost redactat de Marx, fapt 
care s-a reflectat în programul Ligii. - 613. 

520 Este vorba de campania dusă de adepţii Ligii împotriva legilor cerea
lelor, care, în propaganda lor demagogică, căutau să convingă pe 
muncitori că o dată cu introducerea libertăţii comerţului va creşte 
salariul lor real şi că vor avea de două ori mai multă pîine („big 
loaf") .  Realitatea a demonstrat însă întreaga falsitate a acestor pro
misiuni. Capitalul industrial din Anglia, întărit în urma abrogării 
legilor cerealelor (vezi adnotarea 386) , şi-a intensificat ofensiva împo
triva intereselor vitale ale clasei muncitoare. - 613. 

521 Categorie de contribuabili cuprinzînd persoane care aveau venituri 
din comerţ şi pe liber profesionişti. - 614. 

�22 Marx şi-a rostit aceste cuvîntări ale sale în legătură cu politica gu
vernului britanic faţă de deţinuţii irlandezi la şedinţele din 16 şi 
23 noiembrie 1 869 ale Consiliului General. La propunerea lui, la 
şedinţa din 9 noiembrie 1 869, s-a hotărît să se discute atitudinea gu
vernului britanic faţă de deţinuţii irlandezi şi poziţia clasei munci
toare din Anglia în problema irlandeză. In prima din cuvîntările 
publicate aici, Marx a deschis discuţiile şi a propus o rezoluţie în 
această problemă (vezi volumul de faţă, pag. 41 1-412). In cadrul 
discuţiilor, care la şedinţa din 23 noiemb'ie au devenit deosebit de 
furtunoase, împotriva rezoluţiei propuse de Marx s-a pronunţat en-
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glezul Mottershead, care a încercat să justifice politica colonială dus! 
de guvenul Gladstone în Irlanda ; el a fost sprijinit de Odger. In 
cea de-a doua cuvîntare a sa, Marx a dat răspuns la cele spuse, in 
cuvîntările lor, de aceşti membri englezi ai Consiliului General. In 
registrul de procese-verbale al Consiliului General, ambele cuvîntări 
ale lui Marx au fost consemnate de Eccarius. In informaţia cu privire 
la şedinţa din 16 noiembrie a Consiliului General, publicată în ziarele 
„Reynolds's Newspaper• din 21 noiembrie 1869 şi „National Refor
mer• din 28 noiembrie 1869, precum şi în informaţia cu privire la 
şedinţa din 23 noiembrie, publicata în ziarele „Reynolds's Newspaper" 
din 28 noiembrie şi „National Reformer" din 5 decembrie 1869, cu
vîntările lui Marx sînt redate pe scurt şi inexact. - 619. 

523 Este vorba de răspunsul dat de Gladstone la petiţiile prin care se 
cerea amnistierea deţinuţilor irlandezi ; asemenea petiţii au fost 
adoptate la mitingurile de masă din Irlanda, printre care şi la cel de 
la Limerick, din ziua de 1 august 1869, la care au participat mii de 
persoane. Gladstone a dat acest răspuns in nişte scrisori adresate 
conducătorilor irlandezi O'Shea şi Butt (vezi adnotarea 326). - 621. 

524 Centru principal (Head Centre) se numea, in sistemul de organizare 
internă al frăţiei feniene, conducătorul acestei organizaţii secrete. 
Marx se referă aici la ziarul „New York Irish People", care într-unul 
din articolele sale atrăgea atenţia că, prin refuzul său de a amnistia 
pe deţinuţii fenieni, Gladstone face ca mişcarea fenienilor să se întă
rească şi mai mult. Această referire este dată după ziarul ,,Irishman" 
nr. 20 din 13  noiembrie 1869. - 621 .  

525 Vezi adnotarea 327. - 622. 

526 Vezi „Times" din 27 octombrie 1869. - 623. 

527 Este vorba de o informaţie apărută în „Irishman" nr. 18  din 30 oc
tombrie 1 869 în care se arăta că Gladstone, în scrisoarea sa de răs
puns adresată secţiei Dublin a asociaţiei Vechiul ordin al pădurarilor 
- care aderase la mişcarea pentru .amnistierea deţinuţilor fenieni -, 
a refuzat să recunoască promisiunile făcute de el înainte de alegeri 
cu privire la o îmbunătăţire a situaţiei din Irlanda. 

Vechiul ordin al pădurarilor - o asociaţie de ajutor reciproc 
înfiinţată în Anglia în 1745 ca asociaţie a pădurarilor regali şi care 
în 1834 a adoptat denumirea de mai sus. - 623. 

528 „Political Register• - titlu prescurtat al săptămînalului „Cobbet's 
Weekly Politica! Register" editat de radicalii burghezi englezi ; a 
apărut la Londra din 1802 pînă in 1835. - 624. 

529 Este vorba de reprimarea, cu o cruzime nemaipomenită, a răscoalei 
de eliberare naţională a irlande.lor din 1798 de către autorităţile 
engleze (vezi adnotarea 393) . Marx compară aici teroarea folosită de 
poliţiştii englezi cu represaliile care au avut loc in 1849, în cursul 
înăbuşirii revoluţiei din Ungaria. - 624. 

530 Este vorba de cartea : Ledru-Rollin. „The Decline of England". 
Londra, 1850. - 624. 
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531  In opoziţie cu Marx, are căuta să demaşte politica colonialistă a 
guvenului englez, Odger cerea să fie atenuate expresiile folosite de 
Marx, pentru aprecierea politicii lui Gladstone, în proiectul de rezo
luţie propus de el. Odger invoca drept argument în sprijinul acestei 
cereri că în caz contrar nu va putea fi obţinută eliberarea deţinuţilor. 
El am1nta că în răspunsul său la petiţiile primite Gladstone şi-a 
exprimat nemulţmirea faţă de tonul violent folosit în unele dintre 
ele. In textul cuvîntării lui Marx, aşa cum a apărut în „Reynolds's 
Newspaper" din 28 noiembrie 1869, fraza de încheiere este redată în 
felul următor : „Aici se pune problema : ce este mai important -
să cîştigi încrederea irlandezilor, sau să întocmeşti o rezoluţie accep
tabilă pentru Gladstone 1 " .  - 625. 

532 Marx a rostit această cuvîntare în legătură cu „Bee-Hive" la şedinţa 
din 26 aprilie 1870 a Consiliului General, pentru a expune motivele 
de care s-a călăuzit la întocmirea rezoluţiei propuse de el (vezi volu
mul de faţă, pag. 455). - 625. 

533 Vezi adnotarea 549. - 626. 

534 Conţinutul scrisorii adresate de K. Marx, la 27 iunie 1 870, comitetului 
Partidului muncitoresc social-democrat german a fost expus de pre
şedintele tribunalului La procesul din 1872 de la Leipzig în care 
W. Liebknecht, A. Bebel şi A. Hepner erau acuzaţi de înaltă trădare. 
Această scrisoare a fost prezentată ca material de acuzare şi în pro
cesul intentat in 1 871 comitetului din Braunschweig al Partidului 
muncitoresc social-democrat. Nu dispunem de originalul scrisorii. Tex
tul publicat aici este extras din cartea „Leipziger Hochverrathspro
zess„. • Leipzig, 1872 ; textul scrisorii se găseşte şi în ediţia din 1874 
şi în cea din 1894, care a fost pregătită de W. Liebknecht din însărcina
rea comitetului P.artidului muncitoresc social-democrat. Potrivit celor 
spuse de preşedintele tribunalului din Leipzig, scrisoarea era semnată : 
„In numele Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor : Karl Marx, secretar pentru Germania". - 626. 

535 Cuvîntarea în legătură cu sciziunea produsă în Federaţia din Elveţia 
romandă a fost rostită de Marx la şedinţa din 28 iunie 1870 a Consi
liului General ca o expunere de motive pentru rezoluţia propusă de el 
(vezi volumul de faţă, pag. 465) . S-a păstrat consemnarea făcută de 
Eccarius. - 627. 

536 Aceste articole în legătură cu problema irlandeză au fost scrise de 
una din fiicele lui Marx, Jenny, intre 27 februarie şi 19 aprilie 1870, 
pentru ziarul „La Marseillaise" (vezi adnotarea 368). Prin conţinutul 
lor, ele sînt în leg.Hură cu articolul lui Marx „Guvernul englez şi 
fenienii întemniţaţi" (vezi volumul de faţă. pag. 433-438) . 

Marx acorda o mare importanţă articolelor scrise de Jenny 
pentru „Marseillaise" ; cel de-al treilea articol l-a scris împreună 
cu ea. Articolele (cu excepţia celui de-al doilea) au apărut cu semnă
tura J. Williams, care era o variantă puţin diferită a pseudonimului 
cu care Marx, din motive conspirative, semna unele scrisori ale sale 
(A. Williams) . - 629. 
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537 Discursul lui Gladstone a apărut în ziarul „Times" la 4 martie 1870. 
- 634. 

538 Scrisoarea lui O'Donovan Rossa a fost publicată în nr. 32 in 5 februa
rie 1 870 al zi arului „Irishman". Orangiştii, de care e vorba în ultima 
frază a acestei scrisori, erau membrii unui ordin reacţionar creat de 
landlorzi şi de clerul protestant, iar ribboniştii erau membrii unor 
organizaţii secrete ale ţăranilor catolici irlandezi. - 636. 

539 Ştirea în legătură cu colonelul Rickard Burke, deţinut fenian, a apărut 
în nr. 27 din 1 ianuarie 1 870 al ziarului „Irishman". Scrisoarea lui 
Underwood din 1 ianuarie 1 870 adresată lui Bruce, ministrul de interne, 
a fost publicată în nr. 28 din 8 ianuarie 1 870 al ziarului „Irishman •. 
Răspunsul care a fost dat, în numele lui Bruce, la scrisoarea lui 
Underwood a apărut în nr. 30 din 22 ianuarie 1 870 al ziarului „lrish
man •, iar răspunsul la scrisoarea trimisă de Catherine Barry, sora lui 
Burke, în nr. 37 din 12 martie 1 870 al aceluiaşi ziar. - 638. 

G40 „The Echo" - ziar burghez englez de orientare liberală, a apărut la 
Londra din 1 868 pînă în 1907. - 638. 

541  Parafrazare a unui aforism al lui Voltaire : „Toate genurile sînt bune, 
efară de cel plictisitor". 639 . 

542 Este vorba de o demonstraţie a muncitorilor din Londra care a avut 
loc la 24 octombrie 1 869. In legătură cu rolul pe care l-a avut Consi
liul General în campania pentru amnistierea deţinuţilor fenieni vezi ad
notarea 326. - 640. 

543 Articolul anonim al cărui autor, Bruce, încerca să infirme faptele 
citate de O'Donovan Rossu a .părut în ziarul „Times• cu data de 
16 martie 1 870. - 640. 

544 Discursul rostit de Moore în camera comunelor şi răspunsul dat de 
Gladslone la 17 martie 1870 au apărut în ziarul „Times" cu data de 
18 martie 1 870. - 641. 

545 In decembrie 1 867, la închisoarea Clerkenwell din Londra, un grup 
de fenieni a provocat o explozie cu scopul de a elibera pe deţinuţii 
fenieni. - 642. 

546 J. Marx se foloseşte aici de un anunţ apărut în ziarul „lrishman• în 
legătură cu apariţia, în 1 868, a Cărţii albastre : „Report of Commis
sion on the Treatment of certain Treason-Felony Convi:ts in English 
Frison, who have been transferred ther.�o at the request of the lrish 
Government" ,  1 867. - 642. 

547 Este vorba de o încercare de răscoală a fenienilor, care a avut loc 
în februarie-martie 1 867. - 642. 

548 Este vorba de „Report of Commissioners on the Treatment of the 
Treal-Felony Convis in the English Convict Prisons•. Londra, 1 867. 
- 643. 

50 
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549 „Coercion bill" (legea excepţională), prezentat de Gladstone la 17 
marlio 1870 în Camera comunelor şi adoptat de ea, prevedea suspen
darea garanţiilor constituţionale in Irlanda, introducerea stării de 
asediu şi acorda autorităţilor engleze împuterniciri extraordinare pen
tru înăbuşirea mişcării de eliberare naţională din Irlanda. 

Land Bill - vezi adnotarea 358. - 644. 
550 Este vorba de cartea : F.T.H. Blackwood. „Mr. Mill's Plan for the 

Pacification of Ireland Examined". Londra, 1 868. � 644. 

551  Acest citat este luat dintr-un articol apărut în „Reynolds's Newspa
per" din 20 martie 1 870, sub semnătura „Grdcchus". 

„Reynolds's Newspaper" - ziar englez de orientare radicală ; 
d apărut la Londrd cu începere din 1 850. - 645. 

552 Statul despotic Dahomey din Africa se distingea prin rinduielile sale 
interne deosebit de severe, care erau menţinute printr-un sistem de 
spionaj şi denunţuri. - 645. 

653 Corespondenţa dintre Bruce, ministrul de interne, şi M'Carthy Dow
ning în legătură cu Rickard Burke a fost publicată in nr. 38 din 
19 martie 1 870 .l zi arului „lrishman• .  - 647. 

554 Scrisoared lui Lavelle a fost publicată în „Freeman's Journal" din 
29 martie 1870. 

„Freeman's Jounal" - cotidian irlandez, a apărut la Dublin din 
1763 pină în 1924. 

Este vorba de cartea : P. Lavelle. „The Irish Landlord since the 
Revolution " .  Dublin, 1 870. - 650. 

5i5 Noile condiţii ale contractelor de arendare au fost publicate în nr. 3 7  
din 12 martie 1 870 a l  ziarului „lrishman " .  - 650. 

556 Parafrazare a unor cuvinte din piesa lui Shakespeare „Regele Henric 
al VI-lea" ,  partea I, actul 1, scena a 2-a. - 65 1 .  

5 5 7  Acest pasaj, extras din ziarele americane, precum ş i  comunicarea 
făcută de corespondentul din New York s înt citate după „Irishman" 
nr. 40 din 2 aprilie 1 870. - 65 1 .  

558 Este vorba de o pledoarie a avocatului Laurier rostită în ziua de 
25 martie 1870 la procesul intentat printului Pierre Bonaparte, ca1e 
ucisese pe ziaristul Victor Noir, şi publicată în nr. 97 din 27 martie 
1 870 al ziarului francez „La Marseillabe" . - 653. 

559 Acest pasaj este citat din ziarul „Times• cu data de 8 aprilie 1 870. 
- 655. 
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Date din viaţa şi activitatea lui 
Karl Marx şi Friedrich Engels 

Mijlocul lunii 
septembrie 

Mijlocul lunii 
septembrie -
decembrie 

28 septembrie 

4 octombrie 

5 octombrie 

6-17 octombrie 

A doua 
jumătate a Jnil 
octombrie 

18 octombrie 

50* 

(Septembrie 1 864 - iulie 1 870) 

1 8 6 4  
Marx acceptă invitaţia comitetului de organizare de a 
participa în calitate de reprezentant al muncitorilor 
germani la adunarea internaţională a muncitorilor con
vocată pentru ziua de 28 septembrie la St. Martin's 
Hali. El recomandă ca din partea muncitorilor germani 
să ia cuvîntul J. G. Eccarius, fost membru al Ligii 
comuniştilor, pe care îl ajută să se pregătească în 
vederea participării la discuţii. 

Marx lucrează intens la „Capitalul " .  

Marx participă l a  adunarea internaţională a muncito
rilor de la St. Martin's Hall la care se adoptă rezo
luţia cu privire la înfiinţarea Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor (Internaţionala). Marx este ales membru 
al Comitetului provizoriu al Asociaţiei. 

ln scrisoarea de răspuns adresată muncitorului Karl 
Klings din Solingen, Marx arată că nu poate primi 
postul de preşedinte al Uniunii generale a muncitorilor 
germani, care-i fusese oferit după moartea lui Lassalle, 
dar că propunerea oficială a candidaturii sale pentru 
acest post ar putea fi folosită ca o demonstraţie po
litică împotriva guvernului prusian, care i-a retras 
cetăţenia, şi ca o manifestare de solidaritate cu Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor. 

Marx este ales de către Comitetul provizoriu în Co
misia pentru elaborarea documentelor programatice ale 
Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor. 

Marx este bolnav şi din această cauză nu poate parti
cipa la pregătirea documentelor programatice. 

Intorcîndu-se la Manchester din călătoria întreprinsă 
în Schleswig-Holstein, Engels îşi continuă studiile de 
filologie germană şi istorie a vechilor germani. 

La şedinţa Comitetului provizoriu, Marx se pronunţă 
împotriva programului şi statutului întocmite de co
misie, în timpul cit a fo;t bolnav, în spiritul ideilor lui 
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20 octombrie 

1ntre 21 şi 21 
octombrie 

1 noiembrie 

2 noiembrie 

3 noiembrie 

4 noiembrie 

7 noiembrie 

8 noiembrie 

9 noiembrie 

Aprox. 14 
aprox. 24 
noiembrie 

Mazzini şi Owen ; la cererea sa, Comitetul ia hotărîrei 
ca documentele să fie înapoiate comisiei pentru a fi 
refăcute. 

La locuinţa lui Marx are loc şedinţa comisiei de elabo
rare a documentelor programatice ale IntemaţionaleL 

Marx scrie din nou documentele programatice ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor : Manifestul con
stitutiv şi Statutul provizoriu ; aceste documente at 
fost aprobate de comisie. 

La şedinţa Comitetului provizoriu, Marx dă citire Ma
nifestului constitutiv şi Statutului provizoriu, care sînt 
adoptate în unanimitate. In conformitate cu prevederile 
Statutului, Comitetul provizoriu se constituie ca orgau 
conducător al Asociaţiei (Consiliul General ; pînă l1 
sfîrşitul anului 1 866 - în special sub numele de Con
siliu Central) , în cadrul căruia Marx îndeplineşte funcţiai 
de secretar-corespondent pentru Germania. 

Intr-o scrisoare adresată lui Marx, Engels îşi împărtă
şeşte impresiile sale de călătorie, observaţii cu privir
la natura şi populaţia din Schleswig-Holstein. 

Marx îl revede - după 16 ani - pe Bakunin, cu care 
discută probleme legate de răscoala din Polonia di< 
1 86-1864, de Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 
şi de mişcarea socialistă. 

Marx îi scrie lui Engels o scrisoare în care îi expune 
detaliat împrejurările în care a fost înfiinţată Intena
ţionala şi istoricul elaborării documentelor programatice 
ale noii organizaţii proletare. 

In scrisoarea de răspuns adresată lui Marx, Engels îşi 
exprimă satisfacţia în legătură cu înfiinţarea Asociaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor. 

Engels participă la şedinţa conducerii Asociaţiei 
Schiller a migranţilor politici germani din Manchester„ 
al cărei preşedinte fusese ales în iulie 1 864. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General adoptă ho-· 
tărîrea de a trimite presei spre publicare toate pro
cesele-verbale ale şedinţelor Consiliului, întrucît unele
ziare le tipăriseră într-o formă denaturată. 

Engels îi trimite lui Marx un raport al ComitetuluI 
burghez de ajutorare a muncitorilor industriali pauperi, 
apărut în ziarul „The Manchester Guardian" ,  şi caracte
rizează „ajutorul" burghez dat muncitorilor ca un mijlo' 
folosit de patroni pentru a se îmbogăţi şi mai mult. 

Marx şi Engels sînt solicitaţi să colaboreze la ziarul 
„Social-Demokrat",  organul de presă al Uniunii ge
nerale a muncitorilor germani, care urma să apară la 
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15 şi 22 
noiembrie 

!8 noiembrie 

Intre 22 şi 29 
11oiembrie 

Aprox. 24 
noiembrie 

24 noiembrie 

28 noiembrie 

Sfîrşitul lunii 
noiembrie -
începutul lunii 
decembrie 

Berlin sub redacţia lui J. B. Schwe!tzer şi J. B. Hof
stetten ; în scrisorile pe care şi le adresează reciproc 
Marx şi Engels dezbat problema colaborării la acest 
ziar şi, convingîndu-se că in prospectul ziarului nu 
figurau principiile specific lassalleene, primesc propu
nerea ; ei speră să folosească ziarul în scopul propa
gării ideilor comunismului ştiinţific în Germania şi al 
creării unui partid cu adevărat proletar. 

Marx participă la şedinţele Consiliului General, la 
care se discută condiţiile de primire în colectiv în In
ternaţională a organizaţiilor muncitoreşti şi prezintă un 
proiect de rezoluţie adoptat în unanimitate. Rezoluţiile 
sînt publicate la 26 noiembrie în ziarul „The Bee-Hive 
Newspaper•, organul trade-unionurilor engleze, decla
rat, de asemenea, şi organ al Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor. 

In legătură cu munca sa la „Capitalul •, Marx îi cere 
lui Engels materiale oficiale cu privire la „foamea de 
bumbac" de la Manchester şi la influenţa acesteia 
asupra situaţiei muncitorilor din industria bumbacului. 

Marx adresează din partea Consiliului General un 
mesaj lui Abraham Lincoln în legătură cu realegerea 
sa ca preşedinte al Statelor Unite ale Americii. Me
sajul este publicat la 23 decembrie în ziarul englez de 
orientare burghezo-liberală „The Daily News ", iar la 
7 ianuarie 1 865 în ziarul „The Bee-Hive Newspaper• 
şi în alte ziare. 

Manifestul constitutiv şi Statutul provizoriu al Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor apar în broşură în
tr-un tiraj de 1 OOO de exemplare. 

Marx îi trimite lui Engels Manifestul constitutiv şi Sta
tutul provizoriu, care tocmai ieşiseră de sub tipar. 

Intr-o scrisoare trimisă la New York prietenului său 
Joseph Weydemeyer, socialist german, fost membru 
al Ligii comuniştilor, Engels analizează desfăşurarea 
războiului civil din America şi subliniază uriaşa sa în
semnătate pentru dezvoltarea în viitor a Statelor 
Unite ale Americii. 

Marx trimite redacţiei ziarului „Beobachter• din Stutt
gart o declaraţie îndreptată împotriva publicistului mic
burghez Karl Blind. La 3 decembrie, redacţia ziarului 
publică numai scrisoarea de însoţire scrisă de Marx 
şi „comentariile" sale. Scrisoarea este publicată la 
1 0  decembrie în ziarul „Nordsten• din Hamburg. 

Marx îi informează în scris pe adepţii săi din diferite 
ţări - Joseph Weydemeyer, Ludwig Kugelmann şi 
alţii - despre înfiinţarea Intenaţionalei şi le trimite 
exemplare din Manifestul constitutiv şi Statutul pro
vizoriu. 
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2 decembrie 

6 decembrie 

10 decembrie 

13 decembrie 

Aprox. 18 de
cembrie 1 864 
ianuarie 1 865 

22 decembrie 

3 ianuarie 

Aprox. 7-14 
ianuarie 

16 ianuarie 

Marx îl roagă pe Engels să contribuie Ia fondul social 
înfiinţat de Consiliul General cu scopul de a procura 
acţiuni ale ziarului „Bee-Hive• şi capătă astfel pos�bili
talea de a influenţa asupra orientării ziarului. 

La şedinţa Comitetului permanent, organul executiv al 
Consiliului General, Marx critică apelul către poporul 
polonez redactat de Peter Fox în spiritul democra
tismului burghez şi adresat numai în numele membri
lor englezi ai Internaţionalei. Marx arată că Fox a 
idealizat politica tradiţională a claselor dominante din 
Franţa faţă de Polonia şi dezvăluie esenţa reacţionară 
a politicii duse de guvernele Rusiei ţariste, Prusiei şi 
Austriei în problema poloneză. 

Marx îl informează pe Engels printr-o scrisoare despre 
starea de lucruri din Internaţională şi menţionează cu 
satisfacţie faptul că trade-unionul zidarilor din Londra 
(peste 3 OOO de membri),  care înainte nu luase parte la 
mişcările politice, a aderat la Internaţională. 

La şedinţa Consiliului Gzneral la care s-a dezbătut 
apelul scris de Fox, Marx ia cuvîntul în legătură cu 
problema poloneză. 

Intr-o serie de scrisori adresate lui J. B. Schweitzer 
şi W. Liebknecht, Marx critică cu asprime cultul per
sonalităţii lui Lassalle promovat în ziarul „Social-De
mokrat" şi faptul că redacţia acestui ziar cochetează 
cu guvernul Bismarck. 

Marx îl roagă, într-o scrisoare, pe socialistul şi poetul 
german Karl Siebel să-i recomande lui Klings ca la  
adunarea generală ordinară a Uniw1ii generale a 
muncitorilor germani să pună în discuţie problema 
aderării Asociaţiei la Internaţională. 

1 8 6 5  
La şedinţa Consiliului General, Marx ia din nou cu
vintul in legătură cu apelul către poporul polonez 
redactat de Fox. 

Marx se află la Manchester, la Engels ; ei discută pro
bleme privind Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 
şi mişcarea muncitorească din Germania ; se întilnesc 
cu fostul lider al cartiştilor Ernest Jones. 

Intr-o scrisoare către Schweitzer, Marx protestează 
împotriva publicării în ziarul „Social-Demokrat• a 
corespondenţei publicistului mic-burghez Moses Hess, 
în care cîţiva membri ai secţiei din Paris a Inter
naţionalei erau acuzaţi în mod calomnios de bonapar
tism 



24 ianuarie 

25 ianuarie 

Aprox. 27 
ianuarie 

27 ianuarie 

31 ianuarie 

Sf1rşilul lunll 
ianuarie - 1 1  
februarie 

La cererea redacţiei ziarului „Social-Demokrat", Max 
scrie un articol despre Proudhon. Articolul, care cu
prinde o critică ascuţită a ideologiei reacţionare mic
burgheze a lui Proudhon şi este îndreptat şi împotriva 
oportunismului lui Lassalle, apare în acest ziar la 1 ,  
3 şi 5 februarie. 

Luptînd împotriva pătrunderii elementelor burgheze 
în Consiliul General şi pentru întărirea nucleului 
proletar al acestuia, Marx propune ca toate candida
turile pentru funcţiile de membru al Consiliului să fie 
depuse cel puţin cu o săptămînă înainte de alegeri şi 
numai cu condiţia ca respectivii candidaţi să fie deja 
membri ai Asociaţiei ; de asemenea, el propune ca 
alegerea noilor candidaţi pentru Consiliul General să 
se facă în absenţa acestora. Propunerea lui Marx este 
adoptată în unanimitate. 

Marx îl informează pe Engels printr-o scrisoare despre 
situaţia din Internaţională şi îl sfătuieşte s. scrie 
pentru ziarul „Social-Demokrat• un articol cu privire 
la reforma armatei din Prusia. 

Engels traduce în limba germană vechiul cîntec popu
lar danez cu caracter antifeudal „Domnul Tiedman" 
şi-l trimite însoţit de un comentariu ziarului „Social
Demokrat" cu scopul de a-l determina astfel să ia ati
tudine împotriva nobilimii feudale. Corespondenţa lui 
Engels este publicată la 5 februarie. 

Engels află dintr-o scrisoare a lui Liebknecht, pe care 
i-o transmite Marx, că Lassalle i-a promis lui Bismarck 
sprijinul Uniunii generale a muncitorilor germani în 
politica de cotropire dusă de Prusia în Schleswig-Hol
stein, cerind în schimb introducerea votului universal. 
ln scrisoarea de răspuns pe care i-a trimis-o lui Marx, 
Engels califică promisiunea făcută de Lassalle ca o 
trădare a intereselor clasei muncitoare germane. De 
asemenea, Engels îi comunică lui Marx şi intenţia sa 
ca în articolul despre reforma armatei din Prusia să 
ia atitudine atît împotriva guvernului, cit şi împo
triva opoziţiei burgheze. 

La şedinţa Consiliului General, Marx ia parte la dez
baterile în legătură cu poziţia Asociaţiei Interna
tionale a Muncitorilor faţ. de mişcarea pentru re
forma electorală în Anglia. ln cuvîntul său, Marx se 
pronunţă în favoarea participării Asociaţiei la adu
narea ie constituire a Ligii pentru reformă cu con
diţia de a se adopta revendicarea dreptului de vot 
universal pentru toată populaţia de sex bărbătesc şi 
de a coopta în organul conducător al Ligii candidaţii 
propuşi de Consiliul General. 

Engels scrie articolul „Problema militară în Prusia 
şi partidul muncitoresc german".  Avînd în vedere pro
porţiile vaste ale lucrării, precum şi faptul că el 
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Februarie 

Februarie -
mijlocul Junii 
martie 

6 februarie 

Aprox. 7 fe
bruarie 

Aprox. 
10 februarie 

13 februarie 

A doua 
jumătate a Junii 
februarie 
începutul Junii 
martie 

nu dorea publicarea ei în paginile ziarului „Sociaf
Demokrat• ,  Engels hotărăşte s-o publice în broşură . 
broşura apare la sfîrşitul lunii februarie 1 865 l. 
Hamburg. 

In scrisorile adresate lui Jones la Manchester, Marx. 
schiţează tactica în vederea luptei proletariatului en
glez pentru reforma electoral\. 

Paralel cu activitatea asiduă desfăşurată în cadrul 
Consiliului General, Marx lucrează intens, adeseori. 
şi nopţile, la „Capitalul • .  

Marx scrie redacţiei ziarului „Social-Demokrat " o de
claraţi e în legătură cu publicarea în coloanele aces
tuia a unui al doilea articol calomniator îndreptat de 
Hess împotriva Intenaţionalei. Declaraţia, care poartă 
şi semnătura lui Engels, este trimisă redacţiei ziarului 
ca ultim avertisment. Considerînd însă că ruptura cu 
acest ziar trebuie să aibă ca punct de plecare tactica 
lui politică, şi nu articolul lui Hess, şi avînd în vedere 
faptul că Hess şi-a retras în cele din urmă acuzaţiile. 
Marx şi Engels hotărăsc să nu insiste asupra publi
cării declaraţiei. 

Engels participă la şedinţa conducerii Asociaţiei 
Schiller. 

La jubileul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra, Marx ţine un discurs în care critic: 
concepţiile lassalleenilor cu privire la ajutorul pe care 
statul burghez l-ar putea da asociaţiilor de producţie 
ale muncitorilor. Discursul lui Marx apare într-o formă 
denaturată în darea de seamă asupra jubileului publi
cată în ziarul „Social-Demokrat" din 19 februarie. 

Marx participă la şedinţa comitetului pentru organi
zarea la Londra a unui miting de solidaritate cu miş
carea de eliberare naţională din Polonia, iniţiat cu 
prilejul aniversării răscoalei din Polonia din 1 863-
1864. 

Marx ii scrie lui Schweitzer o scrisoare în care se 
opreşte în amănunţime asupra rolului sindicatelor ca 
organizaţii ale clasei muncitoare pentru lupta împo
triva burgheziei şi subliniază faptul că în Prusia cu
cerirea dreptului de coaliţie constituie o parte inte
grantă a luptei democratice generale împotriva 
monarhiei reacţionare. 

Marx sprijină conducerea de la Paris a Intenaţionalei 
în legătură cu conflictul ivit în cadrul secţiei de la 
Paris între ziaristul H. Lefort, pe de o parte, şi mun
citorii proudhonişti E. E. Fribourg, H. L. Tolain şi 
alţii, pe de altă parte. 
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18 februarie 

27 februarie 

Sfîrşitul lunii 
februarie 

Sfîrşitul Junii 
februarie -
prima jumătate 
a Junii martie 

martie 

6 martie 

7 martie 

10 martie 

Aprox. 
13 martie 

15 martie 

Intrucît ziarul „Social-Demokrat" continuă să pro
moveze o politică de cochetare cu guvernul Bis
marck, Marx scrie, în numele său şi al lui Engels, o 
declaraţie în care caracterizează lassalleanismul ca 
„socialism guvernamental regalo-prusac" şi anunţă că 
ei refuză să mai colaboreze la acest ziar. El trimite 
declaraţia lui Engels pentru a o semna, iar la 23 fe
bruarie o înaintează redacţiei ziarului cu rugămintea 
de a fi publicată. Declaraţia apare în „Social-Demokrat" 
la 3 martie 1 de asemenea ea este reprodusă şi de alte 
ziare germane. 

Engels scrie o notă în legătură cu apropiata apariţie 
a broşurii „Problema militară în Prusia şi partidul 
muncitoresc german" şi o trimite prietenilor săi din 
Germania pentru a o publica în presa locală. Nota 
apare fără semnătură la 3 martie în ziarul democraţiei 
mic-burgheze „Berliner Reform" ,  fiind reprodusă şi de 
alte ziare germane. 

Marx se ocupă de organizarea unui miting al polonezi
lor. In faţa încercării radicalilor burghezi englezi de a 
amina mitingul sub pretextul că momentul nu era po
trivit, Marx declară, în numele Consiliului General, că 
clasa muncitoare îşi are propria ei politică extenă 
şi nu se orientează după ceea ce burghezia consi
deră oportun sau inoportun. 

Marx se ocupă de treburile Ligii pentru reformă, în 
al cărei organ conducător reprezentanţii Consiliului 
General al Internaţionalei cuceresc majoritatea. 

Marx asistă la mitingul de la St. Martin's Hall con
sacrat aniversării răscoalei din Polonia din 1863-1864. 

Engels participă la şedinţa conducerii Asociaţiei 
Schiller. 

La şedinţa Consiliului General sînt adoptate proiec
tele de rezoluţie elaborate de Marx în care este in
dicată calea spre lichidarea conflictului din cadrul sec
ţiei din Paris a Internaţionalei. 

Intr-o scrisoare adresată lui Weydemeyer, Engels ana
lizează în amănunţime desfăşurarea operaţiilor pe fron
turile războiului civil din Statele Unite ale Americii. 

Marx scrie o recenzie la broşura lui Engels „Problema 
militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• 1 
recenzia este publicată la 1 8  martie de săptămînalul 
german „Hermann" ,  care apărea la Londra. 

Marx scrie o declaraţie cu privire la poziţia faţă de 
ziarul lassallean „Social-Demokrat• ,  în care face istori
cul colaborării sale şi a lui Engels la acest ziar şi 
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19 martie 
8 aprille 

Aprox. 
23 martie 

28 martie 

29 martie 

8 aprilie 

1 1  aprilie 1 865 
- 16 ianuarie 
1866 

12 aprllie 

13 aprille 

25 aprllle 

arată motivele pentru care au rupt legăturile cu el. 
Declaraţia apare la 1 9  martie în ziarul „Berliner Re
form " ,  precum şi în alte ziare. 

Marx pleacă la Zalt-Bommel (Olanda) la nişte rude. 

In timp ce Marx lipsea din Londra soseşte o scrisoare 
din Hamburg din partea editorului O. K. Meissner înso
ţită de un contract în vederea editării „Capitalului". 

Marx scrie o declaraţie către redacţia ziarului „Ber
liner Reform • , în care combate încercările lui Schwei
tzer de a prezenta într-o lumină falsă ruperea re
laţiilor lui Marx şi Engels cu ziarul „Social-Demokrat". 
Declaraţia apare în ziar la 1 aprilie. 

într-o scrisoare adresată filozofului neokantian bur
ghez german F. A. Lange, Engels critică teza econo
miştilor burghezi cu privire la caracterul veşnic, în 
afara istoriei, pe care l-ar avea legile economice şi 
demonstrează în special că legea populaţiei este con
diţionată de relaţiile de producţie dominante în socie
tatea respectivă. 

Marx scrie articolul „Preşedintele omenirii•, îndrep
tat împotriva lui Bernhard Becker, preşedintele Uniunii 
generale lassalleene a muncitorilor germani. Articolul 
apare în ziarul „Berliner Reform• la 13 aprilie. 

Din însărcinarea Consiliului General, Marx îndepli
neşte temporar funcţia de secretar-corespondent pen
tru Belgia. 

Marx participă la o adunare a Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani de la Londra ; în cuvîntarea 
sa, el demască oportunismul conducerii lassalleene a 
Uniunii generale a muncitorilor germani. 

Marx este informat de Engels în mod amănunţit, 
printr-o scrisoare, asupra dezvoltării crizei de bumbac 
în Anglia şi în alte ţări. 

lntr-o scrisoare adresată lui Hermann Jung, Max îl 
roagă pe acesta ca, în calitate de secretar-corespon
dent pentru Elveţia, să trimită ziarului „Der weisse Ad
ler" din Zirich o rectificare la raportul care a fost 
publicat în paginile lui cu privire la mitingul polonezi
lor ţinut la Londra la 1 martie 1 865 şi în care se trecea 
sub tăcere faptul că la miting a fost adoptată în una
nimitate o rezoluţie propusă în numele Asociaţiei In
tenaţionale a Muncitorilor. La această scrisoare, Marx 
anexează şi textul rectificării, care apare la 22 aprilie 
în ziarul „Der weisse Adler" sub semnătura lui 
Jung. 

La şedinţa Consiliului General, Marx anunţă greva ti
pografilor din Leipzig ; împreună cu P. Fox şi V. R. Cre-
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Intre 2 
şi 9 mai 

20 mai 

20 şi 27 lunle 

24 iunie 

25 iulie 

31 iulie 

August 

Slirşilul lunll 
august 

Slirşitul lunii 
august - mij
locul lunii 
septembrie 

mer, el este ales în delegaţia trimisă la tipografii lon
donezi cu scopul de a-i îndemna să acorde sprijin 
material muncitorilor grevişti din Leipzig. 

Marx redactează un mesaj al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor către preşedintele S.U.A„ Andrew 
Johnson, în legătură cu asasinarea lui Lincoln ; me
sajul, adoptat în unanimitate de Consiliul General, 
apare la 20 mai în „The Bee-Hive Newspaper• ,  precum 
şi în alte ziare. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx critică referatul 
asupra salariului prezentat de John Weston în faţa 
Consiliului General ; referatul încerca să demonstreze 
inutilitatea luptei duse de muncitori pentru ridicarea 
salariului şi nega rolul pozitiv al trade-unionurilor 
în mişcarea proletară. 

La şedinţa Consiliului General, Marx prezintă un 
referat cu privire la salariu, preţ, profit, în care 
combate părerile greşite ale lui Weston şi expune 
într-o formă populară esenţa teoriei sale a plusvalorii. 

Marx îi  comunică printr-o scrisoare lui Engels că a 
reuşit să-i convingă pe membrii Consiliului General 
să convoace o conferinţă preliminară a Internaţio
nalei la Londra în locul proiectatului Congres de la 
Bruxelles, a cărui convocare o considera prematură. 

La şedinţa Consiliului General este aprobat refera
tul Comitetului permanent cu privire la convocarea 
unei conferinţe la Londra, referat întocmit sub con
ducerea lui Marx. 

Marx îl informează pe Engels de stadiul în care se 
află munca sa la „Capitalul • şi îl anunţă că, pentru 
a încheia partea teoretică a lucrării sale, care va 
cuprinde trei volume, mai trebuie să scrie încă trei 
capitole ; în afară de aceasta, îi mai rămîne de scris 
cel de-al patrulea volum, consacrat istoriei economiei 
politice. 

Marx se îmbolnăveşte din cauza surmenajului provocat 
de munca intensă la „Capitalul • ; în timpul bolii ci
teşte lucrări de astronomie. 

Marx este ales membru al conducerii ziarului „The 
Workman's Advocate " ,  organul Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor. 

Engels călătoreşte prin Germania, Elveţia şi Italia. 
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12 septembrie 

Mijlocul lunii 
septembrie 

19 septembrie 

25-29 sep
tembrie 

17 octombrie 

20 octombrie 
lprox. 
2 noiembrie 

15 noiembrie 

20 noiembrie 

Decembrie 

Decembrie 1865 
- ianuarie 
1866 

La şedinţa Consiliului General, Marx ia parte la dez
baterile în problema organizării viitoarei conferinţe 
a Intenaţionalei. 

Ocupîndu-se de pregătirea Conferinţei de la Londra, 
Marx îi propune lui Liebknecht să participe personal 
la ea sau să prezinte un raport scris cu privire la 
mişcarea muncitorească din Germania. De asemenea, el 
se adresează lui Jones cu rugămintea de a lua cu
vîntul în cadrul serii organizate în timpul Conferin
ţei de la Londra cu prilejul aniversării înfiinţării 
Intenaţionalei. 

La şedinţa Consiliului General, Marx este ales în 
noul Comitet permanent. 

Marx participă la Conferinţa de la Londra a Inter
naţionalei ; el asistă la toate şedinţele conferinţei, 
ia în repetate rînduri cuvîntul în problemele cele 
mai importante şi obţine adoptarea ordinii de zi a 
viitorului congres propuse de el ; el este ales în 
comisia constituită în vederea pregătirii informaţii
lor despre Internaţională pentru ziarul „Workman's 
Advocate•. 

La şedinţa Consiliului General, Marx sprijin. propu
nerea făcută de reprezentanţii emigraţiei democrate 
poloneze de a sărbători aniversarea răscoalei din 
Polonia din 1830 şi recomandă ca de pregătirea mi
tingului să se ocupe Comitetul permanent. 

Marx se află la Manchester la Engels. 

Marx primeşte o scrisoare din partea muncitorilor 
berlinezi Th. Metzner, S. Meyer şi A. Vogt, care îl 
rugau să vină în Germania, întrucît prezenţa sa acolo 
ar putea contribui la reunirea celor mai bune forţe 
ale clasei muncitoare germane. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx îl roagă să-i trimită 
unele date cu privire la situaţia muncitorilor din in
dustria bumbacului din Manchester, de care are ne
voie în munca sa la „Capitalul" .  

C a  membru a l  conducerii ziarului „Workman's Ad
vocate", Marx duce luptă împotriva elementelor bur
gheze din conducerea acestuia. 

In legătură cu tratarea problemei rentei funciare, 
Marx studiază la British Museum lucrări de a gricultură 
şi în special de agrochimie ; el citeşte lucrările lui 
J. Liebig şi Ch. F. Schonbein. 

Primind o scrisoare din partea conducătorului secţiilor 
germane din Elveţia, J. Ph. Becker, cu privire la apro
piata apariţie, începînd din ianuarie 1866, a revistei 
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26 decembrie 

Sfî rşilul Junii 
decembrie 

Ianuarie 
lncepulul 
lunii ianuarie 

5 ianuarie 

9 ianuarie 

22 ianuarie 

26 ianuarie 

27 ianuarie 

Siî rşitul lunii 
ianuarie -
începutul Junii 
martie 

„Der Vorbote•,  Marx se adresează lui Engels, Lieb
kncht şi Kugelmann :U rugămintea de a trimite cores
pondenţe acestei reviste. 

La şedinţa Consiliului General, Marx participă la 
discuţiile în legătură cu articolul lui Pierre Vesinier, 
publicat fără semnătură în ziarul burghezo-democrat 
belgian „L'Echo de Verviers•,  care denatura în mod 
calomniator activitatea Consiliului General, precum şi 
lucrările Conferinţei de la Londra, şi respinge afir
maţiile făcute în acest articol. 
Marx termină Vqrianta iniţială a „Capitalului •. 

1 8 6 6  
Marx începe pregătirea pentru tipar a „Capitaiilui • .  

Ocupîndu-se d e  probleme ale ştiinţelor naturii, Engels 
manifestă un deosebit interes pentru teoria molecu
lară ; el citeşte cartea fizicianului englez J. Tyndall 
„Heat, a mode of motion" („Căldura ca formă a miş
cării " ) .  

Marx îl informează pe Engels asupra atitudinii opo
ziţioniste adoptate faţă de Consiliul General de ele
mentele mic-burgheze ale secţiei franceze de la 
Londra şi de proudhoniştii de la Bruxelles. El îl 
roagă pe Engels să fundamenteze în presă poziţia 
proletariatului în problema poloneză. 

In cuvîntarea ţinută la ş edinţa Consiliului General, 
Marx dezminte afirmaţiile cuprinse în articolul lui 
Vesinier şi propune să i se ceară acestuia dovezi în 
sprijinul faptelor încriminate, iar în caz că nu le va 
putea prezenta să fie exclus din Internaţională. Con
siliul General aprobă propunerea lui Marx. 

Marx asistă la mitingul consacrat aniversării răscoalei 
din Polonia din 1 863-1864 ; el sprijină rezolu�ia pro
pusă în numele Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor în care este exprimată simpatia faţă de lupta 
de eliberare dusă de poporul polonez. 

Engels îi solicită lui Marx material cu privire la 
condiţiile desfiinţării iobăgiei în Rusia şi la situaţia 
economică a ţărănimii ruse. 

Marx se întîlneşte cu Jung şi redactează răspunsul 
scris de acesta din însărcinarea Consiliului General 
la articolul publicat de Vesinier în „L'Echo de Ver
viers". Răspunsul apare în acelaşi ziar la 20 februarie 
sub semnătura lui Jung. 

Marx se îmbolnăveşte grav din cauza muncii în
cordate la „Capitalul".  Pe măsură ce se restabileşte, 
reia munca la manuscrisul volumului I ; el tratează 
pe plan istoric capitolul despre ziua de muncă. 
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Sfîrşitul lunii 
ianuarie 
6 aprilie 

Jnceputul lunii 
februarie 

Aprox. 
13 februarie 

Intre 14 şi 
18 februarie 

Prima jumătate 
a lunii martie 

10 martie 

t2 martie 

13 martie 

15 martie 
aprox. 
10 aprilie 

Sfîrşilul lunii 
martie -
I aprilie 

Engels lucrează la seria de articole consacrate pro
blemei poloneze, în care fundamentează poziţia prole
tariatului faţă de mişcarea de eliberare naţională a 
popoarelor asuprite şi dezvăluie nihilismul proud
honiştilor în problema naţională. Articolele apar în 
„The Commonwealth ",  organul de presă al Internaţio
nalei, la 24 şi 31 martie şi la 5 mai sub titlul : „De 
ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?" 

Marx, care a purtat în timpul bolii corespondenţă cu 
membrii Consiliului General, obţine numirea lui Eccarius 
ca redactor al ziarului „The Commonwealth• ,  precum 
şi crearea unei comisii de control redacţional, compusă 
în majoritatea ei din membri ai Consiliului General, 
printre care şi Marx. 

La îndemnul lui Engels, Marx hotărăşte să pregă
tească pentru tipar în primul rînd volumul I al „Ca
pitalului" .  

Engels se află la Marx la Londra. 

Apărînd caracterul proletar al Internaţionalei, Marx 
duce lupta împotriva influenţei burgheze promovate 
în Consiliul General de opoziţia formată din elemente 
mazziniste (Luigi Wolff şi alţii), democraţi mic-bur
ghezi (membrii secţiei franceze de la Londra) şi lideri 
reformişti ai trade-unionurilor engleze (J. Odger, 
W. R. Cremer şi alţii). 

La locuinţa lui Marx are loc o consfătuire a secre
tarilor-corespondenţi ai Consiliului General pentru 
ţările de pe continent. La consfătuire se adoptă hotă
rîrea de a se da o ripostă mazzinistului Wolff, care 
în şedinţa din 6 martie a Consiliului General a în
cercat să atace articolul lui Jung din „L'Echo de 
Verviers• şi a declarat că autorul Statutului Intena
ţionalei este G. Mazzini. Consfătuirea îl însărcinează 
pe Marx să-l demaşte pe Wolff şi pe acoliţii săi în 
Consiliul General. 

Marx participă la o şedinţă a acţionarilor ziarului 
„The Commonwealth" şi obţine ca Eccarius să rămînă 
în postul de redactor. 

Intr-o şedinţă a Consiliului General, Marx rosteşte o 
cuvîntare în care combate declaraţia făcută de Wolff 
în şedinţa din 6 martie. 

Marx se află la odihnă şi tratament în lo'alitatea 
Margate. 

Engels se află la odihnă în Wales. 
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6 aprilie 

10 aprilie 

1 7  aprilie 

mai 

4 mai 

8 mai 

Aprox. 
14 mai 

15 mi 

25 mi 

Marx îi scrie lui Engels că are de gînd să plece la 
Paris pentru a-i convinge pe membrii francezi ai In
ternaţionalei de necesitatea de a amina congresul care 
urma să ai!Jă Joc în Juna mai la Geneva, întrucît 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, în special în 
Anglia, nu este încă pregătită pentru congres. 

Restabilindu-se după o boală lungă, Marx îşi reia 
activitatea în cadrul Consiliului General ; el participă 
la şedinţa Consiliului în care se discută problema 
stabilirii datei Congresului de la Geneva, precum şi 
alte probleme. 

La şedinţa Consiliului General, Marx participă la dis
cuţiile în legătură cu discursul mazzinistului Wolff, 
care încercase să-şi reia atacurile împotriva articolu
lui publicat de Jung în „L'Echo de Verviers" .  

Marx susţine în Consiliul General rezoluţia c u  privire 
la amînarea convocării Congresului de la Geneva din 
mai în septembrie. 

Intr-o scrisoare adresată lui Marx, Engels îi aduce 
la cunoştinţă că patronii englezi au adus la Edinburgh 
munciton croitori germani cu scopul de a-i folosi ca 
spărgători de grevă ; el roagă Consiliul General să ia 
măsuri împotriva aducerii unor noi grupuri de munci
tori germani în Anglia. 

Marx scrie în numele Consiliului General un apel in 
care-i avertizează pe muncitorii din Gemania împo
triva încercării patronilor englezi de a-i recruta pentru 
muncă şi de a-i folosi ca spărgători de grevă. Apelul 
apare în ziarul „Oberrheinischer Courier" la 15 mai 
sub titlul „Avertisment" şi este publicat şi de alte 
ziare germane. 

Marx ia de două ori cuvîntul la şedinţa Consiliulm 
General de dezbatere a problemelor financiare legate 
mai cu seamă de pregătirea Congresului de la Geneva. 

După o întrerupere de lungă durată, Marx reia, în 
ciuda proastei stări a sănătăţii sale, munca de prega
tire pentru tipar a manuscrisului volumului I al „Ca
pitalului" .  

La şedinţa Consiliului General, Marx î i  răspunde I m  
Fox pentru critica făcută articolelor lui Engels „De c e  
poartă clasa muncitoare interes Poloniei ? "  şi apară 
punctul de vedere al lui Engels potrivit căruia po
litica aristocraţiei poloneze a contribuit la împărţirea 
Poloniei de către statele străine. 

La rugămintea lui Marx, Engels îl informează asupra 
dezvoltării crizei economice în industria textilă din 
Manchester şi Liverpool. 
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9 iunie 

Intre 
J9 iunie şi 
5 iulie 

19 şi 26 
Junie 

Prima 
jumătate a lunii 
iulie 

.3 iulie 

11 iulie 

24 iulie 

Siîrşitul lunii 
iulie 

31 iulie 

August -
începutul lunii 
noiembrie 

Sfirşitul lunii 
august 

Marx iese din colegiul de redacţie al ziarului 11Com
monwealth" din cauza creşterii influenţei elementelor 
burgheze din cadrul lui. 

Engels scrie ,,Insemnări despre războiul din Germa
nia "  în legătură cu izbucnirea războiului austro-pru
sian. Insemnările apar în "Manchester Guardian" la 
20, 25 şi 28 iunie şi la 3 şi 6 iulie. 

La şedinţele Consiliului General, Marx participă la 
dezbaterea problemei cu privire la războiul austro
prusian, care se transformă în discuţii pe marginea 
problemei naţionale. Luînd cuvîntul la prima şedinţă, 
Marx critică punctul de vedere al proudhoniştilor in 
problema naţională. 

Marx studiază filozofia întemeietorului pozitivismului 
bmghez Auguste Comte, care era răspîndită n Anglia 
şi Rranţa, şi ale cărei idei, însuşite de conducătorii 
reformişti ai trade-unionurilor, puteau exercita o in
fluenţî şi asupra clasei muncitoare engleze. 

Marx susţine în Consiliul General cuvîntarea lui Jung, 
care apăra tactica revoluţionară a proletariatului şi a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în perioada 
războiului austro-prusian. 

In timpul dezbaterilor din Consiliul General în legă
tură cu problema războiului austro-prusian, Marx 
rosteşte o cuvîntare cu privire la poziţia proletariatu
lui în acest război. 

Marx participă la discutarea în cadrul Consiliului 
General a problemelor legate de ţinerea şi îndeosebi 
de ordinea de zi a Congresului de la Geneva şi spri
jină propunerea ca sediul Consiliului să rămînă la 
Londra. 

n legătură cu munca la 11Capitalul",  Marx studiază 
cele mai recente rapoarte oficiale, cu privire la munca 
copiilor în industria engleză, precum şi la condiţiile 
de locuit ale proletariatului englez. 

La şedinţa Consiliului General, Marx prezintă în nu
mele Comitetului permanent n referat cu privire l a  
ordinea d e  z i  a Congresului de la Geneva. 

Marx trece prin mari greutăţi materiale ; scrisorile 
trimise rudelor din Olanda cu rugămintea de a-l ajuta 
rămîn fără răspuns ; ca întotdeauna, Engels este 
acela care il sprijină. 

Marx scrie 11Instrucţiunile pentru delegaţii Consiliului 
central provizoriu în legătură cu diferite probleme• în 
vederea apropiatului Congres de la Geneva. 
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31 august 

3-8 septembrie 

8 septembrie 

A doua 
jumftate a lunii 
septembrie 

25 septembrie 

9 octombrie 

13 octombrie 

Intr-o scrisoare către J. Ph. Becker, Marx dă indicaţii 
cu privire la organizarea lucrărilor Congresului de la 
Geneva l împotrivindu-se alegerii reformistului Odger 
ca preşedinte al congresului, Marx subliniază în mod 
deosebit rolul împăciuitorist jucat în Liga pentru re
formă de acesta şi de alţi conducători ai trade-unionu
rilor care păşiseră pe calea compromisurilor cu radi
calii burghezi în dauna intereselor muncitorilor. 

La Congresul de la Geneva sînt discutate „Instrucţiu
nile pentru delegaţii Consiliului central provizoriu•, 
scrise de Marx. Principalele hotărîri ale congresului 
sînt adoptate în conformitate cu „Instrucţiunile".  Con
gresul de la Geneva sancţionează Statutul Internaţio
nalei, la baza căruia se află Statutul provizoriu, scris 
de Marx. Instrucţiunile şi Statutul sînt publicate, îm
preună cu darea de seamă asupra congresului, în 
organele de presă ale Intenaţionalei în limbile en
gleză, franceză şi germană. 

La Congresul de la Geneva, delegaţii englezi W. R. Cre
mer şi J. Carter răspund atacurilor delegaţilor prou
dhonişti împotriva intelectualităţii, subliniind rolul 
remarcabil j ucat de Marx la întemeierea Intenaţio
nalei l ei îl caracterizează pe Marx ca omul care 
şi-a închinat întreaga viaţă cauzei clasei muncitoare. 
Marx este ales de congres membru al Consiliului 
General. 

Marx ia cunoştinţă de raportul cu privire la lucră
rile Congresului de la Baltimore al muncitorilor ame
ricani şi dă o înaltă apreciere rezultatelor obţinute de 
acesta, în special chemării la lupta pentru ziua de 
muncă de 8 ore, care constituie una din principalele 
revendicări ale Internaţionalei. 

La şedinţa Consiliului General, Marx este reales se
cretar-corespondent pentru Germania. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General hotărăşte 
să trimită ministrului de interne al Franţei o scrisoare 
de protest împotriva confiscării documentelor Con
gresului de la Geneva de către autorităţile franceze. 

Intr-o scrisoare către Kugelmann, Marx face o apre
ciere asupra Congresului de la Geneva, subliniind 
marea lui influenţă în Franţa, Anglia şi America ; el 
îi  caracterizează pe proudhonişti ca adversari ai ori
cărei mişcări revoluţionare şi politice a proletariatului 
şi relevă uriaşele daune aduse mişcării muncitoreşti 
de utopismul mic-burghez al lui Proudhon. 

Intr-o scrisoare către Kugelmann, Marx expune în
tregul plan al „Capitalului '' , arătînd că lucrarea sa va 
trebui să cuprindă 4 cărţi : „cartea I) Procesul de 
producţie a capitalului ; cartea a II-a) Procesul de 

5 1 - Mrx-ngs - Ope. vol. 16 
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Noiembrie 1866 
- mijlocul lunii 
martie 1867 

Mijlocul lunii 
noiembrie 

20 noiembrie 

27 noiembrie 

18 decembrie 

Prima jumătate 
a lunii 
ianuarie 

Ianuarie-fe
bruarie 

22 ianuarie 

29 ianuarie 

circulaţie a capitalului ; cartea a III-a) Procesul de 
ansamblu al producţiei capitaliste ; cartea a IV-a) Con
tribuţii la istoria teoriei•. 

Marx îl  ajută pe Eccarius la scrierea unei serii de 
articole destinate demascării economistului burghez şi 
filozofului pozitivist englez J. St. Mill, ale cărui con
cepţii exercitau o influenţă asupra vîrfurilor proleta
riatului englez. Articolele apar în ziarul „Common
wealth" sub titlul „Cum combat muncitorii unele teze 
de economie politică ale lui John Stuart Mill" .  

Marx trimite prima parte a manuscrisului volumului I 
al „Capitalului • editorului Meissner din Hamburg. 

La şedinţa Consiliului General, Marx este ales mem
bru în delegaţia care urma să asiste la adunarea Con
siliului de la Londra al trade-unionurilor. La şedinţă, 
Marx propune să se sărbătorească aniversarea răscoa
lei din Polonia din 1 86-1864. 

In legătură cu dezbaterea în cadrul Consiliului Gene
ral a problemei confiscării documentelor Congresului 
de la Geneva de către guvernul francez, Marx dez
văluie caracterul antimuncitoresc al politicii duse de 
Napoleon al III-iea. 

Marx comunică la şedinţa Consiliului General că in 
unele articole publicate de diferite ziare burgheze se 
recunoaşte faptul că Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor este un fenomen de seamă al secolului. 

1 8 6 7  

Marx continuă munca la „Capitalul • ,  ocupîndu-se în 
special de completarea capitolului despre legea gene
rală a acumulării capitaliste ; în legătură cu aceasta, 
el citeşte cartea istoricului şi economistului engle: 
J. E. T. Rogers „Istoria agriculturii şi preţurilor în 
Anglia•, pe care i-o trimisese Engels. 

Marx trece prin mari greutăţi materiale ; familia sa 
este ameninţată cu evacuarea din casă şi sechestrarea 
bunurilor. Engels îi vine în ajutor lui Marx. 

In calitate de reprezentant al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor, Marx asistă la mitingul de la Londra 
consacrat aniversării răscoalei din Polonia din 1 86-
1864 ; el ţine o cuvîntare şi propune o rezoluţie. Textul 
cuvîntării şi al rezoluţiei sînt publicate fn „Glos Wol
ny", ziarul emigraţiei democrate poloneze de la Lon
dra, la 10 februarie. 

Engels îi comunică lui Marx noi date în legătură cu 
situaţia şi lupta muncitorilor din industria b umbacului 
din Manchester. 
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11 februarie 

28 februarie 

5 martie 

2 aprilie 

4 aprilie 

10 aprllie 

12 - aprox 1 6  
aprilie 

A doua 
jumătate a lunll 
apr/lie-lunle 

Aprox. 
17 aprllle 
15 ml 

20 aprllle 

5 mai 

16- 1 7  mal 

19 mai 

Prin intermediul lui Kugelmann, Marx trimite publi
caţiei liberale din Hanovra „Zeitung fiir Norddeut
schland" nota în care dezminte zvonul fals răspindit 
de acest ziar potrivit căruia el ar intenţiona să plece 
pe continent în vederea pregătirii unei insurecţii în 
Polonia. Ziarul publică la 21  februarie într-o redactare 
proprie nota scrisă de Marx. 

La adunarea jubiliară a Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani de Ia Londra, Marx ţine o cuvîntare 
în care elucidează problemele muncii salariate, ale 
capitalului şi ale relaţiilor sociale din Germania. Rezu
matul cuvîntării, scris de Friedrich Lessner, membru 
al Consiliului General, apare în numărul din martie 
al publicaţiei „Vorbo te". 

La şedinţa Consiliului General, Marx este ales în 
componenţa delegaţiei trimise de acesta la trade
unionurile din Londra cu scopul de a obtine de la ele 
un ajutor material pentru lucrătorii în bronz de la 
Paris care declaraseră grevă. 

.!arx ii comunică lui Engels printr-o scrisoare că a 
terminat lucrul la volumul I al „Capitalului " şi că 
intenţionează să ducă el însuşi manuscrisul editorului 
său din Hamburg. 

lntr-o scrisoare către Marx, Engels îşi exprimă satis
facţia în legătură cu faptul că acesta a terminat lu
crul la volumul I al „Capitaîului" şi îi trimite bani 
pentru călătoria la Hamburg. 

Marx pleacă de la Londra la Hamburg. 

Marx se află la Hamburg ; el discută cu Meissner pro
bleme legate de tipărirea volumului I al „Capitalului". 

Marx şi Engels iau măsuri pentru a anunţa prin presă 
apropiata apariţie a volumului I al „Capitalului" şi 
pentru a asigura traducerea cărţii în limbile engleză 
şi franceză. 

„ 
Marx este oaspetele lui Kugelmann la Hanovra. 

La Leipzig, în tipografia lui Otto Wigand, începe tipă
rirea primului volum al „Capitalului " .  

Marx primeşte d e  l a  tipografie prima coală l e  corec
tură a volumului I al „Capitalului" .  

Intorcîndu-se d e  l a  Hanovra l a  Londra, Marx se 
opreşte la Hamburg pentru a mai discuta cu Meissner. 

Marx soseşte la Londra. 



772 D ate din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

A doua 
jumătate a lunii 
mai 

Aprox. 
21 mai 
aprox. 2 iunie 

Prima jumătate 
a lunii iunie 

Iunie 

3 iunie 

4 iunie 

16 iunie 

17-22 iunie 

24 iunie 

5 iulie 

9 iulie 

Mijlocul lunii 
iulie 

Marx primeşte o scrisoare din Bruxelles de la Al
phoise Vandenhouten, membru al Internaţionalei, care 
îl informează asupra cauzelor frămîntărilor minerilor 
din minele de cărbuni din Charleroi. 

Marx se află la Engels la Manchester. 

Engels se interesează de cele mai noi teorii din do
meniul chimiei ; el citeşte cartea chimistului german 
Hofmann „Introducere în chimia modernă".  

Marx şi Engels urmăresc cu atenţie desfăşurarea pro
cesului intentat fenienilor irlandezi care au participat 
la mişcarea de eliberare naţională din Irlanda împo
triva dominaţiei engleze. 

Marx ii  trimite lui Engels cinci coli de corectură din 
„Capitalul" cu rugămintea de a le citi şi de a-i co
munica ce puncte din expunerea formei valoare vor 
trebui popularizate în anexe. 

Marx este ales în comisia pentru elaborarea unui apel 
al Consiliului General cu privire la apropiatul Con
gres de la Lausanne. 

Engels 11 împărtăşeşte lui Marx printr-o scrisoare 
părerea sa asupra primelor coli ale „Capitalului • pe 
care le-a citit şi îşi exprimă punctul de vedere în 
degătură cu expunerea problemei formei valoare în 
anexele la volum. 

Conformîndu-se observaţiilor lui Engels, Marx scrie 
„Forma valoare" ,  anexă la primul capitol al volumu
lui I al „Capitalului " .  

Intr-o scrisoare către Marx, Engels i-l recomandă p e  
Samuel Moore, jurist englez, membru al Internaţio
nalei, ca traducător în limba engleză al primului volum 
al „Capitalului" ,  făgăduind Cd va supraveghea direct 
această traducere. 

Engels porneşte într-o călătorie prin Suedia, Da
nemarca şi Germania. In timpul drumului, el ţine 
un j urnal de călătorie în care îşi notează impresiile ; 
la Hanovra îl vizitează pe Kugelmann. 

Marx participă la discutarea în cadrul Consiliului 
General a apelului cu privire la Congresul de la Lau
sanne, întocmit în absenţa lui ; el formulează primul 
punct de pe ordinea de zi a congresului, care este in
clus în apel. 

Marx redactează traducerea apelului cu privire la 
Congresul de la Lausanne. Apelul apare ca foaie vo
lantă în limbile franceză şi germană, precum şi în 
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16 iulie 

Aprox. 
23 iulie 

23 iulie 

25 iulie 

Inceputul Junii 
august 

13 august 

16 august 

numărul din 31 august al ziarului „La Tribune du 
Peuple" ,  organul secţiei din Belgia a Internaţionalei, 
şi în alte ziare. 

Marx este ales de Consiliul General în componenţa 
delegaţiei însărcinate să asiste la adunarea anuală a 
Consiliului de la Londra al trade-unionurilor. 

Marx primeşte din Statele Unite ale Americii o scri
soare din partea lui F. A. Sorge, militant al mişcării 
muncitoreşti, care-i comunică intenţia sa de a crea la 
Hoboken o secţie a Internaţionalei. Sorge îl roagă pe 
Marx să-i trimită Manifestul constitutiv şi Statutul 
Intenaţionalei şi să-i comunice condiţiile de primire 
în Internaţională. 

La şedinţa Consiliului General, Marx dezminte, pe baza 
unor date statistice oficiale cuprinse în Cartea albastră 
a parlamentului recent apărută, declaraţiile presei bur
gheze potrivit cărora activitatea trade-unionurilor ar 
stînjeni dezvoltarea industriei siderurgice în Anglia. 
Textul prescurtat al cuvîntării lui Marx, consemnat în 
procesul-verbal, este publicat la 27 iulie în ziarele 
engleze „The Working Man• şi „The Bee-Hive News
paper". Marx prezintă, de asemenea, o propunere în
dreptată împotriva proudhoniştilor din organele de 
conducere de la Paris, în care se menţiona că elabo
rarea ordinii de zi a congreselor Internaţionalei intră 
în competenţa exclusivă a Consiliului General. Pro
punerea lui Marx este adoptată. 

Marx termină prefaţa la volumul I al „Capitalului • 
şi o trimite editorului său din Hamburg. 

Engels se întoarce la Manchester. 

La şedinţa Consiliului General, Marx ţine o cuvîntare 
şi prezintă o rezoluţie îndreptată împotriva participării 
oficiale a Internaţionalei la Congresul Ligii păcii şi li
bertăţii, organizaţie pacifistă burgheză ; congresul 
urma să aibă loc în septembrie la Geneva. ln cuvîn
tarea sa, Marx subliniază că Intenaţionala este un 
adevărat luptător pentru pace, deoarece „unirea clasei 
muncitoare din diferite ţări va exclude, în cele din 
urmă, posibilitatea războaielor dintre popoare•.  ln 
acelaşi timp, Marx recunoaşte că ar fi de dorit ca re
prezentanţii Intenaţionalei să participe la Congresul 
Ligii în mod individual. Propunerea lui Marx este adop
tată în unanimitate. Cuvîntarea lui Marx, aşa cum a 
fost consemnată în procesul-verbal, şi rezoluţia sînt 
publicate în „The Bee-Hive Newspaper" din 17 au
gust 1 867. 

Marx termină de revizuit ultima coală de corectură a 
volumului I al „Capitalului" ; într-o scrisoare către 
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20 august 

Aprox. 
24 august 

26-21 august 

27 august 

Aprox. 
4 septembrie 

6 septembrie 

7-12 septembrie 

13 septembrie 

14 septembrie 

24 septembrie 

Engels, el îi mulţumeşte din inimă pentru ajutorul 
neprecupeţit pe care i l-a dat la elaborarea acestei 
lucrări. 

La şedinţa Consiliului General este aprobată darea de 
seamă către Congresul de Ia Lausanne, semnată de 
Marx. 

Marx continuă să lucreze la volumul al II-lea al „Ca
pitalului " ; el studiază problema rotaţiei capitalului 
fix. 

La rugămintea lui Marx, Engels studiază problema în
locuirii capitalului fix şi a folosirii fondului de amor
tizare ; culege date concrete din fabricile din Man
chester şi-i trimite lui Marx calculele amănunţite, în 
această problemd, efectuate de el. 

La şedinţa Consiliului General, Marx răspunde la ob
servaţiile critice făcute de cîţiva membri englezi care 
considerau că Consiliul General acordă prea puţină 
atenţie dezbaterii problemelor generale ; el subliniază 
importanţa activităţii practice a Consiliului şi obiec
tează împotriva transformării Internaţionalei într-un 
club de discuţii. 

Marx trimite ziarului republican de stinga de la Paris, 
„Le Courrier fran;ais" ,  care devenise organul Interna
ţionalei, o notă în care citează date ale directorului 
Arhivei centrale de statistică din Prusia, Otto Hibner, 
cu privire la starea de mizerie a oamenilor muncii din 
această ţară. Nota apare în ziar, cu unele denaturări, 
la 6 septembrie. 

Congresul de la Lausanne îl alege pe Marx ca mem
bru în Consiliul General. 

Lessner şi  Eccarius îl informează pe Marx asupra des
făşurării Congresului de la Lausanne al Internaţionalei, 
precum şi a Congresului Ligii păcii şi libertăţii de la 
Geneva. 

Marx pleacă împreună cu Paul Lafargue pentru cîteva 
zile la Manchester, la Engels. 

Apare primul volum al operei economice fundamen
tale a Im Marx - „Capitalul " .  

La şedinţa Consiliului General, Marx este reales secre
tar-corespondent pentru Germania ; luptînd împotriYa 
liderilor reformişti ai trade-unionurilor din Consiliul 
General, Marx obţine adoptarea unei hotărîri cu pri
vire la desfiinţarea funcţiei de preşedinte al Con
siliului General, pe care pînă atunci o ocupase fără 
întrerupere Odger, membru al Consiliului de la Lon
dra al trade-unionurilor. 



Dato din viaţa şi activitatea lui K. Marx 5i F. Engels 775 

12 octombrie 

Mijlocul lunii 
octombrie 

22 octombrie 

2 noiembrie 

Intre 3 şi 8 
noiembrie 

8 noiembrie 

14 şi 26 
noiembrie 

20 noiembrie 

In dorinţa de a populariza şi a propaga ideile cuprinse 
în „Capitalul", precum şi de a pune capăt „conspi
raţiei tăcerii " ,  cu care presa burgheză a întimpinat 
apariţia primului volum al „Capitalului" ,  Engels scrie 
două recenzii : una apare la 30 octombrie în supli
mentul la ziarul burghezo-democrat „Die Zukunft" ,  iar 
cealaltă, scrisă pentru publicaţia burgheză germană 
„Rheinische Zeitung", rămîne nepublicată. 

Acordînd o mare importanţă activităţii lui Liebknecht 
în Reichstagul nord-german, Marx îi scrie acestuia, 
dindu-i o serie de sfaturi şi indicaţii cu privire la ati
tudinea pe care trebuie s-o adopte în Reichstag. In 
legătură cu intenţia lui Liebknecht de a cere în Reich
stag constituirea unei comisii pentru cercetarea situa
ţiei muncitorilor din Germania, Marx îi trimite, pentru 
a-l informa cum stau lucrurile în această privinţă în 
Anglia, documente oficiale cu privire la împuternicirile 
comisiilor parlamentare. 

Engels scrie o recenzie la volumul I al „Capitalu
lui" ,  care apare la 2 noiembrie în publicaţia bur
ghezo-liberală germană „Elberfelder Zeitung".  

Intr-o scrisoare către Engels, Marx face unele conside
raţii în legătură cu perspectivele mişcării de elibe
rare naţională din Irlanda şi fundamentează dreptul 
Irlandei de a se despărţi de Anglia. 

Engels scrie o recenzie la volumul I al „Capitalului" ,  
care apare la 17 noiembrie în publicaţia burghezo-li
berală germană „Dilsseldorfer Zeitung". 

Intr-o scrisoare către Kugelmann, Engels îşi expune 
punctul de vedere în legătură cu situaţia politică din 
Anglia, subliniind creşterea simpatiei muncitorilor en
glezi pentru lupta de eliberare dusă de irlandezi îm
potriva dominaţiei engleze. 

In scrisorile pe care şi le adresează unul altuia, Marx 
şi Engels îşi împărtăşesc părerile cu privire la con
cepţiile filozofice ale muncitorului Joseph Dietzgen, 
expuse de acesta într-o scrisoare către Marx, şi  dau o 
înaltă apreciere conceptiei despre lume a acestui filo
zof-autodidact. 

La şedinţa extraordinară a Consiliului General, Marx 
dă citire apelului scris de el în legătură Cl pronun
ţarea sentinţei de condamnare la moarte a partici
panţilor la mişcarea fenienilor. Apelul „Fenienii in
temniţaţi la Manchester şi Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor" apare la 24 noiembrie în ziarul „Le 
Courrier fran�ais". 
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Aprox. 
26 n oiembrie 

26 noiembrie 

30 noiembrie 

6 decembrie 

12-13 
decembrie 

16 decembrie 

A doua 
jumătate a lunii 
decembrie 1867 

- sl1r�itul 
lunii aprilie 
1868 

Prima jumătate 
a lunii 
ianuarie 

Si1rşilul Junii 
ianuarie-martie 

Prima jumătate 
a Junii 
februarie 

Pregătindu-se în vederea şedinţei ordinare a Con
siliului General, Marx îşi schiţează un plan pentru a 
lua cuvîntul în problema irlandeză. 

La şedinţa Consiliului General de dezbatere a pro
blemei irlandeze, Marx se hotărăşte să renunţe la 
cuvîntarea s a, cedindu-i cuvîntul lui Fox ; el con
sideră mai indicat din punct de vedere politic ca, 
după executarea celor trei fenieni la Manchester, la 
23 noiembrie, protestul împotriva represiunilor guYer
nului englez să fie exprimat de un englez. 

Intr-o scrisoare către Engels, Marx trasează tactica 
proletariatului englez în problema irlandeză, &ubli
niind că principalul în această tactică trebuie să-l 
constituie lupta pentru lichidarea dominaţiei coloniale 
a Angliei asupra Irlandei şi acordarea independenţei 
naţionale acestei ţări. 

Marx trimite ziarului „Zukunft" articolul „Plagiatorii " ,  
îndreptat împotriva lassalleanului Hofstetten, care în 
cuvîntarea rostită la adunarea generală a Uniunii 
generale a muncitorilor germani a folosit diferite pa
saje din „Capitalul •, denaturîndu-le şi neindicind 
sursa lor. Articolul apare fără semnătură în supli
mentul la ziarul „Zukunft" din 12 decembrie. 

Engels scrie două recenzii la volumul I al „Capitalu
lui • ,  care apar la 27 decembrie în „Beobachter• şi  în 
„Staats-Anzeiger fir Wiirttemberg".  

Marx ţine un referat în problema irlandeză în cadrul 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de Ia 
Londra ; aici el analizează în amănunţime istoria în
robirii Irlandei de către Anglia şi fundamentează po
ziţia Internaţionalei faţă de mişcarea de eliberare 
naţională irlandeză. 

Fără a ţine seama de starea proastă a sănătăţii sale, 
Marx continuă să lucreze la „Capitalul" .  El studiază 
materiale statistice, Cărţile albastre parlamentare şi 
citeşte lucrările de agricultură ale lui J. Morton, 
K. Fraas şi J. H. Thiinen. 

1 8 6 8  
Engels scrie o recenzie la volumul I al „Capitalu
lui " ,  care apare la 21 ianuarie în publicaţia burghezo
democratică „Neue Badische Landeszeitung•. 

Engels consacră mult timp muncii în cadrul con
ducerii Cercului Schiller. 

In scrisorile pe care şi le adresează unul altuia, Marx 
şi Engels îşi împărtăşesc părerile cu privire la lu
crările filozofului şi economistului mic-burghez ger-
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Intre 2 şi 13  
martie 

Aprox. 
13 martie 

Mijlocul lunii 
martie 

Aprilie 

1-5 aprilie 

1 1-20 aprilie 

Sfîrşilul lunii 
aprilie 

5 mai 

12 mai 

20 mai 

Aprox. 
22 mai-1 iulie 

Intre 25 şi 
29 mai 

man Eugen Dilhring 11Die Verkleinerer Carey's•, "Ca
pital und Arbeit" şi altele. 

Engels scrie o recenzie la volumul I al 11Capitalului"' 
pentru ziarul muncitoresc german 11Demokratische 
Wochenblatt" ; recenzia apare la 21 şi 28 martie. 

Intr-o scrisoare adresată lui Liebknecht, Engels îi dă 
unele sfaturi în vederea criticării în Reichstag a nou
lui statut al meşteşugarilor. 

Marx şi Engels studiază lucrarea istoricului german 
Georg Ludwig Maurer 11Einleitung zur Geschichte der 
Mark-, Hof-, Dorff- und Stadtverfassung" şi alte lucrări 
ale acestui autor, cărora le dă o î naltă apreciere. 

Engels conspectează primul volum al 11Capitalului" .  

Engels s e  află l a  Londra cu prilejul căsătoriei fiicei 
lui Marx Laura cu P. Lafargue. 

Marx şi Engels analizează în corespondenţa lor eveni
mentele legate de lock-outul muncitorilor constructori 
din Geneva. 

Marx studiază problema raportului dintre rata pro
fitului şi rata plusvalorii. Scriindu-i lui Engels, el îi 
comunică rezultatele cercetărilor sale în această pro· 
blemă, precum şi planul volumelor următoare ale 11Ca
pitalului •, insistînd în mod deosebit asupra cuprinsului 
volumului al Iii-lea. 

După o întrerupere îndelungată datorată bolii, Marx 
participă din nou la o şedinţă a Consiliului General. 

La şedinţa Consiliului General, Marx propune să se 
publice o demascare oficială a guvernului belgian, 
care a pus la cale masacrarea sîngeroasă a minerilor 
grevişti din Charleroi ; propunerea lui Marx este 
adoptată în unanimitate de Consiliu. 

Marx ţine un referat despre salariu la Asociaţia cul
turală a muncitorilor germani de la Londra. 

Engels scrie o recenzie la volumul I al "Capitalu
lui" pentru revista burghezo-liberală engleză 11The 
Fortnightly Review•. Recenzia rămîne nepublicată. 

Marx scrie un proiect de rezoluţie cu privire la schim
barea locului în care urma să se ţină congresul (de 
la Bruxelles) din cauza prelungirii valabilităţii legii 
împotriva străinilor în Belgia şi a prigonirii membri
lor Asociaţiei de către guvernul belgian ; proiectul 
este adoptat de Consiliul General la 2 iunie, în lips. 
lui Marx, şi este publicat la 6 iunie în 11The Bee-Hive 
Newspaper" .  Dar la 16 iunie Marx îşi retrage propu
nerea, ţinînd seama de părerea secţiei belgiene, care 
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29 mai 
aprox. 15 Junie 

Aprox. 
26 iunie 

4 iulie 

I iulie 

Aprox. 
11 Julie 

14 Julie 

Intre 18 şl 
30 JulJe 

28 lulle 

considera că, renuntindu-se la convocarea congresu
lui la Bruxelles, s-ar face o concesie guvernului 
belgian. 

Marx se află împreună cu fiica sa Eleanor l Man
chester, la Engels. 

Marx trimite socialistului german Wilhelm Eichhoff 
materiale şi indicaţii amănunţite pentru broşura pe 
care acesta urma s-o scrie cu privire la Asociaţia In
ternaţională a Muncitorilor. 

Marx îl roagă pe Siegfried Meyer, printr-o scrisoare, 
să-i trimită materiale în legătură cu relaţiile agrare 
şi cu situaţia agriculturii din Statele Unite ale Ame
ricii, de care avea nevoie la analizarea problemei ren
tei funciare în „Capitalul" .  

L a  şedinţa Consiliului General, Marx propune de
solidarizarea de manifestările provocatoare aventu
riste ale democratului mic-burghez francez, emigran
tul Felix Pyat, care acţionase în numele secţiei 
franceze de la Londra. Rezoluţia formulată de Marx 
este adoptată de Consiliul General şi este publicată 
de ziarele belgiene „La Liberle" din 12 iulie, „La 
Cigale" din 19 iulie şi „La Tribune du Peuple" din 
26 iulie. 

Marx scrie articolul „Plagiatul meu după F. Bastial" , 
în care respinge calomniile economistului vulgar ger
man Iulius Faucher, care, într-o recenzie la volumul I 
al „Capitalului" ,  îl acuza pe Marx că ar fi împrumu
tat definiţia mărimii valorii de la Bastiat. Articolul 
rămîne nepublicat. 

La şedinţa Consiliului General, Marx dă citire unei 
declaraţii în care înfierează atitudinea guvernului bri
tanic, care în articolele din buget referitoare la subsi
diile pentru emigranţi a tăiat adjectivul „polonezi" 
dinaintea cuvîntului „emigranţi" .  Declaraţia lui Marx 
este adoptată de Consiliul General ca rezoluţie şi este 
publicată în ziarul „Bee-Hive" din 18 iulie. 

Marx citeşte şi face unele îndreptări în corecturile 
lucrării lui Eichhoff cu privire la Internaţională, care 
apare în broşură în luna auqust. 

Cu prilejul discutării ordinii de zi a Congresului de 
la Bruxelles în şedinţa Consiliului General, Marx ţine 
o cuvîntare cu privire la consecinţele folosirii ma
şinilor în capitalism. Rezumatul cuvînt.rii consemnat 
în procesul-verbal apare în ziarul „Bee-Hive• din 
1 august. 

Engels scrie pentru gazeta literară din Leipzig „Garten
laube" o scurtă biografie a lui Marx şi o trimite lui 
Kugelmann. Articolul rămîne nepublicat. 
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1 1  august 

18 august 

21 august -
aprox. 
24 august 

25 august 

Aprox. 
25 august 
1 septembrie 

29 august 

1nceputul lunii 
septembrie 

6-13 septembrie 

La şedinţa Consiliului General, Marx propune, cu pri
lejul dezbaterii ordinii de zi a Conqresului de la 
Bruxelles, un proiect de rezoluţie cu privire la con
secinţele folosirii maşinilor în capitalism şi ţinc o 
cuvîntare despre reducerea zilei de muncă. Consiliul 
General adoptă proiectul de rezoluţie. Rezumatul 
cuvîntării lui Marx, consemnat în procesul-verbal, este 
publicat în ziarul 11Bee-Hive" la 22 august. 

Marx îi trimite lui Lessner „Apelul către munci
torii germani de la Londra• ,  pe care îl redactase el in 
vederea apropiatului Congres de la Bruxelles. Apelul 
apare în numele Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra in ziarul 11Hermann" din 1 5  au
gust. 

Răspunzînd invitaţiei conducerii Uniunii generale a 
muncitorilor germani de a participa ca oaspete de 
onoare la adunarea generală a Uniunii de la Ham
burg, Marx anunţă că nu poate da curs acestei invi
taţii , întrucît este foarte ocupat cu lucrările desfăşu
rate în Consiliul General în vederea pregătirii 
Congresului de la Bruxelles. El aprobă includerea pe 
ordinea de zi a adunării generale a problemelor 
luptei proletariatului pentru dobîndirea libertăţii po
litice, pentru reducerea zilei de muncă şi  pentru co
laborarea internaţională a clasei muncitoare. Răspunsul 
lui Marx apare in ziarele „Social-Demokrat" din 28 au
gust şi „Demokratisches Wochenblatt" din 29 august. 

Marx se odihneşte la Ramsgate. 

La şedinţa Consiliului General este adoptat proiectul 
de rezoluţie scris de Marx cu privire la reducerea zi
lei de muncă. Rezoluţia este publicată în ziarul „Bee
Hive" din 29 august. 

Marx întocmeşte raportul Consiliului General către 
Congresul de la Bruxelles, care este aprobat în una
nimitate în şedinţa Consiliului General din 1 septem
brie. Raportul apare în limba engleză în ziarul „Times" 
din 9 septembrie, în limba germană în numărul din 
septembrie al revistei 1 1Vorbote• şi în limba franceză 
în suplimentul ziarului 11Peuple Belge". 

La Manchester, Engels participă la un iting al mun
citorilor organizat de Jones. 

Engels petrece cîteva zile la Ostende împreună cu 
mama sa, care venise din Germania. In timpul călăto
riei se întîlneşte cu Marx la Londra. 

La Congresul de la Bruxelles al Internaţionalei se dă 
citire şi se dezbate raportul Consiliului General în
tocmit de Marx ; sînt adoptate rezoluţiile cu privire 
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10 septembrie 

1 1  septembrie 

16 septembrie 

19 septembrie -
12 octombrie 

22 septembrie 

23 septembrie 

21 septembri� 

Siirşitul lunii 
septembrie -
începutul lunii 
octombrie 

la consecinţele folosirii maşinilor în capitalism şi Ia 
reducerea zilei de muncă în conformitate cu proiectele 
propuse de Marx şi aprobate de Consiliul General. 
Marx este reales de congres ca membru al Consiliului 
General. 

Informat în mod amănunţit de Lessner asupra desfăşu
rării lucrărilor Congresului de la Bruxelles, Marx tri
mite acestuia şi lui Eccarius o scrisoare cu indicaţii 
privitoare la tactica delegaţilor Consiliului General 
faţă de proudhonişti ; el recomandă adoptarea la 
congres a unei rezoluţii în care să fie demascaţi 
aţîţătorii la un război între Franţa şi Germania. 

Delegaţii germani la Congresul de la Bruxelles pro
pun adoptarea unei rezoluţii în care recomandă mun
citorilor din toate ţările să studieze „Capitalul " lui 
Marx şi să contribuie la traducerea lui în diferite 
limbi şi relevă nepreţuitele merite ale autorului lui, 
care a făcut pentru prima oară o analiză ştiinţifică 
a capitalismului. 

Marx şi Engels ajung la concluzia că este necesar să 
se editeze pentru muncitori o broşură despre „Capi
talul" scrisă într-o formă populară. Intenţia nu este 
tradusă în fapt. 

Engels declară că va părăsi dircţia Cercului 
SchiJler, care-l invitase pe Karl Vogt demacat de 
Marx în 1 85-1860 ca agent plătit al lui Ludovic 
Bonaparte - să tină o prelegere. 

Jn corespondenţa lor, Marx şi Engels dezbat probleme 
legate de dezvoltarea mişcării muncitoreşti din Ger
mania şi elaborează tactica faţă de Uniunea generală 
a muncitorilor germani şi de conducătorul ei Schweitzer. 

La şedinţa Consiliului General, Marx ia parte la dez
baterile cu privire la rezultatele Congresului de la 
Bruxelles. 

Intr-o scrisoare către Liebknecht, Marx îi dă acestuia 
unele indicaţii în legătură cu tactica pe care el tre
buie s-o adopte faţă de Uniunea generală a munci
torilor germani. 

La şedinţa Consiliului General, Marx este reales secre
tar-corespondent pentru Germania. 

In legătură cu interzicerea de către poliţie a Uniunii 
generale a muncitorilor germani din Leipzig şi cu 
închiderea filialei de la Berlin a acesteia, Engels scrie 
două articole intitulate „Cu privire la dizolvarea 
Uniunii lassalleene a muncitorilor" .  Articolele apar 
în numerele din 3 şi 10 octombrie ale publicaţiei 
„Demokratisches Wochenblatt• .  
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Slirşitul lunii 
septembrie -
începutul lunii 
noiembrie 

Inceputul lunii 
octombrie -
începutul lunii 
noiembrie 

4 octombrie 

6 oc tombrie 

1 octombrie 

13 octombrie 

14 octombrie 

Max şi Engels urmăresc cu atenţie desfăşurarea eveni
mentelor revoluţionare din Spania. 

Marx şi Engels citesc manuscrisul lucrării lui Dietzgen 
„Wesen der menschlichen Kopfarbeit", pe care acesta 
i-l trimisese lui Marx pentru a-şi spune părerea asu
pra ei. 

Marx scrie o notă cu privire la legătura Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor cu organizaţiile munci
toreşti engleze, în care arată activa participare a 
trade-unionurilor la activitatea Asociaţiei ; această 
notă scrisă cu scopul de a demasca calomniile ziare
lor germane, care negau existenţa vreunei legături 
între organizaţiile muncitoreşti engleze şi Asociaţie, 
apare la 17 octombrie în „Demokratisches Wochen
blatt" . 

Marx primeşte o scrisoare din partea narodnicului 
rus N. F. Danielson, care îi comunică intenţia edi
torului N. P. Poleakov de a edita „Capitalul" ln 
limba rusă. 

La şedinţa Consiliului General, Marx ia parte la dez
baterile în problema adresării unui mesaj alegătorilor 
în legătură cu propunerea candidaturii lui Odger în 
alegerile pentru parlament. Considerînd propunerea 
candidaturii unui muncitor membru al Consiliului 
General utilă cauzei Internaţionalei, Marx sprijină pro
punerea făcută de Jung de a se lansa un mesaj în 
acest sens. Cu redactarea mesajului este lnsărcinat 
Marx. Mesajul este aprobat de Consiliul General la 
13 octombrie. 

Trimifîndu-i lui Danielson o scrisoare de răspuns, 
Marx îl anunţă în ce stadiu se află munca sa la „Ca
pitalul • şi, la rugămintea acestuia, îi  dă unele date 
autobiografice pentru ediţia rusă a volumului I. 

Răspunzîndu-i lui Schweitzer printr-o scrisoare la 
rugămintea de a-l convinge pe Liebknecht să înce
teze lupta împotriva Uniunii generale a muncitorilor 
germani, Marx declară că, în calitate de secretar-co
respondent pentru Germania, este obligat să se mărgi
nească la rolul de arbitru imparţial în relaţiile dintre 
Schweitzer şi Liebknecht. Criticînd concepţiile refor
miste şi tactica dăunătoare a lassalleenilor, Marx subli
niază că îşi rezervă dreptul de a lua în mod public 
atitudine împotriva concepţiilor acestora alunei cînd 
va considera că acest lucru este în interesul mişcării 
muncitoreşti. 

Marx participă ca delegat al Consiliului General la 
adunarea reprezentanţilor trade-unionurilor convocată 
ln scopul dezbaterii noului proiect de lege cu privire 
la trade-unionuri. 
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Mijlocul lunll 
octombrie 

A doua jumătate 
a lunii 
octombrie 

1nceputul lunii 
noiembrie 

3 noiembrie 

9 noiembrie 

14 noiembrie 

23 noiembrie 

Sfîrşltul lunii 
noiembrie 

l decembrie 

-lijlocul lunii 
decembrie 

Engels citeşte volumul I al lucrării lui Charles Darwin 
11Variation of animals and plants under domestication " .  

Marx discută c u  membrii Consiliului General pro
blema activităţii aşa-zisei secţii franceze de la Londra, 
care, sub influenţa lui Pyat, se transformase într-c 
unealtă a intrigilor elementelor mic-burgheze împotriva 
Consiliului General. Marx este împuternicit de Consiliu 
ca, în cazul că aces� lucru va fi necesar, să se desoli
darizeze în mod public, prin presă, de acest grup, care 
pierduse orice legătură cu Internaţionala. 

Studiind literatura referitoare la renta funciară şi re
laţiile agrare, Marx acordă o deosebită atenţie obştii 
săteşti, locului şi rolului ei în sistemul social-economic 
al diferitelor popoare în diferite epoci, printre care 
popoarele slave şi în special Rusia. Publicistul emi
grant german S. L. Borkheim îl ajută să traducă ma
terialele ruseşti. 

La şedinţa Consiliului General, Marx este însărcinat 
să redacteze în limba engleză rezoluţiile Congresului 
de la Bruxelles. Rezoluţiile Congresului de la Bruxelles 
sînt publicate împreună cu rezoluţiile Congresului de 
la Geneva în ziarul 11Bee-Hive" din 21 noiembrie şi . 
12 decembrie. 

Marx scrie pentru revista engleză de orientare con
servatoare 11The Diplomatic Review• articolul „Cum a 
înlesnit scrisoarea adresată de d-l Gladstone Băncii An
gliei în 1 866 acordarea unui împrumut de şase milioane 
Rusiei". Articolul apare •la 2 decembrie. 

Marx îl roagă pe Engels să-i trimită date concrete cu 
privire la rolul băncilor în operaţiile comerciale, care 
ii erau necesare la elucidarea acestei probleme în 
„Capitalul •.  

Marx trimite Asociaţiei culturale a muncitorilor ger
mani de la Londra o scrisoare în care declară că pără
seşte asociaţia din cauza poziţiei împăciuitoriste adop
tate de aceasta faţă de lassalleeni. 

Murx primeşte din partea revoluţionarului rus A.A. 
Serno-Solovievici de la Geneva propunerea le a 
colabora la organul de presă al secţiei franceze a In
ternaţionalei, ziarul 11L'Egalite• , care urma să apară 
cu începere de la 1 ianuarie 1 869 la Geneva ; fiind 
foarte ocupat, Marx refuză o colaborare permanentă 
la acest ziar. 

Consiliul General îl însărcinează pe Marx cu păstra
rea arhivei de documente ale Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. 

Marx şi Engels citesc şi comentează în scrisorile pe 
care şi le adresează reciproc lucrările istoricului fran-
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15 decembrie 

18 decembrie 

22 decembrie 

Ianuarie· 
februarie 

2 ianuarie 

5 ianuarie 

Siîrşilul lunii 
ianuarie 

2 februarie 

cez E. Tenot „Paris en decembre 1 85 1 "  şi „La pro
vince en decembre 1 851 ''. care aduc unele amănunte 
noi legate de istoria loviturii de stat a lui Ludovic 
Bonaparte. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General respinge 
cererea Alianţei democraţiei socialiste, asociaţie inter
naţională înfiinţată la Geneva de Bakunin, de a fi 
primită în Internaţională ca organizaţie de sine std· 
tă to are. 

La rugămintea lui Marx, Engels îi trimite acestuia 
observaţiile sale critice la documentele-program ale 
Alianţei democraţiei socialiste şi se pronunţa categoric 
împotriva primirii acestei orgdnizaţii în rîndurile In
ternaţionalei. 

Consiliul General adoptă în unanimitate proiectul de 
rezoluţie scris de Marx cu privire la refuzul de a 
primi Alianţa bakunistă în rîndurile Intenaţionalei. 
Rezoluţia subliniază că primirea unei organizaţii in
ternaţionale în componenţa Internationalei ar duce la 
dezorganizarea acesteia din urmă. Rezoluţia este tri· 
misă la Geneva şi secţiilor Internaţionalei din cele
lalte ţări. 

1 8 6 9  
In legătură cu munca la „Capitalul ",  Marx parcurge 
revistele engleze „Money Market Review• şi „The 
Economist" din 1 868 şi scoate numeroase extrase 
din ele. 

La şedinţa Comitetului permanent, Marx ia parte la 
discuţiile în legătură cu scrisoarea conducătorului 
secţiei de la Rouen, Emile Aubry, care solicită un 
ajutor pentru muncitorii din Rouen aflaţi în grevă. 
Comitetul permanent îl însărcinează pe Marx să 
aducă acest lucru la cunoştinţa Consiliului General 
în cadrul unei şedinţe. 

La şedinţa Consiliului General, Marx anunţă lock-outul 
declarat de fabricanţii din industria bumbacului de la 
Rouen ; el subliniază faptul că, scăzînd salariile, fabri
canţii francezi caută să-şi producă mărfurile la un 
preţ mai ieftin pentru a-i învinge pe fabricanţii en· 
glezi în lupta de concurenţă. Marx sprijină propunerea 
de a se acorda ajutor material muncitorilor de la 
Rouen. 

Marx pregăteşte ediţia a doua a lucrării sale „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• .  El revede 
şi redactează din nou textul broşurii şi-l trimite lui 
Meissner la Hamburg. 

La şedinţa Consiliului General de dezbatere a proble
mei lock-outului muncitorilor vopsitori şi din fabricile · 
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Aprox. 
-7 februarie 

Mijlocul lunii 
februarie 

Aprox. 
13 februarie 
august 

16 februarie 

Intre 17 şi 21 
iebruarie 

Martie-aprilie 

lnceputul lunii 
martie 

4 martie 

de p anglici de la Basel, Marx propune să se facă apel 
la trade-unionurile engleze, chemîndu-le să dea sprijin 
material muncitorilor din Basel. 

Engels se află la Marx la Londra. 

De Paepe îi comunică lui Marx că încercările lui de a 
găsi un editor pentru traducerea în limba franceză 
a lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludo
vic Bonaparte• au rămas fără rezultat. 

După o întrerupere de cîteva săptămînl datorită bolii, 
Marx reia lucrul la „Capitalul" ; el studiază litera
tura în problemele creditului şi  ale circulaţiei bancare, 
citeşte lucrările lui J. L. Foster, F. E. Feller şi K. G. 
Odermann, din care scoate numeroase extrase. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General hotărăşte 
să comunice secţiilor, înainte de convocarea congresu
lui, cele trei puncte de pe ordinea de zi a apropiatului 
Congres de la Basel : proprietatea funciară, creditul 
şi învăţămîntul general. 

In .  legătură cu apelul trimis Consiliului General de 
minerii din Lugau, Engels scrie, la rugămintea lui 
Marx, în limba engleză, „Raportul cu privire la aso
ciaţiile din minele de cărbuni din Saxoni a•. Aici el dez
văluie silniciile proprietarllor de mine şi indică sarcinile 
imediate care revin asociaţiilor muncitoreşti. Marx dă 
citire raportului întocmit de Engels in şedinţa Consiliului 
General din 23 februarie. Rdporlul este apobat. Tradus 
de Marx în limba germană, raportul apare în ziarul 
„Social-Demokrat" din 17 martie, în suplimentul la „De
mokratisches Wochenblatt• din 20 martie şi in „Zukunft" 
din 20-21 martie. 

In ciuda proastei stări a sănătăţii sale şi  paralel cu 
prodigioasa activitate organizatorică şi politică des
făşurată în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, Marx continuă lucrul la „Capitalul • .  

Marx se pregăteşte să plece la Paris pentru a o vizita 
pe fiica sa Laura, care era bolnavă, dar este nevoit 
să-şi amine călătoria, deoarece poliţia din Paris a 
aflat de intenţia lui. 

Aflînd de intenţia lui Liebknecht de a publica în ziarul 
„Demokratisches Wochenblatt" lucrarea „Războiul 
ţărănesc german•,  Engels îi scrie lui Marx că consideră 
mai indicată editarea acesteia ca broşură separată. 
El propune ca ziarul să publice ultimul capitol al lu
crării sale „Problema militară în Prusia şi  partidul 
muncitoresc german" .  
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.5 martie 

9 martie 

.Slîrşitul lunii 
martie -
începutul lunii 
•aprilie 

SfJrşitul lunii 
martie -

prima jumătate 
a lunii aprilie 

10 aprilie 

13 aprilie 

27 aprilie 

1nceputul lunii 
mal 

52 

Marx ii trimite lui Engels, spre încunoştinţare, o scri
soare adresată Consiliului General de către Alianţa 
democraţiei socialiste, ca şi proiectul scrisorii de 
răspuns către Alianţă, potrivit căruia se admite in
trarea secţiilor acesteia în Internaţională cu condiţia 
dizolvării Alianţei şi întocmirii revedicării „egalitatea 
claselor", înscrisă în programul ei prin revendicarea 
„desfiinţarea claselor".  

La şedinţa Consiliului General este aprobată scrisoa
rea de răspuns către biroul central al Alianţei scrisă 
de Marx. Scrisoarea este trimisă sub formă de circu
lară secţiilor Internaţionalei. 

Engels se ocupă de limbile olando-frizice . 

Marx şi Engels urmăresc cu atenţie dezvoltarea miş
cării muncitoreşti în Germania şi în special lupta tot 
mai ascuţită dintre organizaţiile conduse de Lieb
knecht şi Bebel, de o parte, şi Uniunea lui Schweitzer, 
de altă parte. 

Luînd cunoştinţă de articolul despre Lassalle publicat 
în „Fortnightly Review" de Ludlow, unul dintre în· 
temeietorii socialismului creştin în Anglia, Marx tri· 
mite autorului volumul I al „Capitalului" ; în seri· 
soarea de însoţire, el îi  atrage atenţia lui Ludlow 
asupra adnotării din prefaţa l' „Capitalul• în care 
se relevă faptul că Lassalle a împrumutat mult din 
lucrările lui Marx, denaturîndu-i concepţiile, şi că 
Marx nu are nimic comun cu tactica politică a lui 
Lassalle. 

La şedinţa Consiliului General, Marx face unele co
municări în legătură cu activitatea deputaţilor munci· 
tarilor în Reichstagul nord-german şi menţionează în· 
deosebi cuvîntarea lui Bebel, care a declarat deschis 
că face p arte din Internaţională. Marx atrage atenţia 
Consiliului asupra activităţii de compromitere a Aso· 
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor desfăşurate de 
aşa-zisa secţie franceză de la Londra, care de fapt se 
situa în afara Internaţionalei. 

In legătură cu sîngeroasele masacre săvîrşite împo· 
triva muncitorilor grevişti în Belgia, Marx propune 
Consiliului General, într-o şedinţă, să nu se mărgi· 
nească numai la lansarea apelului pe care el l-a 
întocmit din însărcinarea Consiliului General, dar să 
şi organizeze o largă campanie de protest. 

Continuînd să lucreze la „Capitalul" ,  Marx citeşte 
rapoartele oficiale despre folosirea muncii copiilor 
în agricultura Angliei. 
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4 mai 

10 mal 

1 1  mal 

Aprox. 
14 mai 
23 iunie 

25 mai-14 iunie 

22 Junie 

23 iunie 

Aprox. 
iulie-august 

Marx primeşte o scrisoare de la Siegfried Meyer, în 
care acesta îl informează amănuntit asupra mişcării 
muncitoreşti din Statele Unite ale Americii. 

Marx primeşte o scrisoare de la fostul lider al car
tişilor Harney, stabilit în America, care îl roagă să-i 

„trimită un exemplar din „Capitalul " ,  pentru care caută 
la New York un traducător şi un editor. 

La şedinţa Consiliului General, Marx dă citire apelu
lui scris de el, intitulat „Masacrele din Belgia• ,  care 
este aprobat cu unanimitate de voturi de către Con· 
siliu. Apelul apare ca foaie volantă în limba en
gleză ; textul francez apare la 15 mai în ziarul 11L'In
tenationale" ,  organul secţiilor belgiene ale Intena
ţionalei, la 16 mai în „Liberte• şi la 22 mai în 
„Egalite• ; textul german al apelului este publicat d. 
„Demokratisches Wochenblatt" la 22 mai. 

Engels îi trimite lui Marx bani pentru fondul de ajuto
rare a familiilor de mineri belgieni care au fost victi
mele masacrelor săvîrşite de guvernul belgian. 

La şedinţa Consiliului General, Marx demască preaă
tirile pe care le fac liderii partidului republican din 
Statele Unite ale Americii în vederea unui război 
împotriva Angliei. Consiliul General aprobă în una
nimitate textul „Apelului adresat Uniunii naţionale a 
muncitorilor din Statele Unite", scris de Marx, care 
cheamă la luptă pentru menţinerea păcii. Apelul apare 
în ljmba engleză ca foaie volantă, precum şi în zia
rele „Bee-Hive• din 15 mai, „Demokratisches Wochen
blatt• din 22 mai şi în numărul din august al revistei 
„Vorbote• .  

Marx citeşte corecturile ediţiei a doua a lucrării sale 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" şi scrie 
prefaţa ; această ediţie apare la sfîrşitul lunii iu
lie 1 869. 

Impreună cu fiica sa cea mai mică, Eleanor, Marx se 
află la Manchester, la Engels. 

La şedinţa Consiliului General, Marx anunţă că a pri
mit o scrisoare din partea Uniunii legătorilor de cărţi 
din Leipzig cu rugămintea de a-i ajuta să stabileasdi 
relaţii cu legătorii de cărţi din alte ţări. 

Marx participă la un miting de masă al trade-unionu
rilor organizat la Londra, la Exeter-Hall, în scopul 
sprijinirii proiectului de lege cu privire la lărgirea 
drepturilor trade-unionurilor. 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels este supusă cen
zurii poliţieneşti ; la început cîteva, iar apoi aproape 
toate scrisorile trimise de Marx lui Engels sînt per
lustrJe. 
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I Julie 

Aprox. 
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6 iulie 

6- 12 iulie 

20 iulie 

27 iulie 

Aprox. 
28 Julie 

3 august 

9 şi 19 august 

Engels încetează să mai lucreze la firma din Londra, 
consacrîndu-se de a1c1 înainte activităţii de partid, 
ştiinţifice şi publicistice. 

Marx primeşte din partea lui Liebknecht o scrisoare în 
care este rugat să asiste la Congresul de la Eisenach 
al social-democraţilor din Germania. Marx refuză invi
taţia şi ii dă lui Liebknecht directive cu privire la 
principiile pe baza cărora trebuie întemeiat un partid 
muncitoresc de sine stătător în Germania, spre deose
bire de partidul popular mic-burghez şi organizaţia 
sectantă a lassalleenilor. De asemenea, Marx propune 
traducerea în viaţă a rezoluţiei Congresului de la 
Nilrnberg al asociaţiilor muncitorilor germani cu pri
vire la aderarea la Internaţională. 

La şedinţa Consiliului General de dezbatere a progra
mului apropiatului Congres de la Base], Marx ia de 
două ori cuvîntul în problema proprietăţii funciare ; 
el subliniază că trecerea pămîntului în proprietate 
colectivă a devenit o necesitate economică. 

Marx se află sub numele de Williams la Paris, la Laura 
şi Paul Lafargue. 

La şedinţa Consiliului General convocată în scopul 
pregătirii Congresului de la Base], Marx deschide dez
baterile în problema desfiinţării dreptului de succe
siune şi se pronunţă, din considerente teoretice, ca şi  
uin considerente tactice, împotriva acestei lozinci 
bakuniste. 

Intr-o scrisoare către Bebe], Marx critică propunerea 
lui J, Ph. Becker potrivit căreia Internaţionala ar tre
bui organizată după principii de limbă şi pune în 
gardă asupra eventualelor hotărîri greşite care ar pu
tea fi luate la Congresul de la Eisenach în această 
problemă. 

Engels reface articolul biografic ll lui Marx, scris de 
el pe la sfîrşitul lunii iulie 1 868. Biografia lui Marx 
apare în ziarul „Zukunft " la 2 august şi în suplimen
tul la „Demokratisches Wochenblatt" din 21 august. 

La şedinţa Consiliului General, Marx dă citire rapor
tului întocmit de el cu privire la dreptul de succe
siune. Raportul lui Marx este aprobat şi prezentat 
Congresului de la Base] în numele Consiliului General. 

Marx primeşte de la Liebknecht o telegramă prin care 
i se anunţă înfiinţarea la Eisenach a partidului munci
toresc social-demociat german, precum şi o scrisoare 
referitoare la hotărîrea Congresului de la Eisenach de 
a adera la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. 
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10 şi 17 august 

13 august 

18 august 

Aprox. 
19 august 
începutul lunii 
septembrie 

Sfîrşilul lunii 
august -
începutul lunii 
septembrie 

4 şi 6 septembrie 

--23 septembrie 

1-11 septembrie 

Aprox. 8-9 
septembrie 

Aprox. 10-17 
septembrie 

In vederea pregătirii Congresului de la Basel, Marx 
rosteşte un discurs şi cuvîntul de închidere cu pri
vire la invăţămîntul general în capitalism. El arată 
necesitatea introducerii învăţămîntului de stat obli
gatoriu şi gratuit, a îmbinării pregătirii intelectuale 
cu munca fizică şi cu învăţămîntul politehnic, şi se 
pronunţă împotriva predării religiei în şcoli. 

Marx îi  recomandă insistent lui Jung să participe la 
adunarea trade-unionurilor unite ale dulgherilor şi 
timplarilor, la care urma să se dezbată candidatura 
delegatului lor la Congresul de la Basel. 

Referindu-se la relatările revoluţionarului polonez 
Zabicki, membru al Consiliului General, cu privire la 
încheierea cu succes a grevei muncitorilor construc
tori polonezi din Poznan datorită ajutorului primit 
din partea muncitorilor berlinezi, Marx relevă în tr-o 
scrisoare către Engels importanţa pe care o are soli
daritatea proletară în lupta economică a clasei mun
citoare pentru învingerea prejudecăţilor naţionale. 

Engels pleacă în Germania, unde rămîne citeva zile 
la nişte rude, la Engelskirchen. 

Din însărcinarea Consiliului General, Marx scrie în 
limbile engleză şi germană „Raportul Consiliului Gene
ral al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către 
cel de-al IV-iea Congres general de la Basel" .  

Marx trimite Congresului d e  la Basel raportul Consi
liului General şi rezoluţiile în problema învăţămîntului 
şi dreptului de succesiune întocmite de el. 

Engels întreprinde o călătorie prin Irlanda împreună 
cu soţia sa Lizzy Burns şi cu Eleanor Marx. El vizi
tează oraşele Dublin, Killarney şi Cork, remarcînd pre
tutindeni violenţele la care se deda soldăţimea, re
dcerea populaţiei irlandeze şi starea ei de mizerie 
ca urmare a politicii coloniale engleze în Irlanda. 

La Congresul de la Basel se dă citire raportului Con
siliului General şi referatului cu privire la dreptul 
de succesiune întocmite de Marx. Marx este reales în 
unanimitate membru al Consiliului General. 

Marx primeşte de la Lessner informaţii amănunţite cu 
privire la desfăşurarea lucrărilor Congresului de la 
Bas el. 

Marx pleacă împreună cu fiica sa Jenny la Hanovra, 
la Kugelmann. ln drum, ei se opresc la Brlgge şi 
Liege, petrec o zi la Aachen, la nişte rude, vizitează 
Colonia, pleacă la Siegburg la Dietzgen, de acolo o 
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Aprox. 
18 septembri--
7 octombrie 

27 septembrie 

30 septembrie 

Aprox. 
sfîrşitul lunii 
!eptembrie 

Octombri
decembrie 

3 octombrie 

-9 octombrie 

1 1  octombrie 

12 octombrie 

18 octombrie 

19 octombrie 

Aprox. 
20 octombrie 

pornesc spre Bonn şi Mainz, unde rămîn o zi la 
socialistul german Paul Stumpf, iar apoi se îndreaptă 
spre Wiesbaden, de unde se întorc la Hanovra. 

Marx şi fiica sa Jenny se află la Hanovra, la Kugel
mann, unde se odihnesc. 

Intr-o scrisoare adresată lui Marx, Engels îi împărtă
şeşte impresii din călătoria prin Irlanda şi îl roagă 
să trateze cu Meissner în vederea editării unei căni 
despre istoria Irlandei la care începuse să lucreze. 

Intr-o consfătuire cu delegaţia Uniunii lassalleene a 
sindicatelor metalurgiştilor, condusă de J. Hamann, 
Marx subliniază însemnătatea sindicatelor ca „şcoli 
ale socialismului" .  In încheiere, Marx îi pune în gardă 
pe muncitori împotriva cultului personalităţii. Raportul 
asupra acestei consfătuiri este publicat într-o formă 
denaturată în „Volksstaat• ,  organul partidului social
democrat german, din 27 noiembrie. 

Engels pregăteşte ediţia a doua a lucrării sale „Răz
boiul ţărănesc german• ,  care apare în octombrie 1 870 
la Leipzig. 

Engels lucrează la cartea „Istoria Irlandei" ,  pe care 
intenţiona s-o publice. Vrînd să reconstituie tabloul 
real al istoriei poporului irlandez, prezentat într-un 
mod denaturat de oamenii de ştiinţă burghezi, Engels 
studiază, pe lingă un bogat material de literatură 
istorică, şi izvoarele primare ale vechii limbi irlandeze. 

Marx este vizitat la Hanovra de membrii Comitetului 
Partidului muncitoresc social-democrat german 
W. Bracke, L. Bonhorst şi S. Spier. 

Marx se află la Hamburg, unde se intîlneşte cu 
Meissner. 

Marx se reîntoarce la Londra. 

Engels îl vizitează pe Marx la Londra. 

Primind de la Paris, din partea traducătorului Ch. Kel
ler, manuscrisul traducerii franceze a capitolului al 
doilea al volumului I al „Capitalului" ,  Marx revede 
textul, face unele observaţii şi, prin intermediul lui 
Lafargue, trimite manuscrisul înapoi la Paris. 

La şedinţa Consiliului General, Marx face cunoscute 
progresele înregistrate de dezvoltarea mişcării mun
citoreşti din Germania. 

Marx primeşte din Petersburg de la Danielson cartea 
lui Flerovski „Situaţia clasei muncitoare din Rusia•. 
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24 octombrie 

26 octombrie 

30 octombrie 

Slîrşilul lunii 
octombrie 

Aprox. 
noiembrie 1869 
- 9 ianuarie 
1870 

Noiembrie 

I n oiembrie 

9 noiembrie 

Marx ia parte la o grandioasă demonstraţie a muncito
rilor londonezi, care a avut loc la Hyde Park suh 
lozinca eliberării fenienilor întemniţaţi. 

ln cuvînlarea ţinută la şedinta Consiliului General. 
Marx arată că presa burgheză engleză trece suh 
tăcere şi falsifică ştirile despre mişcarea muncitori
lor englezi pentru eliberarea Irlandei. Consiliul Gene
ral însărcinează o comisie specială, condusă de Marx. 
cu elaborarea unei rezoluţii în problema irlandeză. 

ln legătură cu campania dezlănţuită de presa bur
gheză german. împotriva hotărîrilor Congresului de Ia 
Base! referitoare la trecerea pămîntului în proprie
tate socială, Marx critică cu vehemenţă, într-o scn
soare către Engels, poziţia nehotărîtă şi echivocă 
adoptată de Liebknecht şi de ziarul „Volksstaat" ; fă
cînd concesii partidului popular mic-burghez, ziarul n-a 
popularizat în suficientă măsură hotărîrile de la Baset 
şi a afirmat în repetate rînduri că revendicarea naţio
nalizării pămintului, foarte actuală pentru Anglia, nu 
este valabilă pentru Germania. Marx subliniază, ca 
una dintre principalele sarcini ale Germaniei, lichi
darea marii proprietăţi funciare. 

Vrînd să citească cartea lui Flerovski „Situaţia clase� 
muncitoare din Rusia •  şi să ia cunoştinţă de lucrăril: 
economice ale lui Cernîşevski, Marx începe să stu· 
dieze limba rusă. 

Marx citeşte prima parte a lucrării lui Herzen „Amin
tiri şi cugetări• - „lnchisoare şi surghiun • .  

La rugămintea lui Marx, care în această perioadă s e  
ocupă de problema rentei funciare, Engels citeşte 
cartea economistului vulgar american Carey „Princi
ples of social science" („Principiile ştiinţei sociale") ,  
acordind o deosebită atenţie teoriei rentei funciare. lIL 
scrisorile către Marx, el îşi exprimă părerea cu pri
vire la cele citite. 

Luînd cunoştinţă de scrisoarea lui Bonhorst către Marx,. 
în care acesta cere să i se dea indicaţii în vederea 
propagandei în rîndurile ţăranilor germani, Engels îi 
scrie lui Marx despre uriaşa însemnătate a hotărîrilor
Congresului de la Base! pentru elaborarea unei tactici 
juste a Partidului muncitoresc social-democrat în pro
blema ţărănească. El demonstrează, pe baza unei ana
lize concrete, necesitatea unei atitudini diferenţiate 
faţă de diferitele categorii de ţărani. 

La şedinţa Consiliului General se dă citire unei scri
sori trimise de Marx, care era bolnav şi care propune. 
punerea în discuţie a poziţiei adoptate de guvernul 
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Aprox. 
14 noiembrie 

16, 23 şl 30 
noiembrie 

3 decembrie 

10 decembrie 

14 decembrie 

Aprox. 
17 clecembrle 

Slîrşilul lunii 
-decembrie -
începutul lunil 
ianuarie 1870 

• 
englez şi de muncitorii englezi în problema irlandeză 1 
Consiliul General hotărăşte includerea problemelor 
ridicate de Marx pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe. 

Marx redactează o adresă, care cuprinde programJ 
organizaţiei muncitoreşti engleze, Liga pămîntului şi a 
muncii, ânfiinţată de Consiliul General. 

Marx participă la şedinţele Consiliului General con
sacrate problemei irlandeze ; el deschide dezbaterile 
şi, în cuvîntul său, demască politica guvernului Glal
stone faţă de deţinuţii irlandezi ; el propune un 
proiect de rezoluţie în sprijinul mişcării pentru amnis
tierea revoluţionarilor irlandezi. In timpul dezbaterilor, 
Marx ia de două ori cuvîntul, criticînd cu vehemenţă 
poziţia liderilor reformişti ai trade-unionurilor şi 
membrilor englezi ai Consiliului General - Motters
head şi Odger, care apărau politica lui Gladstone. 
Rezoluţia este adoptată şi trimisă tuturor secţiilor In
ternaţionalei, precum şi trade-unionurilor engleze. Ea 
apare în ziarele „Reynold's Newspaper" din 21 noiem
brie, „Volksstaat• din 27 noiembrie, „lnternationale" 
din 12 decembrie şi altele. 

Intr-o scrisoare către R. Applegarth, lider al trade
unionurilor şi membru al Consiliului General, Marx 
explică sensul rezoluţiilor congreselor Internaţionalei 
cu privire la trecerea pămîntului în proprietate 
obştească. 

Marx îi comunică lui Engels că Keller şi-a întrerupt 
lucrul la traducerea în limba franceză a volumului I 
al „Capitalului" pentru a pregăti traducerea în limba 
franceză a lucrării lui Marx „Optsprezece brumar al 
lui Ludovic Bonaparte" .  

La şedinţa Consiliului General de  dezbatere a atacuri
lor îndreptate împotriva Consiliului General de ziarul 
„Egalite" din Geneva, în redacţia căruia bakuni5tii 
cuceriseră majoritatea, Marx declară oficial că Lieb
knecht este membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, în timp ce Schweitzer, pe care-I apără 
bakuniştii, nu făcea parte din asociaţie şi chiar refu
zase să recunoască Consiliul General ca arbitru în con
flictul cu Liebknecht. 

In legătură cu măsurile luate de Consiliul General 
împotriva activităţii de subminare duse de alianţa 
bakunistă, Marx trimite o scrisoare amănunţită lui De 
Paepe pentru a o aduce la cunoştinţa Consiliului fede
ral din Belgia al Internaţionalei. 

Engels se află la nişte rude la Barmen ; în drum spre 
Germania, îl vizitează pe Marx la Londra. 
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Ianuarie
aprilie 

Aprox. 
I ianuarie 

6 ianuarie 

Aprox. 
8 ianuarie 

Aprox. 
15 ianuarie 

Mijlocul lunii 
ianuarie -
începutul lunii 
martie 

23 ianuarie 

24 ianuarie 

8 februarie 

Aprox. 
11 februarie 

1 8 7 0 
Engels continuă să lucreze la cartea sa „Istoria Ir
landei• ,  studiază vechile legi irlandeze şi citeşte cărţilr 
lui E. Wakefield, P. Prendergast, J. Murphy şi alţii. 

Din însărcinarea Consiliului General, Marx trimite Con
siliului federal din Elveţia romandă o scrisoare circu
lară in care sînt combătute acuzaţiile calomniatoare 
aduse Consiliului General de bakunişti în paginile 
ziarului „Egali te•. Marx relevă importanţa internaţio
nală a luptei de eliberare naţională duse de poporul 
irlandez şi explică legătura ei cu lupta împotriva orîn
duirii capitaliste din Anglia. Scrisoarea este aprobată 
şi trimisă spre informare secţiilor Internaţionalei. 

Engels se întoarce din Germania la Manchester. 

Marx îi scrie lui De Paepe o scrisoare în care-l infor
mează amănunţit asupra stării de lucruri din cadrul 
Internaţionalei, îi trimite textul scrisorii circulare din 
1 ianuarie şi îi comunică moartea lui Robert Schaw, 
muncitor englez militant al trade-unionurilor, la inmor
mîntarea căruia el a luat parte ca membru al unei 
delegaţii a Consiliului General. Partea din scrisoare 
a lui Marx care este consacrată lui Schaw apare în 
ziarul „Internationale" din 16 ianuarie. 

Marx primeşte o scrisoare din partea mecanicilor din 
Hanovra, care îl roagă să-i ajute în stabilirea unei 
legături cu mecanicii englezi ; din însărcinarea lui 
Marx, care s-a îmbolnăvit, Jung aduce aceasta la 
cunoştinţa Consiliului General, care, într-o şedinţă, 
hotărăşte luarea măsurilor necesare pentru a se stabili 
legătura între mecanicii englezi şi  germani. 

Marx este bolnav. 

La locuinţa lui Marx are loc şedinţa ordinară a Comi
tetului permanent. 

Intr-o scrisoare către De Paepe, Marx analizează amă
nunţit activitatea scizionistă desfăşurată de bakunişti 
în Internaţională. In legătură cu munca sa la „Capi
talul •,  el îl roagă pe De Paepe să se intereseze de 
cărţi care tratează problema proprietăţii funciare şi a 
agriculturii în Belgia. 

Engels acordă ajutor material muncitorilor din Solin
gen, care au înfiinţat o asociaţie de producţie. 

Engels scrie prefaţa la a doua ediţie germană a lu
crării sale „Războiul ţărănesc german • ,  în care dez
văluie rolul ţărănimii ca aliat al proletariatului şi in-
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21 februarie 

27 lebruari--
19 aprilie 

Martie-iunie 

Aprox. 10 mar
tie-15 martie 

16 martie 

24 martie 

28 martie 

dică tactica proletariatului în problema ţărănească. 
Prefaţa, văzută şi aprobată de Marx, este trimisă de 
Engels lui Liebknecht. Ea este publicată pentru prima 
oară de ziarul 11Volksstaat• din 2 şi 6 aprilie. 

Marx trimite ziarului „Internationale" materiale care 
demască comportarea inumană a guvernului englez 
faţă de participanţii la mişcarea de eliberare naţională 
din Irlanda. Aceste materiale sînt publicate la 27 fe
bruarie şi 6 martie sub forma unor articole intitulate 
„Guvernul englez şi fenienii întemniţaţi •.  

Ajutată de Marx, fiica sa mai mare Jenny scrie pen
tru ziarul francez republican de stînga „La Marseil
laise" o serie de articole consacrate problemei 
irlandeze, în care este demascat tratamentul barbar 
aplicat fenienilor întemniţaţi de către temnicerii en
glezi. Articolele apar în ziar începînd de la 1 martie 
pînă la 24 aprilie. 

Engels urmăreşte cu atenţie dezbaterile în problema 
irlandeză care au loc în Camera comunelor şi în Ca
mera lorzilor ca urmare a prezentării de către gu
vernul Gladstone a proiectelor legii excepţionale 
poliţieneşti şi a legii agrare pentru Irlanda. 

Marx reia lucrul la „Capitalul •. 
După o întrerupere îndelungată din cauza bolii, Marx 

participă la şedinţa Consiliului General la care se 
discută problema primirii în Asociaţie a cercului filo
zofic al proletarilor pozitivişti de la Paris. 

Prefaţa scrisă de Marx la cea de-a doua ediţie a lu
crării sale „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte" este publicată în ziarul 11Volksstaat". 

Marx comunică secţiei ruse recent înfiinţate la Geneva 
că Consiliul General a hotărît s-o primească în In
tenaţională şi că el este de acord s-o reprezinte în 
cadrul Consiliului General. El subliniază importanţa pe 
care o au lucrările lui Cernîşevski şi Flerovski pen
tru dezvoltarea mişcării socialiste în Rusia. Răspunsul 
lui este publicat la 15 aprilie 1 870 în ziarul 11Narodnoe 
Delo" ,  organul secţiei ruse. 

Marx aminteşte Comitetului Partidului muncitoresc 
social-democrat german că, în conformitate cu Statutul 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, este necesar 
să trimită Consiliului General rapoarte trimestriale cu 
privire la situaţia mişcării muncitoreşti din Germania. 

In calitate de secretar-corespondent pentru Germania, 
Marx trimite Comitetului din Braunschweig al Parti
dului muncitoresc social-democrat, prin intermediul lui 
Kugelmann, o „Comunicare confidenţială", care cu-
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g aprilie 

12 aprilie 

Aprox. 
1-27 
aprilie 

26 aprilie 

28 aprilie 

29 aprilie 

Mai - prima 
jumătate a lunii 
Iulie 

prindea scrisoarea circulară de la 1 ianuarie 1 870, inti
tulată „Consiliul General către Consiliul federal din 
Elveţia romandă" ,  ca şi o expunere amănunţită asupra 
activităţii de subminare duse de bakunişti în In
ternaţională şi a m.suri!or luate în consecinţă de 
Consiliul General. 

Intr-o scrisoare adresată conduc.torilor secţiilor ger
mane ale Internaţionalei din Statele Unite ale Ame
ricii, Siegfried Meyer şi August Vogt, Marx explică 
pozitia Internaţionalei în problema irlandeză şi de
monstrează necesitatea ca această poziţie să fie j ust 
prezentată în rîndurile muncitorilor americani. 

Marx participă la o şedinţă a Consiliului General la 
care se dezbate problema reprimării barbare a par
ticipanţilor la greva minerilor francezi din Creusot ; 
Consiliul îi însărcinează pe Marx şi pe Dupont să 
redacteze o adresă cu privire la această grevă. 

Marx îl vizitează de două ori pe Karl Schapper, fost 
membru al Ligii comuniştilor, care e grav bolnav. 
După moartea acestuia, el îl roagă pe Engels să-i 
trimită material pentru a scrie un necrolog. 

La şedinţa Consiliului General, Marx propune ca Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor să rupă legăturile 
cu ziarul 11Bee-Hive",  întrucît acesta devenise un ziar 
burghez. Propunerea este adoptată în unanimitate ; 
Consiliul General îl însărcinează pe Marx să scrie o 
rezolu\ie cu privire la această problemă. Rezoluţia 
scrisă de Marx apare la 11 mai ca declaraţie în zia1 ul 
11Volksstaat " ,  iar ulterior şi în alte organe de presă ale 
Internaţionalei. 

Relevînd importanţa faptului că muncitorii germani 
şi-au trimis reprezentanţi în Reichslag, Engels arată 
într-o scrisoare către Bracke că este necesar ca şi pe 
viitor să se ducă lupta pentru ca un număr cit mai 
mare de deputaţi ai muncitorilor să fie aleşi în Reich
stag. Scrisoarea lui Engels este publicată în ziarul 
„Volksstaat" la 14 mai. 

Marx primeşte din Geneva prima traducere rusă a 
„Manifestului Partidului Comunist" ,  tipărit în tipografia 
„Kolokol" ,  şi  îi  trimite un exemplar lui Engels. 

Engcls scrie „Istoria Irlandei". Din cele patru capitole 
proiectate, el a reuşit să scrie numai primul şi o 
parte din cel de-al doilea capitol. Izbucnirea r.zboiu
lui franco-prusian, Comuna din Paris şi uriaşa activi
tate practică din cadrul Internationalei l-au împiedicat 
pe Engels să-şi termine lucrarea. 
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3 mai 

Aprox. 
4 mai 

10 mai 

10-15 mai 

1 7  mai 

19 mai 

Aprox. 
23 mai 

23 mai 
aprox. 
23 iunie 

La şedinţa Consiliului General este aprobat textul 
apelului propus de Marx cu privire la persecutarea 
membrilor secţiilor franceze ale Asociaţiei Internaţio· 
nale a Muncitorilor. Apelul apare în limba engleză 
sub formă de foaie volantă şi în ziarul liberal en
glez „Daily Telegraph" din 4 mai ; traducerea în limba 
franceză aparţinînd autorului este publicată în ziarul 
„La Marseillaise" din 7 mai, precum şi în alte organe 
de presă. 

Marx îl sfătuieşte insistent pe Liebknecht sa ia în 
coloanele ziarului „Volksstaat" o poziţie mai categorică 
faţă de Bakunin şi partizanii săi. 

Marx scrie un proiect de rezoluţie a Consiliului Ge• 
neral cu privire la aşa-numita secţie franceză de la 
Londra în care este dezavuat grupul de emigranţi mic
burghezi care să acţioneze în numele Internaţionalei. 
Marx fiind bolnav, Jung este acela care dă citiro 
proiectului de rezoluţie în şedinţa Consiliului Gene
ral, care îl adoptă în unanimitate. Rezoluţia este publi
cată în ziarele „Penny Bee-Hive" din 1 4  mai, „Egalite" 
din 21 mai, „Volksstaat" din 21 mai, ca şi în alte 
ziare. 

Marx şi Engels dezbat prin corespondenţă problema 
locului unde urmează să aibă loc viitorul congres al 
Internaţionalei. 

La şedinţa Consiliului General, Marx se pronunţă in 
favoarea acceptării invitaţiei Partidului muncitoresc 
social-democrat german de a găzdui la Mainz lucrările 
congresului ordinar al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi propune o rezoluţie în această pri
vinţă. Rezoluţia este adoptată în unanimitate şi este. 
publicată în ziarele „Volksstaat" din 25 mai, „Egalite• 
din 28 mai, ca şi în alte organe de presă. 

lntr-o scrisoare adresată lui Marx, făcînd o apreciere. 
asupra rezultatelor plebiscitului organizat în Franţa de. 
cercurile guvernante cu scopul de a consolida regimul 
celui de-al doilea Imperiu, care se clătina, Engels elo
giază comportarea muncitorilor francezi care şi-au 
manifestat activ nemulţumirea faţă de regimul bona
partist. 

Marx primeşte de la Sorge date statistice cu privire l. 
situaţia muncitorilor din S.U.A. 

Marx şi fiica sa Eleanor se află la Manchester, la. 
Engels. 
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14 iunie 

27 iunie 

28 iunie 

4 iulie 

Aprox. 
S iulie 

5 iulie 

14 iulie 
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Marx şi Engels trimit o scrisoare Comitetului Parti
dului muncitoresc social-democrat german cu prilejul 
pregătirii apropiatului Congres de la Mainz al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; scrisoarea este 
un avertisment împotriva încercărilor lassalleenilor de 
a submina lucrările congresului. Ea apare în ziarul 
„Volksstaat" la 26 iunie 1 872. 

Marx scrie o scrisoare Comitetului Partidului social
democrat german în care protestează cu hotărîre îm
potriva propunerii lui Liebknecht de a se amina con
gresul ordinar al Internaţionalei fixat pentru luna 
septembrie 1870. 

La şedinţa Consiliului General, Marx rosteşte o cuvîn
tare în legătură cu sciziunea din cadrul comitetului 
federal al Elveţiei romande şi propune o rezoluţie 
care sprijină lupta comitetului federal romand prece
dent împotriva bakuniştilor. Rezoluţia este adoptată în 
unanimitate şi publicată în ziarele „La Solidarite" din 
23 iulie şi „Le Mirabeau• din 24 iulie. 

Marx este vizitat în două rînduri de revoluţionarul 
rus G. A. Lopatin, care venea de la Paris cu reco
mandaţii din partea lui Lafargue ; el îl informează pe 
Marx despre mişcarea revoluţionară din Rusia şi în 
special despre deportarea lui Cernîşevski în Siberia. 

La rugămintea fiicei lui Marx Jenny, Engels scrie unele 
observaţii pentru prefaţa la o culegere de cîntece 
irlandeze „Harpa Irlandei" .  

Din însărcinarea Consiliului General, Marx scrie un 
apel către muncitorii din Europa şi Statele Unite ale 
Americii, pe care-i cheamă să sprijine lupta munci
torilor constructori din Geneva împotriva patronilor. 
Apelul intitulat „Lock-outul muncitorilor din construc
ţii de la Geneva" apare ca foaie volantă în limbile 
engleză, germană şi franceză. 

In conformitate cu hotărîrea Consiliului General, Marx 
scrie „Comunicare confidenţială tuturor secţiilor• , în 
care invită secţiile să arate dacă consideră indicată 
sau nu mutarea sediului Consiliului General. Comuni
carea este trimisă secţiilor, care sînt de părere ca 
sediul Consiliului General să rămînă la Londra. 

Marx îi trimite lui Jung ordinea de zi a Congresului 
ordinar de la Mainz. Aceasta apare în iulie sub formă 
de foaie volantă în limba engleză, ca şi în ziarele 
„Liberte" din 31 iulie, „Volksstaat" din 13 august şi 
în alte organe de presă ale Internaţionalei. 
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Indice de nume 

A 

Abercorn, James Hamilton, duce de 
(181 1-1 885) - vicerege al Irlan
dei (1 866-1868 şi 1 874-1 876) . -
476, 489, 493. 

Adam von Bremen ( Adamus Bre
mensis) (m. aprox. 1081) - croni
car al evului mediu, autor al 
lucrării „Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum".  - 537. 

Adrian al IV-iea (Nicholas Break
spear) (m. 1 1 59) - papă ( 1 1 54-
1 1 59) ; englez de origine. - 480. 

Albinus (secolul al !V-lea) - călu
găr şi misionar irlandez. - 529. 

Albinus (a doua jumătate a secolului 
al VIII-lea) - călugăr irlandez ; 
a fost chemat de Carol cel Mare 
pentru a ţine prelegeri la Şcoala 
superioară din Pavia. - 531 .  

Aldovrandi, P. - membru al Aso
ciaţiei progresului comun, o orga
nizaţie a muncitorilor italieni din 
Londra, care se afla sub influenţa 
lui Mazzini ; membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (octombrie 
1 864-1 865) . - 1 9. 

Alexander Ludwig Georg, print de 
Hessen-Darmstadt (1 823-1 888) 
general austriac, a luat parte Ia 
războiul din Italia din 1 859 ; în 

1 866 a comandat armata Confe
deraţiei în războiul austro-prusian. 
- 1 88, 197. 

Alexander von Darmstadt - vezi 
Alexander, Ludwig Georg, prinţ de 
Hessen-Darmstadt. 

Alexandru I (1 777-1 825) - ţar al 
Rusiei ( 1801-1 825) . - 215. 

Alexandru al II-iea ( 1818-1 881) -
ţar al Rusiei (1855-1881).  - 587. 

Alexandru cel Mare - vezi Alexan
dru Macedon. 

Alexandru Macedon (356-323 î.e.n.) 
- vestit comandant de oşti şi om 
de stat din antichitate ; din 336 
rege l Macedoniei. - 52. 

Alfred cel Mare (849-901) - rege 
anglo-saxon (871-901) ,  a contri
buit la răspîndirea culturii. - 529. 

Ammianus Marcellinus (aprox. 332 
- aprox. 400) - istoric ro
man. - 530. 

Anna (1 665-1 714) - regma a An
gliei (1 702-1707) şi a Marii Bri
tanii (1 707-1 714) după unirea 
Angliei şi Scoţiei (1707) . - 447, 
482. 

Anselm de Canterbury (1 033-1 109} 
- teolog din evul mediu, repre
zentant al scolasticii din perioada 
ei de început. - 531 .  
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Applcgarth, Robert (1 833-1925) -
dulgher, unul dintre conducătorii 
reformişti ai trade-unionurilor, 
secretar general al Uniunii dul
gherilor şi tîmplarilor (1 862-1 87 1 ) ,  
membru al  Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor (1 865, 1 86-1872) ; în 
1 369 delegat la Congresul de Ia 
Basel ; unul dintre conducătorii 
Ligii pentru reformă ; în 1 871 a 
refuzat să semneze Adresa Con
siliului General cu privire Ia 
Războiul civil din Franţa ; mai 
tîrziu s-a retras din mişcarea mun
citorească. - 356, 379, 383, 409. 

B 

Bagnagatti, D. G. - secretar al Aso
ciaţiei progresului comun, o orga
nizaţie a muncitorilor italieni din 
Londra care se afla sub influenţa 
lui Mazzini, membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor (noiembrie 
1 864-1 865) . - 21 .  

Dakunin, Mihail Aleksandrovici 
( 1814-1 876) - publicist şi revo
luţionar rus, a participat la re
voluţia de la 1 84-1 849 din Ger
mania ; narodnic, unul dintre 
ideologii anarhismului. Primit în 
Asociaţia Internaţională a Munci
torilor, a acţionat ca un duşman 
înverşunat al marxismului ; în 
1 872, la Congresul de la Haga, a 
fost exclus din Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor pentru ac
tivitate scizionistă. - 441-445, 
452, 453, 626. 

Dangya, Janos (1817-1 868) - zia
riit şi ofiţer ungur, participant la 
revoluţia din 1 84-1849 din Un
garia ; după înfrîngerea revolu
ţiei, emisar al lui Kossuth în 
străinătate şi, în acelaşi timp, 
agent de poliţie ; mai tîrziu, sub 
numele de Mehmed-bey, a intrat 
în armata turcească ; agent al 
Turciei în Caucaz în timpul războ-

iului cerkezilor împotriva Rusiei 
(1 855-1858) . - 96, 97. 

Bara, Jules (1 835-1900) - om de 
stat belgian, liberal, ministru de 
justiţie (1 865-1870, 1 878-1884). 
- 344. 

Barrett, Michael (m. 1 868) - mun
citor irlandez, fenian, a fost exe
cutat. - 649. 

Barton, John (sfîrşitul secolului al 
XVIII-iea - începutul secolului 
al XIX-iea) - economist englez, 
reprezentant al economiei politice 
burgheze clasice. - 160. 

Bastiat, Frederic ( 1 801-1 850) - eco
nomist francez, a propovăduit ar
monia între clase ; „exponentul 
cel mai plat al apologeticii eco
nomiei politice vulgare şi care, de 
aceea, o putea reprezenta cel mai 
bine• (Marx) . - 34, 99, 221 , 336, 
337. 

Bauer, Edgar (1 820-1886) - publi
cist, tînăr hegelian ; în deceniul 
al 6-lea şi începutul deceniului 
al 7-lea a trăit în străinătate ; în 
1 85-1859 redactor la ziarul lon
donez „Neue Zeit• ; după am
nistia din 1 861 funcţionar prusian. 
- 357. 

Beales, Edmond (1 803-1881) - ju
rist englez şi radical burghez ; 
preşedinte al Ligii naţionale en
gleze pentru independenţa Polo
niei ; membru al unei asociaţii 
engleze pentru eliberarea sclavi
lor care în timpul războiului civil 
din S.U.A. a luat atitudine în fa
voarea statelor din Nord ; pre
şedinte al Ligii pentru reform. 
(1 865-1 869). - 1 0 1 .  

Deau/ort, Daniel Augustus (1 739-
1 821) - geograf şi preot irlandez 
de origine franceză ; autorul căr
ţii „Memoir of a map of Ireland " .  
- 508. 
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Bebel, August ( 1840-1913) - mili
tant de seamă al mişcării munci
toreşti germane şi internaţionale, 
de profesiune strungar ; începînd 
din 1 867 a condus Uniunea gene
rală a muncitorilor germani ; 
membru al Internaţionalei I (Aso
ciaţia Internaţională a Muncitori
lor), din 1 867 deputat în Reich
stag ; unul dintre întemeietorii şi 
conducătorii social-democraţiei 
germane, a luptat împotriva las
salleanismului ; în timpul războiu
lui franco-prusian s-a situat pe 
poziţiile internaţionalismului pro
letar, a sprijinit Comuna din 
Paris ; prieten şi tovarăş de luptă 
al lui Marx şi Engels ; militant 
al Internaţionalei a II-a ; în ulti
mul deceniu al secolului trecut şi 
la începutul primului deceniu al 
acestui secol a luat atitudine îm
potriva reformismului şi revizio
nismului. ln ultima perioadă din 
activitatea sa a comis însă o serie 
de greşeli cu caracter centrist. -
361 .  

Becker, Bernhardt (1 826-1882) -
publicist german, lassallean, pre
şedinte al Uniunii generale a mun
citorilor germani (1 864-1 865) ; în 
1 872 delegat la Congresul de la 
Haga al Aso-iaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 96-100, 354. 

Becker, Johann Philfpp (1 809-1 886) 
- perier, militant •activ al revolu
ţiei din 1 848-1849 ; organizator al 
secţiilor germane ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor din 
Elveţia, delegat la Conferinţa de 
la Londra din 1 865 şi la toate con
gresele Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; redactor al re
vistei „Der Vorbote• (1 866-1871) ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 93, 420, 442, 
452, 551 ,  556, 559, 587, 594. 

Beda Venerabilul (aprox. 673-735) 
- învăţat anglo-saxon, călugăr şi 
istoric. - 529. 

Beethoven, Ludwig van ( 1770-1827) 
- cel mai de seamă compozitor 
german. - 551 . 

Beluze, Jecn-Pierre ( 1 821-1908) -
timplar de mobilă fină, socialist 
mic-burghez, discipol şi adept al 
lui Cabet ; director al băncii 
„Credit au Travail" ( 1862-1868) , 
unul dintre fondatorii revistei 
„L'Association• ,  organul societăţi
lor cooperatiste ; membru al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; mai tîrziu s-a retras din 
mişcarea muncitorească. - 87, 83, 
557. 

Bem, Josif (179--1 850) - general 
al revoluţiei ungare de la 1 848-
1 849, polonez de origine. A p arti
cipat la răscoala poporului polonez 
din 1 830-1831 ,  după înfrîngerea 
căreia a emigrat în străinătate. ln 
octombrie 1 848 a luat parte la 
apă'area Vienei revoluţionare, iar 
în 1 849 a fost unul dintre coman
danţii de seamă ai armatei revo
luţionare ungare ; după aceea a 
intrat în armata turcă. - 214. 

Benedek, Ludwig August von (1 804-
1881) - general austriac ; în 1 846 
a luat parte la înăbuşira răscoa
lei ţăranilor galiţieni, iar în 1 848-
1 849 la reprimarea revoluţiei din 
Italia şi Ungaria ; în 1 859, in 
timpul războiului din Italia, a fost 
comandantul unui corp de armată ; 
şeful statului-major al armatei 
austriece ( 1860), guvernator civil 
şi militar al Ungariei ; comandan
tul armatei austriece în timpul 
războiului austro-prusian din 1 866. 
- 1 82, 1 83, 1 88, 193-194, 197-199. 

Benignus (m. 468) - preot irlandez, 
a colaborat la întocmirea vechiu
lui cod de legi irlandez „Senchus 
Mor". - 523. 

Bernard de Clairvaux (aprox. 1 091-
1 153) - teolog, adept fanatic al 
catolicismului. - 525. 
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Bernard, P. - muncitor belgian, zu
grav ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; 5ecretar-corespon
dent pentru Belgia (1 868-1869). -
380, 383. 

Bervi, Vasilii Vasilievicl - vezi 
Flerovski, N. 

Besson, Alexandre - emigrant fran
cez la Londra, lăcătuş ; membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 866-1868) ; secretar-corespon
dent pentru Belgia ; unul dintre 
conducătorii secţiei franceze din 
Londra ; a aderat la grupul lui 
Felix Pyat. - 235, 571 ,  587, 594. 

Biscamp, Elard - ziarist democrat 
· german ; a luat parte la revoluţia 

de la 1848-1849 din Germania ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
grat şi a făcut parte din redacţia 
organului emigranţilor germani de 
la Londra, „Das Volk" , la care a 
colaborat Marx. - 357. 

Bismarck, Otto, prinţ de ( 1815-
1 898) - om de stat şi diplom1t 
al Prusiei şi Germaniei, reprezen
tant al iuncherimii prusiene ; 
ambasador la Petersburg (1 859-
1362) şi la Plris (1862) , preşedinte 
al Consiliului de Miniştri din Pru
sia ( 1862-1871 ) ,  cancelar al Im
periului german (1871-1890) ; a 
re ilizat unificarea Germaniei pe 
cale contrarevoluţionară, duşman 
inveterat al mişcării muncitoreşti, 
autorul legii excepţionale împo
triva socialiştilor (1878) . - 65, 77, 
1 8 1 ,  243, 351 , 403, 463, 556. 

Blackburne, Francis ( 1782-1 867) 
jurist şi om de stat irlandez ; a 
deţinut posturi de răspundere în 
administraţia juridică irlandeză. 
- 486. 

Blahc, J. A. - om politic englez, li
beral, membru al parlamentului. 
- 647. 

Blind, Karl ( 1 826-1907) - scriitor 
şi  ziarist german, democrat mic
burghez ; a participat la mişcarea 
revoluţionară din 1 848-1 849 din 
Baden ; în deceniul al 6-lea a fost 
unul dintre şefii emiganţilor mic
burghezi germani de la Londra ; 
ulterior naţional-liberal. - 23-27. 

Blockmoor, sau Blackmore - a luat 
parte la adunarea publică de la 
St. Martin's Hall din 28 septem
brie 1 864 ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Intenaţio
nale a Muncitorilor (1 864-1 865) . 
- 22. 

Boate, Gerard (1604-1650) - medic 
englez, olandez de origine ; auto
rul cărţii „Ireland"s natural his
tory•. - 514. 

Bocquet, Jean-Baptiste - învăţător, 
democat mic-burghez, republien, 
a luat p arte 'la revoluţia din 1 848 
din Franţa ; ulterior a emigrat la 
Londra ; prieten al lui Herzen ; a 
participat la adunarea publică de 
la St. Martin"s Hall din 28 septem
brie 1 864 ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1 864-1865) . 
- 2 1 .  

Bohn, Henry George (1796-1884) -
publicist şi editor englez. - 525. 

Boisgumebert, Pierre Le Pesant, 
sieur de (1 646-1714) - economist 
francez, precursorul fiziocraţilor, 
întemeietorul economiei politice 
clasice burgheze în Franţa. - 27 1 .  

Bolleter, Heinrich - emigrant ger
man la Londra, membru al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor ger
mani de la Londra, membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (no
iembrie 1 864-1865) ; a participat 
l a  Conferinţa de la Londra din 
1 865. - 22, 1 04. 

Bonaparte - vezi Napoleon 1. 
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Boon, Martin James - mecanic, 
.adept al ideilor social-reformiste 
ale cartistului James Bronterre 
O'Bnen ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1 869-1872) , 
secretar al Ligii pămîntului şi a 
muncii, în 1 872 membru al Con
siliului federal britanic. - 383, 
619.  

Booth, John Wilkes (1 839-1 865) -
actor american ; în timpul războiu
lui civil din S.U.A., partizan al 
statelor din Sud, ucigaşul lui 
Abraham Lincoln. - 1 03. 

Bordage, P. - membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (octombrie 
1 864-1866) ; în 1 865 a participat 
la Conferinţa de la Londra ; mem
bru al secţiei franceze din Londra. 
- 2 1 ,  104. 

Borkheim, Sigismund Ludwig (1 825-
1 885) - ziarist democrat german ; 
în 1 849 . a luat parte la insurecţia 
din Baden-Palatinat ; după infrîn
gerea acesteia a emigrat din Ger
mania ; din 1 851 negustor la Lon
dra ; întreţinea relaţii de prietenie 
cu Marx şi Engels. - 98. 

Bowring, sir John (1 792-1872) 
om politic, filolog şi scriitor en
glez, discipol al lui Bentham ; 
adept al liber-schimbismului ; în 
deceniul al 6-la funcţionar su
perior, care a transpus în fapt 
politica colonialistă a Angliei în 
Orientul lndepărtat. - 551 . 

Breitschwert, Otto Ludwig (pseudo
nim Ludwig Otto) (1 836-1 890) -
ziarist german, în 1 864 membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. -
22. 

Brewer, John Sherren ( 1810-1 879) 
- istoric şi filolog ; profesor la 
Queen's College din Londra. -
525. 

53 - Max-Engels - Operei voi. 16 

Brian, Borumha - vezi Brian, Boru. 

Brian, Boru (Boroimhe) (926-1 014) 
- rege al Irlandei (1002-1 014) 1 
în 1014,  în lupta de la Clontarf, a 
repurtat o victorie definitivă asu
pra normanzilor. - 534-536. 

Bright, John ( 1811-1 889) - fabri
cant englez, om politic liberal, 
adept al liber-schimbismului, unul 
dintre fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor ; de la începu
tul deceniului al 7-lea lider al 
aripii stingi a partidului liberal ; 
în repetate rînduri ministru în gu
vernele liberale. - 428, 435, 595, 
620, 622, 646. 

Brismee, Desire (1 823-1888) - ti
pograf ; proudhonist, mai tiziu 
bakunist ; în 1 865 unul dintre în
temeietorii secţiei belgiene a Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; din 1 869 membru al Consi
liului federal belgian ; în 1 868 
delegat la Congresul de la Bru
xelles, în 1 869 vicepreşedinte al 
Congresului de la Basel şi în 1 872 
delegat la Congresul de la Haga 
al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; ulterior membru în con
ducerea partidului muncitoresc 
belgian. - 586. 

Brissot (de Warvi11e), Jacques
(Jean-) Pierre (1 754-1793) - om 
politic din timpul revoluţiei fran
ceze ; conducător şi teoretician 
al girondinilor. - 30. 

Brodar - vezi Brodhir. 

Brodhir (m. 1014) - viking nor
mand ; în 1014,  în timpul bătăliei 
de la Clontarf, l-a omorit pe re
gele Irlandei, Brian. - 534-536. 

Bronner, Eduard - medic german, 
democrat mic-burghez ; în 1 849 
deputat în Adunarea constituantă 
din Baden ; ulterior a emigrat în 
Anglia. - 24. 
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Brown, John (1 800--1 859) - fer
mier american, unul dintre con
ducătorii de seamă ai aripii revo
luţionare din mişcarea aboliţio
nistă ; a luat parte la lupta ar
mată împotriia proprietarilor de 
sclaTi din Kansas (1 854-1856) ; 
în 1 859 a încercat să organizeze o 
răscoală a sdavilor negri din Vir
ginia, a fost însă predat instanţe
lor j udiciare şi executat. - 473. 

Bruadhair - vezi Brodhir. 

Bruce, Henry Auslin, (din 1 873) lord 
Aberdare ( 1815-1 895) - om de 
stat englez, liberal, ministru de in
terne (1 868-1873). - 408, 435, 
620, 638, 642, 643, 646648, 653. 

Buckley, James - trade-unionist, 
membru în Consiliul General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor (noiembrie 1 864-1 869) , 
membru al Ligii pentru reformă. 
- 21,  1 04, 356, 383. 

Burke, Rickard (m. 1 870) - fenian, 
ofiţer în armata Americii de Nord, 
unul dintre organizatorii răscoalei 
din Irldnla din 1 867 ; a fost 
.restat in 1 867 şi a murit în închi
soare. - 434, 633, 638-642, 647-
648. 

Burke, Thomas F. (n. 1 840) - fe
nian, general, participant a războ
iul civil din S.U.A. de partea 
statelor din Sud ; unul dintre or
ganizatorii răscoalei din 1867 din 
Irlanda ; în aprilie 1 867 a fost 
condamnat la închisoare pe viaţă. 
- 434. 

Burke, Thomas Henry (1 829-1 882) 
- om de stat englez ; în deceniul 
.I 7-lea secretar personal al secre
tarului de stat pentru Irlanda, 
iapoi subsecretar pentru Irlanda 
( 1869-1882). - 62 1 .  

Buit, Isaac (1813-1879) - avocat 
şi om politic irlandez, liberal, 
membru al parlamentului ; în de-

ceniul al 7-lea a intervenit în fa
voara fenienilor arestaţi ; în de
ceniul al 8-la a fost unul dintre 
organi'atorii mişcării pentru auto
guvernara Irlandei (Home Rule). 
- 41 1 ,  621-623. 

c 
Cabet, Etienne (1 788-1856) - j urist 

şi publicist francez, comunist uto
pist, autorul romanului utopic 
„V0yage en Icarie" (1 842) . - 32. 

Caird, James (1 816-1 892) - agro
nom scoţian, liberal, membru al 
parlamentului ; autorul mai mul
tor lucrări despre problema agrară 
în Anglia şi Irlanda. - 509. 

Cainech (secolul al V-lea) - pro
povăduitor al creştinismului în Ir
landa ; a col.borat la întocmirea 
vechiului cod de legi irlandez 
„Senchus Mor". - 523. 

Camden, William (1551-1623) -
istoric englez, autorul cărţii „Bri
tannia •. - 526. 

Camperio, Philipp ( 1810-1 882) -
om de stat elveţian, de origine 
italian, jurist, membru al Ma
relui Consiliu ( 1847-1870) ; pre
şedinte al Consiliului de Stat din 
Geneva, a fost şeful departamen
tului justiţiei şi al poliţiei. - 467. 

Campion, Edmund (1 540-1581} -
propovăduitorul catolicismului în 
Anglia, autorul unei „Istorii a Ir
landei • .  - 526. 

Carey, Martin Henley - ziarist ir
landez, fenian ; în 1 865 a fost 
condamnat la cinci ani muncă sil
nică. - 434, 622, 633. 

Carol I ( 160--1 649) - rege al An
gliei (1 625-1649), executat în 
timpul revoluţiei burgheze en
gleze. - 480, 481 .  



Carol al II-iea (1630-1685) - rege 
al Angliei ( 1660-1685) . - 481 .  

Carol al II-iea Pleşuvul (823-877) 
- rege al Franţei (840877) . -
531. 

Carol al X-lea ( 1757-1836) - rege 
al Franţei (1 824-1830). - 213.  

Carol cel Mare (aprox. 742-814) -
rege al francilor (768800) şi îm
p ărat roman (800-814) .  - 53 1 .  

Carnian, sau O'Carolan, Torlogh 
( 1670-1738) - bard irlandez, au
torul mai multor cîntece popu
lare. - 541 .  

Carpenter, William Benjamin 
( 1813-1 885) - natuialist şi fi
ziolog englez. - 551 .  

Carter, James - frizer ; m embru 
al Ligii pentru reformă ; membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
(octombrie 1 864-1 867) şi secre
tlrcorespondent pentru Italia 
( 1 866-1867) ; în 1 865 a participat 
la Conferinţa de li Londra, în 
1 866 la Congresul de la Geneva 
şi în 1 867 la Congresul de la Lau
sanne al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 22, 571 ,  594. 

Casey, John - fenian irlandez ; în 
1 866 a fost arestat şi condamnat 
la cinci ani muncă silnică. - 652, 
653. 

Castlereagh, lord Henry Robert Ste
wart, (din 1 821) marchiz de Lon
donderry, viconte (1769-1 822) -
om de stat englez, tory ; în 1 798 
a reprimat răscoala din Irlanda ; 
secretar de stat pentru Irlanda 
( 1799-1 801 ) ,  ministru de război şi 
al coloniilor ( 1 805-1806, 1 807-
1 809) , ministru de externe (1812-
1 822). - 478, 624, 646. 

Cernîşevski, Nikolai Gavrilovici 
( 1823-1889) - dmocrat-revolu-

53' 

ţionar rus, unul dintre cei mai de 
seamă precursori ai social-demo
ciaţiei ruse. - 440. 

Cezar, Caius Iulius Caesar (aprox. 
1 00-44 î.e.n.) - vestit comandant 
de oşti şi om de stat roman. -
538. 

Charles I - vezi Carol I. 

Charles li - vezi Carol al II-iea. 

Charras, Jean-Baptiste-Adolphe 
( 18 10-1865) - militar şi om po
litic francez, republican burghez 
moderat ; a luat parte La înăbu
şirea insurecţiei din iunie 1 848 
a muncitorilor parizieni ; în pe
rioada celei dea doa Republici a 
fost deputat în Adunarea consti
tuantă şi în Adunarea legislativă ; 
a luat atitudine împotriva lui Lu
dovic Bonaparte ; după lovitura 
de stat de la 2 decembrie 1851 a 
fost expulzat din Franţa. - 385. 

Cherbuliez, Antoine-Elisee (1797-
1 869) - economist elveţian, adept 
al lui Sismondi ; a îmbinat teoria 
lui Sismondi cu elemente din teo
ria lui Ricardo. - 1 60. 

Cialdini, Enrico, duce de Gaeta 
( 181 1-1 892) - general italian, în 
1 843-1849 a luat parte la războ
iul de eliberare naţională din Ita
lia, în 1 855 a comandat o brigadă 
piemonteză în Crimeea, în 1 859, 
în timpul războiului din Italia, a 
comandat o divizie, iar în 1 866, 
în timpul războiului austro-pru
sian, un corp de armată. - 1 89, 
192-193. 

Cimbaoth (secolul al III-iea î.e.n.) 
- rege al Ulsterului antic, men
ţionat în cronici. - 521 .  

Clam-Gallas, Eduard, conte de 
(1 805-1891)  - general austriac ; 
în 1 848-1 849 a luat parte la re
primarea mişcării revoluţionare şi 
de eliberare naţională din Italia, 
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în timpul războiului din Italia din 
1859 şi în timpul războiului aus
tro-prusian din 1 866 a comandat 
un corp de armată. - 197. 

Clarendon, George William Frede
rick Villiers, conte de (1 800-
1 870) - om de stat englez, whig, 
mai tîrziu liberal ; vicerege al Ir
landei (1 847-1 852) . •a înăbuşit 
răscoala din 1 848 din Irlanda ; 
ministru de externe (1 853-1 858, 
1 865-1866 şi 1 868-1870). -
358-359. 

Clariol, sau Clarion în 1 865 
delegat al Uniunii tipografilor din 
Paris la Conferinţa de la Londra 
a Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 558. 

Claudianus (Claudius) (secolul al 
IV-iea) - poet roman, grec de 
origine. - 529. 

Cobbett, William (1 762-1835) -
om politic şi publicist englez, de 
origine ţărănească ; reprezentant 
marcant al radicalismului mic-bur
ghez ; a luptat pentru democrati
'area regimului politic din Anglia. 
- 624. 

Cohn, sau Cohen, James - mun
citor la o fabrică de ţigări, pre
şdintele Uniunii muncitorilor din 
fabricile de ţigări din Londra, 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ( 1 867-1 87 1 ) ,  secretar
corespondent pentru Danemarca 
( 1 870-1 871 ) ,  în 1 868 delegat la 
Congresul de la Bruxelles şi în 
1 871  a Conferinţa de la Londra 
a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. - 356, 383. 

Colestius (Călestius) (jumătatea se
colului al IV-ia - începutul se
colului al V-lea) - călugăr şi mi
sionar irlandez. - 529. 

Coliei, Joseph - ziarist francez, re
publican, emigrant la Londra, re-

dactor la „International Courier" ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor (1866-1867). - 576, 590. 

Columba (aprox. 521-597) - misio
nar irlandez, propovăduitor al 
creştinismului în Scoţia. - 531 . 

Condillac, Etienne-Bonnot de ( 1715-
1780) - economist francez, filo
zof deist şi senzualist ; el con
sidera că valoarea unei mărfi este 
determinată de utilitatea ei. -
275, 3 1 4. 

Cope, James - trade-unionist, mem
bru al Comitetului Uniunii ciz
marilor din Londra şi al trade
council ului din Londra ; membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
(1 865-1 867) ; în 1 865 a participat 
la Conferinţa de la Londra. -
557. 

Copeland - militant al mişcam a
teiste din Anglia ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitori lor 
( 1868-1 869) . - 356. 

Care (secolul al V-lea) - rege al 
Munsterului antic ; potrivit croni
cilor irlandeze, a colaborat la în
tocmirea vechiului cor de legi ir
landez „Senchus Mor".  - 523. 

Carmac Mac Cuilennain (836-908) 
- rege şi episcop al Cashelului 

(901-908) . - 524. 

Carmac Ulfadlia - rege legendar al 
Irlandei. Conform tradiţiei, a dom
nit între anii 250 şi 300. - 52G. 

Cornell, Ezra ( 1 807-1 874) - capita
list şi filantrop american, fonda
torul Universităţii Cornell din 
Itaca (S.U.A.) . - 512. 

Costello, Augustin - fenian irlan
dez, ofiţer în armata americană ; 
în 1 867 a venit în Irlanda pentru 
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a lua parte la răscoală ; a fost 
arestat şi condamn1t la 12 ani 
muncă silnică. - 639. 

Coulson, Edwin - trade-unionist ; 
secretarul Asociaţiei zidarilor din 
Londra ; membru al trade-coun
cilului din Londra ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitori!or 
(1 865-1866) şi al Comitetului exe
cutiv al Ligii pentru reformă. -
104, 557. 

Cowley, Henry Richard Charles 
Wellesley, conte (1 804-1 884) 
diplomat englez, ambasador la 
Paris (1852-1 867). - 575. 

Cremer, William Randall (1 838-
1908) - militant al trade-unionu
rilor şi al mişcării pacifiste, re
formist ; unul dintre î ntemeietorii 
Uniunii dulgherilor şi a tîmplari
lor ; membru al trade-councilului 
din Londra, membru al Ligii na
ţionale engleze pentru indepen
denţa Poloniei, al Ligii pămîntului 
şi a muncii ; a participat la aduna
rea publică de la St. Martin's Hali 
din 20 septembrie H l64 ; membru 
l Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
Şi secretar general ·al acesteia 
(1 864-1866) ; în 1865 a participat 
la Conferinţ. de �a Londra şi în 
1866 la Congrsul de la Geneva al 

Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; membru al Comitetului 
executiv al Ligii pentru reformă ; 
adversar al tacticii revoluţionare ; 
a pactizat cu burghezia în timpul 
luptei pentru reforma electorală ; 
ulterior a făcut parte din partidul 
liberal, membru al parlamentului 
(1 885-1895 şi 1 900-1908). - 22, 
105, 547, 557. 

Cromwell, Henry (1 628-1674) -
fiul lui Oliver Cromwell, general 
în armata parlamentului, în 1650 
a luat parte la expediţia de pe
depsire în Irlanda a lui Oliver 
Cromwell, în 1 654 a fost numit 

comandant al armatei din Irlanda ; 
guvernator general (1 657-1 658) ; 
lord-guvernator al Irlandei (1 658-
1659) . - 481 ,  541 , 596. 

Cromwell, Oliver (1 599-1658) - om 
de stat englez ; conducătorul bur
gheziei şi al nobilimii îmburghe
zite în perioada revoluţiei bur
gheze din secolul al XVII-iea ; 
din 1649 comandant suprem al ar
matei din Irlanda şi lord-guverna
tor al Irlandei ; din 1653 pînă în 
1658 lord-protector (şeful statului) 
al Angliei, Scoţiei şi Irlandei. -
477, 479-481 .  

Cucchiari, Domenico (1 806-1900) -
general italian ; 1 luat parte la 
războiul din Italia din 1859 ; co
mandantul unui corp de armată 
în timpul războiului austro-pru
sian din 1866. - 191 . 

D 

Daire (secolul al V-lea) - unul 
dintre CÎ1Uitorii Ulsterului, a co
laborat la î ntocmirea vechilui 
cod de legi irlandez „Senchu> 
Mor".  - 523 . 

Darwin, Charles Robert (1 809-1882) 
- naturalist de seamă englez, în
temeietorul biologiei evoluţio
niste. - 232, 243, 551 .  

Davies, sir John (1 569-1626) - om 
de stat englez, poet, autorul mai 
multor scrieri despre istoria Ir
landei ; Attorney-General pentru 
Irlanda (1 609-1 619) ; adept al 
colonizării Irlandei de către en
glezi. - 526. 

Davis, Jefferson (1 808-1889) - om 
politic american, membru al parti
dului democrat ; unul dintre orga
nizatorii rebeliunii proprietarilor 
de sclavi din statele din Sud, a 
luat parte la războiul S.U.A. îm
potriva Mexicului (1 846-1 848) ; 
ministru de r.zboi (1 853-1857) ; 
preşedinte al Confederaţiei state-
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lor din sud ( 1861-1865). - 101 ,  
622. 

Davisson, A. N. - secretarul cercu
lui Schiller din Manchester. -
348. 

Dell, William - tapiţer, membru al 
Ligii naţionale engleze pentru in
dependenţa Poloniei ; participant 
la adunarea publică de la St. 
Martin's Hall din 28 septembrie 
1 864 ; membru al Consiliului Ge
neral l Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor (1 864-1869) şi ca
sierul acesteia în anii 1865, 1 866-
1867 ; în 1865 a participat la Con
ferinţa de la Londra ; unul dintre 
conducătorii Ligii pentru refoI1ă. 
- 22, 104, 356, 571 ,  594. 

Della Rocca - vezi Morozzo della 
Rocca, Enrico. 

Denoual, Jules - democrat mic-bur
ghez francez, participant la aduna
rea publică de la St. Martin's Hali 
din 28 septembrie 1864 ; membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
(1 864-1 865) . - 21,  553. 

De Paepe, Cesar (1 842-1 890) - ze
ţar, mai tîrziu medic ; unul dintre 
întemeietorii secţiei belgiene a 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; membru al Consiliului 
federal belgian ; în 1865 delegat 
la Conferinţa de la Londra, în 
1867 delegat la Congresul de la 
Lausanne, în 1864 la Congresul de 
la Bruxelles, în 1869 la cel de la 
Basel şi în 1871 la Conferin�a de 
Ja Londra a Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; după Con
gresul de la Haga din 1872 i-a spri
jinit pentru o perioadă de timp pe 
bakunişti ; unul dintre întemeie
torii partidului muncitoresc bel
gian (1885). - 558, 562. 

Derby, Edward George Geoffrey 
Smith Stanley, (din 1851)  conte de 
(1799-1869) - om de s!at englez, 

whig pma m 1835, apoi lider al 
torylor, ulterior unul dintre liderii 
partidului conservator ; prim-mi
nistru (1 852, 1 858-1859, 1866-
1 868). - 436, 643. 

Derkinderen - membru al Consiliu
lui General el Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (1866--
1867) ; în 1 867 secretar-corespon
dent pentru Olanda. - 235. 

Destutt de Tracy, Antoine-Louis
Claude, conte (1754-1836) - eco
nomist faancez, filozof senzualist ; 
.adept l monarhiei constituţionale. 
- 293. 

De Witte, J. - zugrav belgian, 
membru al comitetului provizoriu 
al secţiei din Liege, a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, în
fiinţată în 1 867. - 587. 

Dick, Alexander - trade-unionist, 
membru <al Uniunii muncitorilor 
brutari ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (noiembrie 
1864-1865) ; în 1 865, după ple
carea sa în Noua Zeelandă, a fost 
numit secretar-corespondent al 
Asociaţiei Intenaţionale a Munci
torilor în Noua Zeelandă. - 2. 

Diderot, Denis (1713-1784) - filo
zof francez, reprezentant al mate
rialismului mecanicist, ateu ; unul 
dintre ideologii burgheziei fran
ceze revoluţionare, iluminist, fon
dator şi redactor principal al En
ciclopedici franceze. - 172. 

Dinter, J. G. - preşedintele unui 
comitet de muncitori pentru elabo
'area unui proiect de statut pro
vizoriu pentru unificarea asocia
ţiilor minerilor din toate minele 
de cărbuni din Saxonia (Zwickau 
1 869). - 371 .  

Diodor Siculus (din Sicilia) (aprox. 
80-29 î.e.n.) - istoric grec ; au
torul lucrării „Bibliothecae histori
cae• .  - 527. 
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Dionysius Areopagita (secolul I) -
primul episcop al Atenei, membru 
al Areopagului din Atena. - 531 .  

Disraeli (D'Israeli), Benjamin, (din 
1 876) conte de Beaconsfield 
( 1 804-1881) - om de stat şi scrii
tor englez, unul dintre liderii 
torylor, apoi al partidului con
servator i cancelar al trezoreriei 
( 1852, 1 858-1859 şi 1 866-1868) , 
prim-ministru ( 1868 şi 1874-1 880) . 
- 436, 620, 643. 

Downing, M'Carthy - om politic ir
landez, liberal, membru al parla
mentului. - 647. 

Dronke, Enst (1 822-1 891)  - publi
cist şi scriitor german i la în
ceputul activităţii ale, „adevărat• 
socialist, mai tîrziu membru al 
Ligii comuniştilor i în 1 848-1 849 
unul dintre redactorii ziarului 
„Neue Rheinische Zeitung" i după 
înfrîngerea revoluţiei a emigrat în 
Elveţia, apoi în Anglia ; după sci
ziunea din Liga comuniştilor a ră
mas adeptul lui Marx şi Engels i 
ulterior s-a retra5 din viaţa po
litică şi s-a ocupat cu comerţul. 
- 96. 

Dubthach (secolul al V-lea) -·
poet de curte şi [egiuitor irlan
dez i a colaborat la întocmirea 
vechiului cod de legi irlandez 
„Senchus Mor•.  - 523. 

Dufferin, Frederick Temple Hamil
ton-Temple-Blackwood, marchiz de 
(1 826-1902) - om de stat şi di
plomat englez, liberal i a făcut 
parte din guvernul Gladstone 
( 1868-1872) , mare proprietar fun
ciar în Irlanda. - 475, 493, 644, 
650. 

Duffy Edward ( 1840-1868) - unul 
dintre conducătorii Frăţiilor re
voluţionare irlandeze i a organi
zat mişcarea feniană în Irlanda de 
vest i în 1 867 a fost condamnat 

'1a 15 ani muncă silnică ; a murit 
în închisoare. - 635. 

Dumas, Alexandre (tatăl) (1 803-
1 870) - scriitor francez. - 640. 

Du Mesnil Marigny, Jules - econo
mist şi publicist burghez francez i 
în 1 865 membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; în 
1 865 a participat la Conferinţa de 
la Londra. - 558. 

Duncker, Franz Gustav (1 822-1888) 
- editor german, membru al 
partidului progresist i în 1 868 a 
înfiinţat, împreună cu Max Hirsch, 
sindicatele reformiste hirsch-dun
ckeriste, care au existat pînă în 
1933. - 222, 230, 355. 

Dungal (m. aprox. 827) - călugăr, 
învăţat şi poet irlandez ; aproxi
mativ în anul 820 a fost chemat de 
Carol cel Mare pentru a ţine pre
legeri la Şcoala superioară din 
Pavia. - 53 1 .  

Dunoyer, Barthelemy-Charles-Pierre
Joseph (1 786-1862) - economist 
francez şi om politic burghez. -
33. 

Dupont, Eugene (aprox. 1 831-1881) 
- constructor de instrumente 
muzicale, francez ; în 1 848 a luat 
parte la insurecţia din iunie de la 
Paris i din 1 862 a trăit la Londra i 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor (noiembrie 1 864-1872) ; 
secretar-corespondent pentru Fran
ţa (1 865-1871 )  i în 1 865 a parti
cipat la Conferinţa de la Londra 
şi în 1 866 la Congresul de la Ge
neva i în 1 867 vicepreşedinte al 
Congresului de la Lausanne i în 
1 868 delegat la Congresul de la 
Bruxelles, în 1 871  la Conferin�a de 
la Londra şi în 1 872 la Congresul 
de la Haga i a promovat linia lui 
Marx în Internaţională i în 1 870 a 
plecat la Manchester, unde a în
fiinţat o secţie a Asociaţiei Inter-
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.aţionale a Muncitorilor ; mem
bru al Consiliului federal britanic 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (1 872-1873) ; în 1874 
s-a stabilit în S.U.A. - 21, 105, 
234, 380, 383, 547, 571 ,  594. 

Durando, Giacomo (1 807-1 894) -
general italian ; în războiul 
austro-prusian din 1866 a coman
dat un corp de armată italian. 
- llH.  

E 

Ecaterina a 11-a (1729-1796) - îm
părăteasă . Rusiei (1762-1796). -
172, 215. 

Eccarius, Johann Georg (1818-1 889) 
- croitor din Turingia, publicist ; 
migrant la Londia ; membru al 
Ligii celor drepţi, apoi al Ligii 
comuniştilor, unul dintre conducă
torii Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani de la Londra ; 
ia participat la adunarea publică 
de la St. Martin's Hall din 28 sep
tembrie 1864 ; membru al Consi
liului General al Asociaiiei Inter
naţionale a Muncitorilor (1 864-
1872) , secretar general al Consiliu

lui (1 867-1 87 1 ) ,  secretar-corespon
dent pentru America (1 870-1872) ; 
delegat la toate congresele şi con
ferinţele Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; ulterior s-a alătu
rat conducătorilor reformişti ai 
trade-unionurilor. - 22, 101 ,  104, • 
235, 347, 380, 383, 410, 468, 571 ,  
594, 619. 

Edelsheim, Leopold Wilhelm, (din 
1868) Edelsheim Gyulai (1 826-
1893) - general austriac, a co
mandat o divizie de cavalerie în 
războiul austro-prusian din 1866. 
- 195, 1 98. 

Eduard al 111-lea (1312-1377) - rege 
•al Angliei (1327-1377). - 286, 
328. 

Eginhard (Einharl) (aprox. 770-
840) - istoric franc, biograf al lui 
Carol cel Mare. - 529. 

Elisabeta (1 533-1603) - regină a 
Angliei (1 558-1603) . - 476, 480, 
481, 541 ,  596. 

Ella (Aella) (m. 867) - rege în 
Northumbria (aprox. 862-867) .  -
553. 

Engels, Fri�drich (1 820-1895). - 37, 
84, 85, 89, 91-94, 99, 348-352, 
354, 424-427, 464. 

Erdmann, Johann 
1892) - filozof, 
dreapta. - 531 .  

Eduard (1 805-
hegelian de 

Erigena (Eurigena), Johannes Scotus 
(aprox. 810 - aprox. 877) - filo
zof şi teolog irlandez. - 531 .  

Erlanger, Raphael von - bancher 
din Frankfurt. - 67. 

Ernst (1 824-1899) - arhiduce al 
Austriei, general, a comandat n 
corp de armată în războiul austro
prusian din 1866. - 1 99. 

Esop (secolul al VI-lea î.e.n) - fa
bulist semilegendar din Grecia an
tică. - 26. 

Eyre, Edward John (1815-1901) -
funcţionar englez în serviciul co
lonial, guvernator în Jam.ica 
(1 864-1866), în 1865 a înăbuşit 
răscoala negrilor. - 377. 

F 

Ferdinand al II-iea (1810-1 859) -
rege al Siciliei ş1 Neapolului 
(1 830-1859), poreclit „regele
bombă • pentru că a bombardat 
Messina în 1848. - 436, 639. 

Fergus (secolul al V•lea) - poet ir
landez ; a colaborat la întocmirea 
vechiului cod de legi irlandez 
„Senchus Mor". - 523. 
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Ferrier, Fram;ois-Louis-Auguste 
(1777-1 861 )  - subinspector va
mal francez ; un „panegirist al 
sistemului prohibitiv bonapartist• 
(Marx) . - 221 .  

Feuerbach, Ludwig Andreas (180-
1872) - filozof materialist german 
din perioada premarxistă, repre
zentant de seamă al filozofiei cla
sice germane. - 28, 217. 

Filip al II-iea (1527-1598) - rege 
l Spaniei (1 556-1559). - 103. 

Filip, prinţ şi conte de Flandra 
(1 837-1905) - fiul regelui Leo
pold I al Belgiei. - 376. 

Fitzgerald, lord Edward (1763-1798) 
- revoluţionar burghez, unul din
tre întemeietorii organizaţiei irlan
dezilor uniţi ; a avut un rol de 
conducere în pregătirea răscoalei 
din Irlanda din 1 798. - 479, 484. 

Fitzgerald, John David (1816-1889) 
- jurist şi om politic irlandez, li
beral, membru al parlamentului ; 
a deţinut în repetate rînduri înalte 
funcţii juridice în administraţia 
engleză a Irlandei. - 655. 

Fleetwood, Charles (m. 1692) -
geneal în armata parlamentului 
în timpul revoluţiei burgheze en
gleze din secol11l al XVII-lea ; 
din 1652 comandant suprem al ar
matei engleze din Irlanda ; gu
vernator l Irlandei (1654-1657) . 
- 481. 

Flerovski, N. (pseudonimul lui Bervi, 
Vasilii Vasilievici) (1 829-1918) -
economist şi sociolog rus, iluminist 
şi democrat ; reprezentant al so
cialismului narodnic utopic, au
torul cărţii „Situaţia clasei munci
toare din Rusia". - 439, 440. 

Flies, Eduard (1 802-1 886) - general 
prusian ; în timpul războiului 
austro-prusian din 1866 a coman
dat o brigadă de cavalerie, apoi o 
divizie. - 197. 

Fontaine, Leon - ziarist belgian ; a 
luat parte Ia mişcarea democrată ; 
redactorul ediţiei franceze a publi
caţiei „Kolokol" al lui Herzen 
(1 862-1 865) ; în 1 865 secretar-co
respondent provizoriu al Consiliu
lui General din Belgia ; în 1 868 
delegat la Congresul de la Bruxel
les al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. - 562. 

Fontana, Giuseppe P. - a luat parte 
Ia revoluţia din 1848 din Italia, 
mai tîrziu emigrant ; unul dintre 
conducătorii Asociaţiei progresu
lui comun, o organizaţie a mun
citorilor italieni din Londra, care 
se afla .sub influenţa lui Mazzini ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor (octombrie 1864-1865) ; în 
1865 secretar-corespondent pen
tru Italia. - 2 1 .  

Forsterling, Emil (1827-1 872) - căl
dărar ; membru al Uniunii gene
rale a muncitorilor germani, ulte
rior preşedinte al organizatiei Is
salleene Uniunea generală a 
muncitorilor germani, înfiinţată de 
contesa Hatzfeldt ( 1867-1868) ; 
deputat în Reichstagul Germaniei 
de nord ( 1867-1870). - 354. 

Fortescue-Parkinson. Chichester Sa
muel. Baron Carlingiord (1 823-
1 898) - om de stat englez, libe
ral, membru al parlamentului 
(1 847-1874) ; secretar de stat pen
tru Irlanda (1865-1 866 şi 1868-
1870 ; a deţinut mai multe funcţii 
publice de răspundere. - 621 .  

Fourier, Fram;ois-Marie-Charles 
(1772-1837) - socialist utopist 
francez. - 28, 230, 251 .  

Fox, Peter (numele adevărat Peter 
Fox Andre) (m. 1 869) - ziarist, 
pozitivist ; unul dintre conducă
torii Ligii naţionale engleze pen
tru independenţa Poloniei ; a par
ticipat la adunarea publică de Ia 
St. Martin's Hall din 28 septem-
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brie 1 864 ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1 864-1869) ; 
din 1 865 corespondent de presă 
oficial al Consiliului General ; din 
septembrie pînă în noiembrie 1 866 
secretar general al Consiliului ; 
secretar-corespondent pentru A
merica ( 1 866-1867) ; în 1 866, 
unul dintre redactorii publicaţiei 
„Commonwealth" ; membru al co· 
mitetului executiv al Ligii pentru 
reformă. - 22, 1 0 1 ,  1 04, 57 1 ,  593, 
594. 

Franklin, Benjamin (1 706-1790) -
om de stat amerian, naturalist şi 
economist ; luptător activ pentru 
independen�a ţării sale ; unul 
dintre autorii şi semnatarii Decla
raţiei de independenţă a Statelor 
Unite ; iluminist. - 1 3 1 .  

Frederic Carol - vezi Friedrich Karl 
Nikolaus. 

Frederic Wilhelm (1831-1 888) -
prinţ moştenitor al Prusiei, în 1 888 
rege al Prusiei şi împărat german 
sub numele de Frederic al III-iea ; 
în războiul austro-prusian din 1 866 
a comandat armata a doua pru
siană. - 1 8 1 ,  195, 198. 

Frederic Wilhelm al III-iea (1770-
1 840) - rege al Prusiei (1797-
1 840) . - 1 8 1 .  

Frederic Wilhelm a l  IV-lea (1795-
1 861)  - rege al Prusiei (1840-
1 86 1 ) .  - 388. 

Fremont, John Charles ( 1813-1 890) 
- explorator şi om politic ameri
can, membru al partidului repu
blioan (aripa stingă) ; candidat la 
preşedinţie în alegerile din 1 856 ; 
in timpul războiului civil din 
Amerioa a comandat trupele sta
telor din Nord în st>atul Missouri 
(pînă în noiembrie 1 861)  şi în sta
tul Virginia în 1 862. - 25. 

Fribourg, E. E. - gravor, mai tîrziu 
negustor ; proudhonist de dreapta, 
unul dintre conducătorii secţiei 
din Paris a Asociaţiei Intenaţio
nale a Muncitorilor ; în 1 865 dele
gat la Conferinţa de la Londa şi 
în 1 866 la Congresul de la Ge
neva ; în 1 871 a publioat o carte 
în care lua atitudine împotriva 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor, precum şi a Comunei din 
Paris. - 86, 88. 

Fridolin (secolul al VI-lea) - misio
nar irlandez, a propovăduit creşti
nismul printre alemanii din regiu
nea Rinului superior. - 53 1 .  

Friedrich, Karl Nikolaus, print ( 1828 
-1 885) - general prusian, ulterior 
feldmareşal, în războiul cu Dane
marca din 1864 comandant suprem 
al armatei prusiene, <apoi al ar
matei austro-prusiene ; în războ
iul austro-prusian <lin 1 866 a co
mandat armata întîi prusiană. -
181 ,  195, 198. 

G 

Gablenz, Ludwig Karl Wilhelm, ba
ron de ( 1814-1874) - general 
austriac ; în 1 848-1 849 a partici
pat Ia înăbuşirea revoluţiei din 
Italia şi Ungaria ; a luat parte la 
războiul din Italia din 1 859 �i �a 
războiul austro-prusian din 1 866. 
- 198. 

Gallus (Gall) (aprox. 550 - aprox. 
645) - propovăduitor al creşti
nismului, irlandez de origine. -
53 1 .  

Gardner, Robert - fabricant englez ; 
în 1 844 a redus ziua de muncă în 
întreprinderile sale din Preston de 
la 12 ore la 1 1  ore. - 304. 

Garibaldi, Giuseppe (1 807-1 882) -
democrat şi revoluţionar italian, 
unul dintre conducătorii mişcării 
de eliberare naţională din Italia ; 
în 1 848, în fruntea unui corp de 
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voluntari, a luptat alături de ar
mata Piemontului în războiul îm
potriva Austriei. A fost principalul 
organizator al apărării Republicii 
romane din aprilie pînă în iulie 
1 849 ; in deceniile al 6-lea şi al 
7-lea a fost în fruntea luptei po
porului italian pentru eliberarea 
naţională şi unificarea Italiei pe 
cale revoluţionară. - 1 93, 433. 

Gathorne-Hardy, Gathorne (1814-
1906) - om de stat englez, con
servator, ministru de interne (1867 
-1 868) . - 234. 

Geib, August (1 842-1879) - social
democrat german, librar la Ham
burg ; membru al Uniunii generale 
a muncitorilor germani ; a parti
cipat la Congresul de la Eisenach 
din 1869 ; a fost unul din înte
meietorii Partidului muncitoresc 
social-demo'at ; casier al parti
dului (1 872-1 878) ; membru al 
Reichst-agului (1874-1876). - 241 ,  
563. 

Gennadius (secolul al V-lea) -
scriitor galo-roman. - 529. 

George al 111-lea (1738-1820) - rege 
.I Marii Britanii şi al Irlandei 
(1760-1820) , prinţ elector şi (din 
1 814) rege al Hanovrei. - 483. 

Gerard, Balthasar (1558-1584) - ca
tolic fanatic ; în 1584 l-a ucis pe 
prinţul Wilhelm de Orania, con
ducătorul revoluţiei burgheze din 
Ţările de Jos din secolul al 
XVI-iea. - 103. 

Gibson, William - membu al Uniu
nii naţionale a muncii din S.U.A., 
secretarul Uniunii pentru relaţii 
internaţionale. - 588-591 .  

Giraldus Cambrensis (Sylvester Ge
rald Barry) (1 146 - aprox. 1220) -
scriitor englez din evul mediu ; în 
1 1 85 a luat parte la o expediţie 
militară împotriva Irlandei ; au
torul unor lucrări despre Irlanda. 
- 525-526, 532, 538. 

Gladstone, William Ewart (1 809-
1 898) - om de s�at englez, tory, 
apoi peelist ; în a doua jumătate 
a secolului al XIX-iea lider al 
partidului libeMl ; ministru de fi
nanţe (1 852-1 855 şi  1859-1866} 
şi prim-ministru (1 868-1874, 188-
-1 885, 1886 şi 1 892-1 894) . - 5, 
7, 358, 41 1 ,  435-437, 473, 620624, 
632, 634, 635, 637-642, 644, 645, 
650-652, 654. 

Got traux, Jules - elveţian, a obţi
nut cetăţenia engleză ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 575. 

Gounod, Charles-Fran:ois (1818-
1 893) - compozitor francez. - 551 .  

Graves, Charles (1812-1 899) - om 
de ştiinţă şi matematician irlan
dez ; membru al comisiei guver
namentale pentru traducerea şi 
editarea vechiului cod de legi ir
landez (1 852-1 869) ; din 1 866 
episcop al Limerickului. - 523. 

Gray, Roger - zidar, preşedintele 
consiliului de administraţie al so
cietăţii pe acţiuni a ziarului „Bee
Hive" ; a participat la adunarea 
publică de la St. Martin's Hall din 
28 septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ( 1864 
-1 865) şi  al Ligii pentru refomă. 
- 2 1 .  

Greville-Nugenl, Reginald - ofiţer 
irlandez, liberal. - 654. 

Grigore al X111-lea (1502-1585) -
papă (1 572-1585) . - 480. 

Grimm, Jacob Ludwig Karl (1 785-
1863) - renumit filolog german, 
autorul unor lucrări despre istoria 
limbii germane şi a dreptului, 
despre mitologie şi literatură ; 
împreună cu fratele său Wilhelm 
Karl a publicat „Legende şi  po
veşti" (1786-1859), iar din 1852 
primele volume ale „Dicţionarului 
german" .  - 527, 537. 
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Grossmith, John - membru al Con
siliului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor (noiem
brie 1 864-1865). - 21.  

Griin, Karl (1817-1887) - publicist 
mic-burghez german, în deceniul 
al 5-lea unul dintre reprezentanţii 
de seamă ai „adevăratului " socia
lism. - 30. 

Gulllaume, James (1844-1916) -
institutor elveţian ; anarhist, ba
kunist, membru al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; în 
1 866 a participat la Congresul de 
la Geneva, în 1 867 la Congresul 
de la Lausanne, în 1869 la cel de 
la Basel, iar în 1 872 la cel de la 
Haga al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; unul din organi
zatorii Alianţei democraţiei socia
liste ; redactor la ziarele „Le Pro
gres",  11La Solidarite" şi la „Bu
lletin de li Fede1ation Juras
sienne" ; la Congresul de la Haga 
•a fost exclus din Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor pentru 
activitate scizionistă ; în timpul 
primului rizboi mondial social-şo
vinist. - 443, 444. 

Guizot, Fran;ois-Plerre-Gulllaume 
(1787-1874) - istoric şi om de 
stat fancez, orleanist ; din 1 840 
pînă în 1848 a condus politica in
ternă şi  externă a Franţei ; ex
ponent al intereselor marii bur
ghezii financiare. - 389. 

H 

Hales, Jolzn (n. 1839) - ţesător ; re
prezentant al tade-unionurilor 
engleze ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1866-1 872) şi 
secretar al Consiliului ; membru 
al Comitetului executiv al Ligii 
pentru reformă ; a făcut parte din 
Liga pămîntului şi a muncii ; 
delegat la Conferinţa de la Londra 
din 1871 şi la Congresul de la 
Haga din 1872 al Asociaţiei In-

ternaţionale a Muncitorilor ; de 
la începutul anului 1 872 a fost î n  
fruntea aripii reformiste a Con
siliului federal britanic 1 a luptat 
împotriia lui Marx şi a adepţilor 
săi, încercînd să acapareze con
ducerea Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor din Anglia. - 356, 
383. 

Hancock, U. Nelson - j urist irlan
dez ; a publicat împreună cu 
O'Mahony dou. volume din ve
chiul cod de legi irlandez „Sen
chus Mor". - 523. 

Hindel, Georg Friedrich (1 685-1759) 
- compozitor german de seamă 
din epoca barocă ; din 1712 a trăit 
la Londra, unde a compus în prima 
perioadă opere în stil italian ; în 
ultimele decenii ale vieţii sale a 
creat oratorii solemne, care se 
adresau nemijlocit poporului. 
- 551 .  

lanmer, Meredith (1 543-1604) -
preot şi istoric englez ; autorul 
cărţii 11The chronicle of Ireland".  
- 526. 

Hansemann, David Justus (1790-
1864) - mare capitalist german, 
unul dintre liderii burgheziei libe
rale renane ; din martie pînă în 
septembrie 1848 ministru de fi
nanţe al Prusiei ; a dus o politic. 
trădătoare de conciliere cu for
ţel' contrarevoluţionare. - 367. 

Hansen, N. P. - membru al Consi
liului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (de
cembrie 1 864-1867) ; în 1865 a 
participat la Conferinţa de la Lon
dra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, în 1866 a fost se
cretar-corespondent pentru Dane
marca, iar în 1 867 pentru Dane
marca şi  Olanda ; danez de 
origine. - 22, 104. 

Harald, I. Harfagr (aprox. 850-
aprox. 933) - rege al Norvegiei 
(872-930) ' - 513. 
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Hartwell, Robert - tipograf ; fost 
cartist, unul din redactorii ziarului 
„Bee-Hive" ,  a participat la adu
narea publică de la St. Martin's 
HaH din 28 septembre 1 864 ; 
membru al Consiliulm General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ( 1 864-1 865) şi al Comite
tului executiv al Ligii pentru re
formă ; secretar al Asociaţiei 
muncitorilor din Londra. - 22. 

Hatzfeldl, Sophie, contesă de (1 805-
1 88 1 )  - prietenă şi adeptă a lui 
Lassalle. - 92, 98, 354. 

.Haufe, Albert F. - croitor german ; 
a trăit la Londra ; în 1 866 a fost 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun· 
citorilor. - 176. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1 770-1831) - reprezentant de 
seamă al filozofiei clasice ger
mane, idealist obiectiv ; a elaborat 
în mod multilateral dialectica 
idealistă. - 28, 33 1 ,  388, 531 . 

fl'IVPlius, Claude-Adrien ( 1715-
1 77 1 )  - filozof francez, adept al 
materialismului mecanicist, ateist, 
unul dintre ideologii burgheziei 
revoluţionare franceze. - 33. 

flennessy, John Pope (1 834-1 891)  
- om politic irlandez, membru al 
parlamentului, consPrvator ; la în
ceputul deceniului al 7-lea a pro
pus în parlament introducerea 
unei serii de mici reforme în Ir
landa. - 493. 

Henric I (1 068-1 1 35) - rege al 
Angliei ( 1 1 0--1 1 35) . - 525. 

Henric al II-iea (1 1 33-1 1 89) - rege 
al Angliei (1 154-1 1 89) . - 480. 

Henric al Vii-lea (1457-1509) 
rege al Angliei (1485-1 509) . -
386. 

Henry al II-iea - vezi Henric al 
II-iea. 

Henry al VII-iea - vezi Henric al 
VII-iea. 

Heron, Denis Caulfield ( 1824-1 881) 
-jurist şi economist irlandez, în 
1 870 membru al parlamentului. -
655. 

Herwartlz von Billenfeld, Karl Eber
hard (1 796-1 884) - general pru
sian, din 1 871 feldmareşal ; a luat 
parte la războiul cu Danemarca 
din 1 864 ; în războiul austro-pru
sian din 1 866 a comandat armata 
de pe Elba. - 195, 198. 

Herwegh, Georg ( 1817-1 875) - cu
noscut poet german, democrat 
mic-burghez ; în deceniul al 7-lea 
s-a alăturat lui Lassalle. - 9 1 .  

Herzen, Aleksandr lvanovici ( 1812-
1 870) - mare democrat-revoluţio
nar rus, filozof materialist, publi
cist şi scriitor ; in 1 847 a emigrat 
în străinătate, unde a înfiinţat o 
tipografie rusă şi a editat alma
nahul „Polearnaia Zvezda " şi re
vista „Kolokol " .  - 453. 

Hess, Moses ( 1 8 1 2-1 875) publi-
cist german ; pe la mijlocul de
ceniului al 5-lea unul dintre prin
cipalii reprezentanţi ai „adevJra
tului" socialism ; în deceniul al 
7-lea l assallean ; în 1 868 a parti
cipat la Congresul de la Bruxelles 
şi în 1869 la Congresul de la 
Basel al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 38. 

Heydt, August, baron de ( 1 801-
1 874) - bancher la Elberfeld, om 
de stat prusian ; ministru al co
merţului (decembrie 1848-1 862) 
şi ministru al finanţelor (1 866-
1 869) . - 240. 

Hieronymus, Sophronius Eusebius 
(aprox. 347-41) - teoloJ roman, 



8 1 4  Indice de nume 

originar din Dalmatia ; a tradus 
Biblia în latină. - 529. 

Hirsch, Max (1 832-1905) - econo
mist german, membru al partidului 
progresist ; în 1868 a înfiinţat îm
preună cu Franz Duncker sindica
tele reformiste hirsch-dunckeriste, 
c are au existat pînă în 1 933 ; 
membru al Reichstagului ( 1 869-
1893). - 355, 356. 

Hobbes, Thomas (158---1679) 
filozof englez, reprezentant al ma
terialismului mecanicist ; concep
ţiile sale social-politice se disting 
prin tendinţe net antidemocratice. 
- 138. 

Hols tetten, Johann Baptist de (o. 
1887) - ofiţer bavarez, lassallean ; 
editorul şi unul dintre redactorii 
publicaţiei „Social-Demokrat" 
(1 864-1 867) . - 236, 238, 241 . 

Hohenzollern - dinastie de principi 
electori din Brandenburg (1415-
1701),  de regi ai Prusiei (1701-
1918) şi de împăraţi ai Germaniei 
( 187 1-1 918) .  O ramură colaterală, 
Hohenzollern-Sigmaringen, a dom
nit şi în Romînia ( 1866-1 947) . -
217. 

Hollinger, Fidelio - proprietarul 
tipografiei din Londa unde se ti
părea ziarul „Das Volk" .  - 24. 

Hollorp, Emile - emigrant polonez 
la Londra, membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (octombrie 
1864-1866) ; secretar-corespon
dent pentru Polonia ( 1 864-1865) ; 
în 1 865 a participat la Conferinţa 
de la Londra a Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; în 1866 
membru al Comitetului republican 
internaţional înfiinţat de Mazzini. 
- 2 1 ,  1 05, 547. 

Homer - poet legendar din Grecia 
antică căruia i se atribuie epo
peele „Iliada" şi „Odiseea".  - 52. 

Hood, Gunner - fenian irlandez ; în 
1 866 a fost condamnat de un tri
bunal militar la patru ani muncă 
silnică. - 632. 

Howell, Ge1rge (1833-1 910) - zi
dar, unul dintre conducătorii refor
mişti ai trade-unionurilor engleze ; 
fost cartist, secretar al trade
councilului din Londra ( 1861-
1862) ; a participat la adunarea 
publică de la St. Martin's Hall din 
28 septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (oc
tombrie 1864-1 869) ; în 1 865 a 
participat la Conferinţa de la Lon
dra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; secretar al Ligii 
pentru reformă şi  al Comitetului 
parlamentar al Congresului trade
unionurilor din Anglia ( 1 87 1-
1 875) . - 2 1 ,  104. 

Hugo, Victor ( 1 802-1885) - scriitor 
francez. - 384. 

Huxley, Thomas Henry (1 825-1 895) 
- naturalist englez, cel mai apro
piat colaborator al lui Darwin ; 
în filozofie, materialist inconsec
vent. - 527. 

Jacob I ( 1 566-1625) - rege al An
gliei şi al Irlandei ( 1603-1625) , 
rege al Scoţiei sub numele de 
Jacob al IV-lea ( 1 567-1625). -
480, 48 1 .  

Iacob a l  II-iea (1633-1701) - rege 
al Angliei şi al Irlandei ( 1685-
1688). - 479, 482. 

Ioan fără Ţară (aprox. 1 167-1216) -
rege al Angliei ( 1 1 99-1216) .  -
525. 

lrelon, Henry (161 1-1651) - ge
neral în armata parlamentului în 
timpul revoluţiei burgheze din se
colul al XVII-lea ; unul dintre 
ideologii p artidului independenţi· 
lor t a luat parte la expediţia de 

" 
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pedepsire a lui Oliver Cromwell 
în Irlanda ( 1649-1650) ; succeso
rul lui Cromwell în functia de co
mandant suprem şi lord-guverna
tor al Irlandei ( 1650-1651) . - 481 .  

Jsidorus de Sevilla (aprox. 570-636) 
- episcop spaniol, scriitor cato
lic. - 529. 

Ivan al Iii-lea ( 1440-1505) - mare 
cneaz al Moscovei (1462-1 505). 
- 1 7 1 .  

J 
James I - vezi Iacob I. 

James al Ii-lea - vezi Iacob al 
II-lea. 

Jdnks, A. - în 1 865 membru .I Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor. -
1 04. 

Jelacic, Josip, conte de Buzim (1801 
-1859) - general austriac, î n  1 848 
-1859 ban al Croaţiei, Slavoniei 
şi  Dalmaţiei ; a luat parte activă 
la înăbuşirea revoluţiei din 1 848-
1 849 din Austria şi Unga1ia. - 216. 

Jessup, William J. - dulgher de va
poare, militant al mişcării munci
toreşti americane ; din 1 866 vice
preşedinte şi din 1 867 secretar
corespondent al Ligii naţionale a 
muncii din statul New York ; 
unl dintre conducătorii Uniunii 
muncitorilor din New York ; 
partizan al aderării la Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. 
591 .  

Johannard, Jules ( 1 843-1888) 
litograf francez ; membru al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ( 1 868 
-1869 şi 1 871-1872) , secretar-co
respondent pentru Italia ( 1 868-
1 869) , în 1 870 a înfiin�at la Saint
Denis o secţie a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; 
membru al Comunei din Paris, 
blanquist ; după reprimarea Co-

munei a emigrat la Londra ; în 
1 872 delegat la Congresul de la 
Haga al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 380, 383. 

Johnson, Andrew (1808-1875) - om 
de stat american, membru al parti
dului democrat ; guvernatorul sta
tului Tennessee ( 1 853-1857 şi 
1 862-1 865) . senator ( 1 858-1 862) ; 
în timpul războiului civil din 
S.U.A. partizan al statelor din 
Nord, vicepreşedinte ( 1 864-apri
lie 1 865) , preşedinte al S.U.A. 
( 1 865-1869) ; a preconizat o poli
tică de înţelegere cu plantatorii 
din Sud. - 1 03, 1 04. 

Johnslone, James (m. 1 798) - colec
ţionar şi editor al unor opere din 
literatura � ::mdin.vă veche, sco
ţian de origine. - 533. 

Jones, Richard (1 790-1 855) - eco
nomist englez ; lucrările sale re
flectă decăderea economiei politice 
clasice burgheze din Anglia, în 
acelaşi timp într-o serie de pro
bleme de economie politică l -a 
depăşit pe Ricardo. - 160. 

Jouffroy, Henri - consilier de stat 
prusian, francez de origine, autor 
şi traducător al unei serii de lu
crări de economie politică şi de 
drept (deceniul al 3-lea-deceniul 
al 5-lea al secolului al XIX-lea) . 
- 337. 

Jourdain, Gustave - democrat mic
burghez francez ; după revoluţia 
din 1 848 a emigrat la Londra ; 
a aderat la grupul lui Felix Pyat ; 
în 1864 membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 2 1 .  

Jukes, Joseph Beele ( 181 1-1869) 
geolog englez ; între anii 1 850 şi 
1 869 a condus cercetările geolo
gice din Irlanda. - 498, 501 ,  502. 

lung, Hermann ( 1 830-1901)  - cea
sonicar ; militant al mişcării 
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muncitoreşti internaţionale şi el
veţiene ; emigrant la Londra ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor şi secr�tar-corespondent 
pentru Elveţia (noiembrie 1864-
1872) ; casierul Consiliului General 
(1871-1 872) ; în 1865 vicepre
şedinte al Conferinţei de la Lon
dra ; în 1 866 preşedinte al Con
gresului de la Geneva, în 1868 al 
celui de la Bruxelles, în 1 869 al 
Gelui de la Base] şi în 1 871 pre· 
şedinte al Conferinţei de la Lon
dra a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Consi
liului federal britanic ; pînă la 
Congresul de la Haga din 1 872 a 
promovat linia lui Marx în Inter
naţională ; ulterior s-a alăturat 
conducătorilor reformişti ai trade
unionurilor. - 21 , 102, 105, 235, 
380, 383, 420, 452, 465, 468, 547, 
549, 552, 561 ,  571 ,  594. 

K 

Kane, sir Robert John (1 809-1890) 
- profesor de chimie şi fizică ir
landez ; s-a ocupat şi cu probleme 
ale economiei Irlandei. - 502, 515. 

Kant, Immanuel (1 724�1804) - fi
lozof de seamă german, întemeie
torul idealismului german la 
sfirşitul secolului al XVIII-lea
începutul secolului al XIX-lea. -
29, 3 1 .  

Karam7in, Nikolai Mihailovici ( 1766 
-1 826) - istoric şi scriitor rus 
de seamă, istoriograf oficial al lui 
Alexandru I. - 215. 

Kar1b, Karl - muncitor german, emi
grant la Londra ; după 1 865 la 
Paris ; membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor germani de 
la Londra ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (noiembne 
1 864-1 865) ; în 1865 a participat 
la Conferinţa de la  Londra. - 22, 
104. 

Kenneth I (Kennetl1 MacAlpin) (m. 
860) - întemeietorul dinastiei de 
regi din Scoţia ; pe la mijlocul se
colului al !X-lea a supus triburile 
picţilor. - 530. 

Kickham, Charles Joseph (1 826-
1 882) - ziarist irlandez ; a luat 
parte la mişcarea de eliberare na
ţional. din deceniul al 5-lea al 
secolului al XIX-lea ; fenian ; î n  
1 865 unul dintre redactorii pu
blicaţiei „Irish Peoplc" ; în 1 865 
a fost arestat şi condamnat la 1 4  
ani muncă silnică ; eliberat în 
1 869. - 434, 639, 655. 

Kilian (secolul VII) - misionar ir
landez, propov.duitor al creştinis
mului în Franconia de răsărit ; 
prim-episcop al Wiirzburgului. ·-
53 1 .  

Kiseleff, Pavel Dmitrievici, conte 
( 1788-1872) - om de stat şi di
plomat rus, din 1 829 pînă în 1834 
şeful administraţiei ruseşti din 
Principatele dunărene ; din 1835 
membru permanent al Comitetului 
secret pentru problema ţ.ră
nească ; din 1 837 ministru al do
meniilor statului, adept al refor
melor moderate. - 326. 

Klapka, Gyorgy (1 820-1892) - ge
neral ungur, în timpul revoluţiei 
din 1 848-1849 a comandat o ar
m ată ungară ; din iunie pin� 1n 
septembrie 1 849 comandant al for
tăreţei Komaron ; în 1 849 a emi
grat în străinătate ; în deceniul 
al 6-lea a avut legături cu cercu
rile bonapartiste ; în 1 867, după 
amnistie, s-a înapoiat în Ungaria. 
- 96. 

Klimosch, H. - în 1865 membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. 
104. 

Klings, Karl - muncitor german, 
membru al Ligii comuniştilor, ul
terior membru al Uniunii generale 
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a muncitorilor gemani ; în 1 865 
a emigrat în America şi a dus o 
activitate susţinută în cadrul sec
ţiei din Chioago a Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor. - 99. 

Knox, Alexander Andrew ( 1818-
1 891)  - ziarist şi judecător de 
poliţie englez, membru al unei co
misii speciale care în 1 867 a pre
zentat parlamentului un raport cu 
privire la regimul din închisorile 
din Anglia al deţinuţilor politici. 
- 635, 640, 643, 653. 

Kolatschek, Adolf (1 821-1 889) -
ziarist şi om politic austriac ; în 
1 848-1849 membru al Adunării 
naţionale de la Frankfurt, demo
crat mic-burghez, editorul publica
ţiilor „Deutsche Monatschrift" 
(1 850-1 851 ) şi „Stimmen der Zeit" 
( 1 858-1 862) , în 1 862 a fondat zia
rul „Botschafter" . - 98. 

Kossuth, Lajos (1 802-1894) - con
ducătorul mişcării de eliberare na
ţională din Ungaria ; în timpul 
revoluţiei din 1 848-1 849 a fost 
în fruntea elementelor burgheze
democralice ; şeful guvernului re
voluţionar ungar ; după înfrin
gerea revoluţiei a trăit ca emigrant 
în Anglia şi  Amerioa ; în dece
niul al 6-lea a căutat sprijin în 
cercurile bonapartiste. - 96. 

L 

Laeghaire (Loeghaire) - (m. 458) 
rege irlandez (428-458) . - 523. 

Lafargue, Paul (1 842-19 1 1 )  - socia
list francez ; membru al Consiliului 
General al Asocia�iei Inter
naţionale a Muncitorilor ; secretar
corespondent pentru Spania (1 866 
-1 869) ; a luat parte la înfiinţarea 
secţiilor din Franţa ( 1869-1 870) , 
Spania şi Portugalia ( 1871-1 872) 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; în 1 872 delegat la 
Congresul de la Haga al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; 

54 

unul dintre întemeietorii Partidu
lui muncitoresc francez ; discipol 
şi tovarăş de luptă al lui Marx 
şi Engels. - 235, 383, 57 1 ,  594. 

Lafayette (La Fayette), Marie-Jo
seph-Paul, marchiz de (1 757-1 834) 
- om de stat şi general francez, 
unul dintre conducătorii marii 
burghezii în perioada revoluţiei 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-iea şi a revoluţiei din 
iulie 1 830. - 213. 

Lake, George - tîmplar, trade
unionist englez ; în 1 864 membru 
al Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
membru al Ligii pentru reformă. -
2 1 .  

Lama, Domenico preşedintele 
Asociaţiei progresului comun, o 
organizaţie a muncitorilor italieni 
din Londra care se afla sub in
fluenţa lui Mazzini ; a participat 
la adunarea publică de la St. Mar
tin's Hall din 28 septembrie 1 864 ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor (1 864-1 865) . - 21 . 

Lambert, John ( 1619-1683) - ge
neral în armata parlamentului în 
timpul revoluţiei burgheze din se
colul ul XVIII-ea din Anglia ; a 
luat parte la toate bătăliile impor
tante împotriva armatei regale şi  
la subjugarea Scoţiei ; în 1652 a 
fost numit guvernator al Irlandei. 
- 48 1 .  

Laplace, Pierre-Simon, marchiz de 
( 1749-1827) - astronom, matema
tician şi  fizician frnncez ; a dez
voltat independent de Kant şi a 
fundamentat pe cale matematică 
ipoteza potrivit căreia sistemul so
lar s-a născut dmtr-o nebuloasă 
gazoasă. - 232. 

Larcom, sir Thomas Aiskew ( 1801-
1 879) - funcţionar de stat irlan
dez, mai tirziu general-maior ; 
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din 1 826 a lucrat la Direcţia car
tografică de stat din Irlanda, s-a 
ocupat cu studiul documentelor 
referitoare la istoria vchii Ir
lande ; din 1853 subsecrear pen
tru Irlanda. - 523. 

Lassalle, Ferdinand (! 825-1864) -
publicist german mic-burghez, 
avocat, în anii 1848-1849 a p arti
cipat la mişcarea democratică din 
Provincia renană ; la începutul de
ceniului al 7-lea •a aderat la miş
carea muncitorească, unul dintre 
întemeietorii Uniunii generale a 
muncitorilor germani (1 863) ; a 
sprij init politica unificării „de sus" 
a Germaniei sub hegemonia Pru
siei, a iniţiat tendinţa oportunistă 
în mişcarea muncitorească ger
mană. - 26, 9 1 ,  92, 95, 98, 99, 221 ,  
224, 230, 231 ,  243, 351 ,  354, 387, 
388. 

Lassassie, F. de - frizer, emigrant 
francez la Londra ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
(1865-1868) ; în 1865 a participat 
la Conferinţa de la Londra. - 105. 

Laurier, Clement (1 832-1878) 
avocat şi om politic francez, re
publican ; după revoluţia din 
4 septembrie 1870 s-a aflat în 
slujba guvernului de apărare na
ţională ; mai tîrziu monarhist. -
653. 

Lavelle, Patrick - preot irlandez, a 
simpatizat cu fenienii, autorul 
cărţii „The Irish 1andlord since 
the revolution " .  - 650. 

Lavergne, Louis-Gabriel-Leonce Guil
haud de (1 809-1880) - economist 
şi om politic francez ; monarhist ; 
autorul mai multor lucrări despre 
economia agricolă. - 510, 5 1 1 .  

Law, Harriet (1 832-1897) - repre
zentantă a mişcării ateiste din 
Anglia ; membră în Consiliul Ge
neal (1 867-1872) ; în 1872 mem-

bră a secţiei din Manchester a 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor. - 356, 383. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
(1 807-1 874) - publicist şi om 
politic francez, unul dintre con
ducătorii democraţilor mic-bur
ghezi, redactor al zi arului „La 
Reforme" ; în 1848 ministru de 
interne în guvernul provizoriu şi  
membru al comisiei executive, 
deputat în Adunarea naţională 
constituantă şi în cea legislativă ; 
s-a situat în fruntea partidului 
Muntelui (Montagne) ; după de
monstraţia de la 13 iunie 1849 a 
emigat în Anglia. - 624. 

Le/ort, Henri ( 1 835-1917) - ziarist 
francez, republican burghez ; mem
bru în redacţia revistei 11L'Asso
ciation •, a participat la pregă:irea 
adunării publice de la St. Martin's 
Hall din 28 septembrie 1864 ; în 
martie 1 865 a refuzat să activeze 
în oadrul Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 86-88, 553. 

Le Lubez, Victor-P. (n. aprox. 
1 834) - emigrant francez la Lon
dra ; a întreţinut legături cu ele
mentele burgheze-republicane şi 
radicale din Franţa şi Anglia ; a 
participat la adunarea publică de 
la St. Mtrtin's Hall din 28 septem
brie 1848 ; membru al Consil iului 
General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (1 864-
1 866) ; secretar-corespondent pen
tru Franţa (1 864-1 865) ; în 1 865 
a participat la Conferinţa de la 
Londra ; în 1 866, la Congresul de 
la Geneva, a fost exclus din Con
siliul Genral din cauza intrigilor 
şi a calomniilor sale. - 19, 101 ,  
552, 553, 562. 

Le Roux - emigrant francez la 
Londra ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (octombrie 
164-1865). - 2 1 .  
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Leslie, Thomas Edward Cliffe (aprox. 
1827-1882) - economist burghez 
englez. - 475, 492. 

Lcssner, Friedrich (1825-1910) -
fruntaş al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale, de pro
fesiune croitor ; membru al Ligii 
comuniştilor, a participat la revo
luţia din 1848-1849 ; în 1852, în 
procesul comuniştilor de la Colo
nia a fost condamnat la trei ani 
închisoare ; din 1856 emigrant la 
Londra ; membru l Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germam 
<le la Londra şi al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor (noiembrie 1864-
1872) ; în 1865 şi 1 871 a participat 
la conferinţele de la Londra ; în 
1867 a participat la Congresul de 
la Lausanne, în 1868 la cel de la 
Bruxelles, în 1869 la cel de la 
Basel şi în 1 872 la cel de la Haga 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Consi
liului federal britanic, a luptat ac
tiv pentru promovarea liniei lui 
Marx, mai tîrziu unul dintre în
temeietorii Partidului laburist in
dependent din Anglia ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 22, 104, 383. 

Leverson, M. - a participat la mi
tingul polonezilor de la Londra 
din 1 martie 1865. - 101.  

Levy, Joseph Moses (1812-1888) 
unul dintre întemeietorii şi editorii 
ziarului „The Daily Telegraph" .  -
638. 

Lewis, sir George Cornewall ( 1 806-
1863) - om de stat englez, whig ; 
secretar al trezoreriei (1 850-1 852), 
din 1852 pînă în 1855 editorul şi 
redactorul revistei „Edinburgh Re
view" ; cancelar al trezoreriei (mi
nistru de finanţe) ( 1855-1858) ; 
ministru de interne ( 1 859-1 861) şi 
ministru de război (1861-1863). --
358. 

54• 

Lewis, Leon - ziarist american ; în 
1865, la Londra, a fost ales mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor şi secretar-corespondent pentru 
America. - 547. 

Liebknecht, Wilhelm (1 826-1 900) -
eminent militant al mişcării mun
citoreşti germane şi internaţionale, 
participant la revoluţia din 1848-
1849, membru al Ligii comunişti
lor ; membru al Internaţionalei I, 
luptator activ împotriva lasollea
nismuhu, pentru victoria princi
piilor Internaţionalei în mişcarea 
muncitorească germană 1 delegat 
la Congresul de la Basel al Inter
naţionalei ( 1 869) ; din 1867 deputat 
în Reichstag ; unul dintre înte
meietorii şi conducătorii social
democraţiei germane ; redactor 
al ziarului „Volksstaat" ( 1 869-
1 876) ; în unele probleme s-a si
tuat pe o poziţie împăciuitoristă ; 
în timpul războiului fanco-prusian 
din 1870-1 87 1 şi al Comunei din 
Baris s-a ridicat împotriva planuri
lor expansioniste ale iuncherimii 
şi burgheziei prusiene şi în apăra
rea Comunei din Paris ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 98, 354, 361, 420, 445, 
45 1 ,  452, 563. 

Limburg, W. - cizmar ; membru al 
Asociaţiei cultuiale a muncitori
lor germani de la Londra ; membru 
al Consiliului General ial Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 868-1869). - 383. 

Limousin, Charles M. - tipograf, 
mai tîrziu ziarist ; secretar al co
mitetului de conducere al revistei 
„L'Association", membru în redac
ţia publicaţiei „Tribune ouvriere• ; 
în 1 865 delegat la Conferina de 
la Londra a Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor ; în 1870 
membru al Consiliului federal de 
la Paris ; a luat parte a mişcar� 
cooperatistă şi a editat o serie 
de reviste. - 86, 557. 
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Lincoln, Abraham (1 809-1 865) -
om de stat amerioan ; unul dintre 
întemeietorii p artidului republi
can ; preşedinte al S.U.A. ( 1861-
1865) ; în perioada războiului civil 
din America din 1862, sub pre
siunea maselor populare, a înfip
tuit o serie de importante transfor
mări burghezo-democratice şi a 
introdus metode revoluţionare de 
purtare a războiului ; în aprilie 
1 865 a fost asasinat de un agent 
al proprietarilor de sclavi. - 20, 
21 I 103, 104, 381 . 

Linguet, Simon-Nicolas-Henri (1736-
1794) - avocat, publicist, istoric 
şi economist francez ; a combltut 
pe fiziocraţi şi  a supus unei critici 
amănunţite libertăţile şi relaţiile 
de proprietate burgheze. - 34. 

Lisl, Friedrich (1789-1846) - eco
nomist burghez, adept al protec
ţionismului. - 221 . 

Loclmer, Georg (n. •aprox. 1 824) -
militant al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale ; de pro
fesiune tîmplar ; membru al Ligii 
comuniştilor, al Asociaţiei cultu
rale a muncitorilor germani din 
Londra şi al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (noiembrie 1 864-
1872) ; în 1 865 şi 1871 delegat la 
conferinţele de la Londra ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; prieten şi adept al lui Marx 
şi Engels. - 22, 104. 

Longmaid, John M. - a participat 
la adunarea publică de la St. Mar
tin's Hall din 28 septembrie 1 864 ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor (1 864-1 865) ; membru al 
Comitetului executiv al Ligii pen
tru reformă. - 22, 104. 

Lucrafl, Benjamin (1 809-1 897) -
unul dintre liderii reformişti ai  
trade-unionurilor ; a participat la 
adunarea publică de la St.  Mar-

tin's Hall din 28 septembrie 1864 ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ( 1864-1 871) ; în 1 868 dele
gat la Congresul de la Bruxelles 
şi în 1869 la Congresul de la Basel 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Comite
tului executiv 1al Ligii pentru re
formă ; în 1871 a luat atitudine 
împotriva Comunei din Paris şi a 
refuzat să semneze Adrea Con
siliului General cu privire la „Răz
boiul civil din Franţa• ; s-a re
tras din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor. - 22, 104, 356, 
383, 468. 

Ludovic Bonaparte - vezi Napoleon 
al III-lea. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al III-lea. 

Ludovic-Filip, duce de Orleans (1773 
-1 850) - rege al Franţei (1 830-
1848). - 9. 

Liining, Ot to (1818-1 868) - medic
şi publicist german ; din 1844 re
prezentant al 11adevăratului• socia
lism ; editorul publioaţiilor 11We
ser-Dampfboot• ( 1844), 11Westphă
lisches Dampfboot" (1 845-1848} 
şi a publioaţiei democratice 11Neue 
Deutsche Zeitung" (1 848-1 850) ; 
după 1866 naţionul-liberal. - 25 

Lyl, sir Charles (1 797-1875) - om 
de ştiinţă englez, geolog. - 551 . 

Lyncl1, John (aprox. 1 599-aprox. 
1 G73) - preot irlandez, autorul 
mai multor lucrări şi traduceri 
despre istoria Irlandei. - 526. 

Lynch, John (1 832-1866) - fenian 
irlandez, conducătorul organizaţiei 
fenienilor din Crk ; în ianuarie 
1 66 a fost condamnat la 1 O ani 
muncă silnică şi în aceşi an a 
murit în închisoarea Working. -
635, 651 , 653. 
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Lyons, Robert Spencer Dyer !1826-
1 886) - medic irlandez, libeal ; 
în 1 870 a fost membru în comisia 
guvernamentală pentru cerceror:a 
regimului în închisorile din Anglia 
al deţinuţilor politici irlandezi. -
633. 

M 

Macaulay, Thomas Babinlon, lord, 
baron de Ro thley (1 800-1859) 
istoric burghez şi om politic en
glez, whig, membru al parlamen
tului. - 540. 

MacCulloc11, John Ramsay (1789-
1 864) - economist englez, apolo
get al orînduirii capitaliste, a vul
g arizat teoria lui Ricardo. - 292. 

Machiavelli, NiccolO (1469-1 527) -
om politic italian, istoric şi scriitor, 
ideologul burgheziei italiene în 
perioada apariţiei relaţiilor capita
liste ; precnniza o formă de stat 
absolutistă. - 403, 635. 

Macpherson, James ( 1736-1796) -
poet scoţian, autorul poemelor 
„Fingal" ( 1762) şi „Tem ora• (1763) 
atribuite bardului scoţian Ossian, 
pe care Macpherson a pretins că 
le-a tradus doar. - 529, 541 . 

Maelseachlainn al 11-lea (949-1022) 
- rege al Irlandei (980-1002 şi 
1014-1 022) . - 535. 

Maguire, Thomas - marinar idan
dez, în 1 867 a fost arestat in mod 
nelegal şi învinuit că ar fi în
cercat să-i ajute pe fenienii ares
taţi să evadeze din închisoare ; 
a fost condamnat la moarte, însa 
a fost curînd după aceea eliberat. 
- 234. 

Malachy (aprox. 1 094-1 148) - arhi
episcop şi legat papal irlandez. -
525. 

Mallhus, Thomas Robert (176--
1 834) - preot englez, economist, 

ideologul aristocraţiei funciare îm
burghezite, apologet •al apitalis
mului ; promotor al teoriei reac
ţionare a suprapopulaţiei, care 
căuta să justifice mizeria oameni
lor muncii în condiţiile capitalis
mului. - 29, 152. 

Manteuffel, Edwin Hans Karl, baron 
de ( 1 809-1 885) - general pru
sian, apoi feldmareşal ; în războiul 
austro-prusian din 1 866 a coman
dat armata de pe Main. - 1 97. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron de 
(1 805-1 882) - om de stat prusian, 
reprezentant al birocraţiei nobi
iiare reacţionare ; ministru de in
terne (noiembrie 184-decembrie 
1 850) ; prim-ministru şi ministru 
de externe (1 850-1858) . - 59-62, 
67, 69, 77. 

Maolmordha (Maelmordha) (m. 1 0 1 4) 
- rege al Leinsterului (999-1014) 
- 534, 535. 

Mare cneaz al Moscovei - vezi 
Ivan al 111-Jea . 

Martin, John (1812-1 875) - om po
litic irlandez, a luat parte la miş
carea de eliberare naţională din 
deceniul al 5-lea al secolului al 
XIX-lea ; în 1 864 unul dintre în
temeietorii Ligii naţionale ; secre
tar de onoare al Ligii Home Rule, 
membru al parlamentului (1871-
1 875). - 654. 

Marx, Jenny (1 844-1883) - fiica 
cea mai are a lui Karl Marx ; 
militantă a mişcării muncitoreşti 
internaţionale ; în 1 872 s-a casăto
rit cu Charles Longuet. - 594, 
595, 629. 

Marx, Jenny, născută von Westpha
Jen ( 1814-1881) - soţia şi colabo
ratoarea lui Karl Marx. - 389. 

Marx, Karl ( 1818-1883) . - 22-32, 
35, 84, 91-100, 1 05, 1 09, 1 16, 1 76, 
219, 221-234, 236, 239-244, 245, 
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246, 248-252, 254-258, 310-313, 
320, 323, 326, 328, 336, 337, 340, 
348, 354, 361 ,  362, 38�92, 424, 
425, 439441 ,  454, 462, 463, 547, 
554, 562, 567, 571573, 591 ,  594, 
595, 598, 601 ,  603, 605, 606, 6 10, 
6 12, 6 1 9, 625-627. 

Maurice, Zevy - membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ( 1 866-
1 872) , secretarcorespondent pen
tru Ungaria (1870-1871 ) .  - 356. 

Mayo - vezi Naas, Richard South
well Bourke, conte de Mayo, lord. 

Mazzinl, Giuseppe ( 1 805-1872) -
revoluţionar italian, democrat bur
ghez, unul dintre conducătorii 
mişcării de eliberare naţională din 
Italia ; în 1 849 şeful guvernului 
provizoriu -al Republicii romane, 
în 1 850 unul dintre întemeietorii 
Comitetului central al democraţiei 
europene cu sediul la Londra ; în 
1 864, la înfiinţarea Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, a în
cercat s-o supună influenţei sale. 
- 26, 554, 561 .  

M'Donnell, Robert - medicul închi
sorii din Dublin ; a fost concediat 
din cauză că a protestat împotriva 
regimului inuman aplicat deţinuţi
lor fenieni. - 436, 438, 622, 643. 

Meagher, Thomas Francis (1 823-
1 867) - a luat parte la mişcarea 
de eliberare naţională irlandeză 
din deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-iea ; în 1 847 unul dintre 
întemeietorii Confederaţiei irlan
deze ; în 1 848 a fost arestat pentru 
că a participat la pregătirea răs
coalei şi condamnat la muncă sil
nică pe viaţă ; în 1 852 a fugit în 
America ; în perioada războiului 
civil din Ameria (1861-1865) a 
comandat o brigadă de voluntari 
irlandezi oare au luptat de partea 
statelor din Nord. - 485, 493, 
597. 

Meissner, Otto Karl ( 1819-1902) -
editor din Hamburg ; a editat 
„Capitalul" şi 1alte lucrări ale lui 
Marx şi Engels. - 85, 89, 221 ,  224, 
231 ,  242, 245, 248, 251 , 31 0, 390. 

Mela, Pomponius (secolul I) - geo
graf roman, •autorul operei în trei 
volume „De situ orbis" .  - 512, 
513. 

Mende, Fritz (m. 1 879) - membru 
al Uniunii generale a muncitori
lor germani ; mai tîrziu preşedinte 
al Uniunii generale a muncitorilor 
germani a lui Lassalle, înfiinţ.tă 
de contesa Hatzfeld ( 1 869-1 872) ; 
în 1 869 deputat în Reichstagul 
Germaniei de nord. - 354. 

Mendelssohn Bartholdy, Felix (1 809 
-1847) - compozitor grman de 
seamă. - 551 .  

Menenius Agrippa (m. 493 î.e.n.) 
patrician roman. - 513. 

Milner, George - militant al miş
cării muncitoreşti engleze, de na
ţionalitate irlandeză ; idept al 
concepţiilor social-reformiste ale 
cartistului James Bronterre 
O'Brien ; membru al Ligii naţio
nale pentru reformă, al Ligii 
pămîntului şi a muncii şi al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale ·a Muncitorilor ( 1868-
1 872) ; în 1 871  delegat la Confe
rinţa de La Londra, din toamna 
anului 1 872 membru al Consiliu
lui federal britanic. - 338, 356, 
601 ,  605, 612.  

Moltke, Ielmuth Karl Bernhard, 
con te de ( 1800-1891)  - ofiţer 
prusian, ulterior general-feldmare
şal, personali.te militară şi scrii
tor militar reacţionar, unul dintre 
ideologii mili.rismului şi şovinis
mului prusac ; şef al Marelui stat
major prusian (1 857-1871 )  şi im
perial ( 1871-1 888) . - 1 80. 
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Molyneux, William (1 656-1698) -
filozof irlandez ; sa ocupat cu 
matematica ş i  astronomia. - 482. 

Montalembert, Charles-Forbes de 
Tryon, conte de ( 1810-1 870) -
om politic şi publicist francez ; în 
perioada celei de•a doua Republici 
deputat în Adunarea naţion.lă 
constituantă şi în cea legislativă ; 
orleanist, şef al partidului catolic, 
a sprij init lovitura de stat de la 
2 decembrie 1 851 a lui Ludovic 
Bonaparte, dar curînd a trecut de 
partea opoziţiei. - 217. 

Moore, George Henry ( 18 1 1-1 870) 
- om politi: irlandez, unul dintre 
conducătorii mişcării pentru apăra
rea drepturilor arendaşilor, mem
bru al parlamentului (1 847-1 857, 
1 868-1 870) ; a luat apărarea fe
nienilor întemniţaţi. - 435, 620, 
624, 632, 638, 641 ,  642, 646. 

Morgan, W. - cizmar englez, mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor (octombrie 1 864-1 868) şi al  
Ligii pentru reformă. - 22, 1 04, 
557. 

Morisot - în 1 864 membru .I Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor. - 2 1 .  

Morozzo della Rocca, Enrico ( 1 807 
-1 897) - general italian, în 1849 
ministru de război şi ministrul 
marinei, şeful statului-major ita
l ian în perioada războiului din 
Italia din 1 859 ; în perioada răz
boiului austro-prusian din 1 866 a 
comandat un corp de armată. -
1 9 1 .  

Morton, John Chalmers ( 1821-1888) 
- agronom englez, autorul unor 
lucrări despre agricultură, redac
tor al publiwţiei „Agricultural Ga
zette" ( 1 844-1888). - 1 19.  

Moryson, Fynes (1 566-1630) - că
lător englez, autorul lucrării „An 

itinerary• ,  care cuprinde şi o 
descriere . Irlandei. - 526. 

Mottershead, Thomas - ţesător en
glez, membru al Consiliului Gene
al al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ( 1869-1 872) ; secre
tar-corespondent pentru Dane
marca ( 1 871-1 872) ; în 1 871 dele
gat la Conferinţa de la Londra şi  
în 1 872 l.  Congresul de l a  Haga ; 
situîndu-se pe poziţii reformiste în 
Consiliul General şi în Consiliul 
federal britanic, a luat atitudine 
împotriva lui Marx. - 624. 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1 756-
1 791)  celebru compozitor 
austriac. - 551 . 

Mulcal1y, Denis Dowling (n. 1 840) -
ziarist şi medic irlandez ; lider 
al organizaţiei fenienilor din Clon
mel, unul dintre conducătorii Fră
ţiei revoluţionare irlandeze, redac
tor .djunct la „Irish People" 
(1 863-1 865) ; în 1 865 . fost con
damnat la 10 •ani muncă silnică, 
a fost amnistiat în 1 87 1 .  - 433. 

Muller, Anton - ceasornicar elve
ţian, în 1869 membru al Consiliu
lui General al Asociaţiei Interna
ţionale . Muncitorilor. - 383. 

Minzer, Thomas (aprox. 1 490-1525) 
- revoluţionar german de seamă, 
conducătorul şi ideologul taberei 
de ţărani şi plebei din timpul Re
formei şi al războiului ţărănesc 
din 1 525 ; . propovăduit ideile 
comunismului utopic egalitar. -
424. 

Murphy (numit O'Leary) - fenian, 
în 1 864 a fost arestat pentru agi
taţie în rîndurile soldaţilor din 
armata regală din Irlanda şi con
damnat la 10 ani muncă silnică. 
- 434, 632. 

Murray, Patrick Joseph - inspector 
al închisorii Mountjoy din Dublin. 
- 436, 622, 642, 643. 
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Naas, Richard Southwell Bourke, 
conte de Mayo, lord (1 822-1 872) 
- om de stat englez, tory, secre
tar de stat pentru Irlanda (1 852, 
1 858-1 859, 1866-1 868) ,  vicerege 
al Indiei (1 869-1 872) . - 436, 622, 
643. 

Napier, sir William Francis Patrick 
(1 785-1 860) - general englez şi 
istoric militar, a luat parte la răz
boiul din Peninsula Iberică (1 808-
1814) împotriva lui Napoleon I. -
55. 

Napoleon I Bonaparte (1 769-1 821) 
- împărat al Franţei (1 804-1 814 
şi 1815) .  - 35,  181 ,  215, 385, 621 .  

Napoleon a l  Iii-lea, Ludovic Bona
parte (1 808-1 873) - nepotul lui 
Napoleon I, preşedintele celei de-a 
doua Republici (1 848-1 852) ; îm
părat al Franţei (1 852-1870) . -
34, 35, 76, 93, 168, 169, 343, 370, 
377, 384, 385, 390, 399, 428, 473, 
651.  

Nennius (secolul al VIII-lea) - is
toric medieval din Wales, autorul 
cărţii „Historia Britonum •. - 530. 

Nero (3768) - împărat roman 
(5468) . - 8. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
de (1780-1 862) - om de stat şi 
diplomat rus ; ministru de ex
terne { 18 16-1 856) , cancelar. 
214. 

Newman, Francis William (1 805-
1 897) - profesor de filologie şi  
scriitor englez, autorul unei serii 
de lucrări cu privire la problme 
religioase, politice şi economice, 
adical burghez. - 1 1 7, 275. 

Newman, William - vezi New
march, William. 

Newmarch, William (1 820-1 882) -
economist şi statistician englez ; 
bancher, liber-schimbist. - 1 1 7. 

Nicolaie I (1 796-1855) - ţar al Ru
siei ( 18--1855) . - 213, 214,  645. 

Nieass, John D. - stucator englez, 
membru al trade-council-ului din 
Londra şi al Ligii naţionale en
gleze pentru independenţa Polo
niei ; •a participat la adunarea 
publică de la St. Martin's Hall din 
28 septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
(1 864-1865) şi al Ligii pentru re
formă. - 22, 105. 

Niem tzik, Eduard Richard Iulius 
(1 83--1897) - muncitor slovac, 
unul dintre organizatorii asociaţiei 
culturale muncitoreşti „Inainte" 
din Bratislava. - 406. 

Notker, Labeo (aprox. 952-1022) -
călugăr german, profesor la şcoala 
mănăstirii Sankt-Gallen. - 527. 

o 
O'Brien, James (pseudonim Bron

terre) (1 802-1 864) - publicist en
glez, cartist ; în deceniul al 4-lea 
redactor al ziarului „The Pour 
Man's Guardian •, autorul unor 
proiecte social-reformiste ; după 
revoluţia din 1 848-1849 s-a retras 
din mişcarea cartistă, în 1 849 a În
temeiat Liga naţională pentru re
formă. - 356. 

O'Clery, Michael (1 575-1 643) 
călugăr irlandez, cronicar. - 520. 

O'Connell, Daniel (1 775-1 847) -
avocat şi om politic burghez irlan
dez, lider al aripii drepte liberale 
a mişcării de eliberare naţională 
din Irlanda (Repeal Association) . 
- 477, 479. 

O'Connor, Arthur (1 763-1852) -
militant al mişcării de eliberare 
naţională din Irlanda ; din 1797 
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pînă în 1798 unul dintre liderii 
organizatiei United lrishmen şi re
dactorul organului de presă al 
acesteia, ziarul „Press" ; a fost 
arestat în ajunul izbucnirii răs
coalei din 1798, în 1803 a emigrat 
în Franta. - 521. 

O'Connor, Feargus Edward (1794-
1 855) - unul dintre liderii aripii 
stingi a mişcării cartiste, înteme
ietor şi redactor al ziarului „The 
Northern Star•,  după 1 848 refor
mist. - 521 .  

O'Conor, Charles (1764-1828) -
preot irlandez ; a tradus şi a re
dactat prima ediţie a Cronicii 
irlandeze. - 520, 521 .  

O' Curry, Eugene (1796-1862) 
istoric irlandez, cercetător de ma
nuscrise vechi, din 1852 membru 
al comisiei guvernamentale pentru 
traducerea şi edii.area vechiului 
cod de legi irlandez, autorul unui 
tratat asupra manuscriselor vechi 
irlandeze. - 523. 

Odger, George (1820-1 877) ciz-
mar, unul dintre liderii reformişti 
ai trade-unionurilor engleze. Unul 
dintre întemeietorii trade-counci
lului din Londra şi secretarul 
acestuia (1862-1 872) , membru al 
Ligii naţionale engleze pentru in
dependenţa Poloniei, al Ligii pă
mîntului şi a muncii şi al Ligii 
reprezentanţei muncitorilor ; a par
ticipat l'a adunarea publică de Ia 
St. Martin's Hall din 28 septem
brie 1864 ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor ( 1864-1871) 
şi preşedinte al acestui Consiliu 
(1864-1 867) ; în 1865 a participat 
la Conferinţa de la Londra şi în 
1 866 la Congresul de la Geneva 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, membru al Comite
tului executiv al Ligii pentru re
formă ; în perioada luptei pentru 
reforma electorală din Anglia a 
ajuns la un compromis cu bur-

ghezia, în 1871 a luat atitudine 
împotriva Comunei din Paris şi a 
refuzat să semneze Adresa Con
siliului General cu pnv1re la 
„Războiul civil din Franţa• ,  s-a 
retras din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor. - 22, 105, 356, 
383, 547, 557, 571 ,  594, 625. 

O'Donovan, John (1809-1861) 
filolog şi istoric irlandez, repre
zentant al curentului critic în 
istoriogafia irlandeză burgheză 1 
din 1 852 membru al comisiei gu
vernamentale pentru taducerea şi 
editara vechiului cod de legi 
irlandez. - 52--522, 526. 

O'Doovan Rossa - soţia lui Jere
my O'Donovan Rossa ; în 1865-
1866 a organizat o colectă pentru 
ajutorarea familiilor deţinuţilor 
politici irlandezi ; a scris un apel 
către femeile din Irlanda, care, 
conform unei hotărîri a Consiliu
lui General, a fost publicat în 
„Workman's Advocate• din 6 ia
nuarie 1866. - 634. 

O'Donovan Rossa, Jeremy ( 1831-
1915) - unul dintre întemeietoni 
şi conducătorii Societăţii fenieni
lor din Irlanda, editorul săptămî
nalului „lrish People" (1863-
1 865) ; în 1 865 a fost arestat şi 
condamnat la închisoare pe viaţă; 
a fost amnistiat în 1870 ; curînd 
după aceea a emigrat în S.U.A., 
unde a condus organizaţia fenie
nilor ; în deceniul al 9-lea al se
colului al XIX-iea s�a retras din 
viaţa politică. - 434, 435, 624, 
631-640, 643, 644, 651,  653, 655. 

O'Leary - vezi Murphy. 

O'Mahony, Thaddeus filolog 
irlandez ; a ditat împreună cu 
Hancock două volume din vechiul 
cod de legi irlandez „Senchus 
Mor". - 523. 

Orsini, Cesare - emigant politic 
italian ; membru al Consiliului 
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General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1866-1867) ; 
a răspîndit ideile Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor in S.U.A. 
- 589. 

Osborne, John - trade-unionist en
glez, de profesiune stucator ; a 
participat la adunarea publică de 
la St. Martin's Hall din 28 septem
brie 1 864 ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1864-1867) ; 
a activat în cadrul Ligii pentru 
reformă, al Ligii pămîntului şi a 
muncii şi al Ligii reprezentanţei 
muncitorilor. - 22, 105. 

O'Shea, Henry - libe'al irlandez ; 
în 1 869 a luat apărarea fenienilor 
întemniţaţi. - 4 1 1 .  

Otto, Ludwig - vezi Breitschwert, 
Otto Ludwig. 

Owen, Robert (1771-1858) - so
dalist utopist englez. - 12, 1 18, 
251, 599. 

p 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte (1784-1865) - om de stat 
englez ; }a începutul activităţii 
sale tory, din 1 830 unul dintre 
liderii aripii drepte a whigilor ; 
secretar de stat pentru problemele 
militare (1809-1828) , ministru de 
externe (1 830-1 834, 183--1841 şi 
1 846-1851 ) ,  ministru de interne 
(1852-1855) şi prim-ministru 
(185--1858 şi 1 859-1865) . 
163, 478, 651 .  

Paskevici, Ivan Fiodorovici, print 
(1782-1856) - general-feldmare
şal rus ; din iunie 1 831 comandant 
suprem al trupelor ruse care au 
înăbuşit răscoala din Poloni·a din 
1830-1831 ; din 1832 guvernator 
în Polonia ; în 1849 comandant 
suprem al armatei ruse care a 
luat parte la înăbuşirea revoluţiei 
din Ungaria. - 213. 

Patrick (Patricius) (aprox. 373 -
·aprox. 463) - predicator al creş
tinismului în Irlanda ; întemeieto
rul bisericii catolice în Irlanda şi 
primul ei episcop. - 523, 529, 
530, 649. 

Patterson, William - medic irlan
dez, autorul cărţii „Observation 
on the climate of Ireland" .  - 516.  

Pavel I (1754-1801) - �ar al Rusiei 
(1796-1 801 ) .  - 215. 

Peel, sir Robert (1788-1850) - om 
de stat şi economist englez, lider 
al torylor moderaţi, care au pri
mit, după numele lui, denumirea 
de peelişti ; ministru de interne 
(1822-1827 şi 1828-1830) . prim
ministru (1 834-1835 şi 1 841-
1 846) ; în 1 846, sprij init fiind de 
liberali, a abrogat legile cereale
lor. - 509, 599. 

Pelagius ereticul (aprox. 360 -
aprox. 420) - teolog englez, a 
fost declarat eretic din pricina 
teoriei sale despre liberul arbitru 
al omului. - 529. 

Perret, Henri - gravor, unul dintre 
conducătorii Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor din Elveţia, 
membru al Alianţei democraţiei 
socialiste ( 1868-1869), secretar 
•al Comitetului federal romand 
(1 868-1873), membru al redacţiei 
ziarului „Egalite" ; în 1 866 dele
gat la Congresul de la Geneva, 
în 1869 delegat la Congresul de la 
Base! şi în 1871 delegat la Con
ferinţa de la Londra ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; în 
1869 a rupt relaţiile cu bakuniştii, 
dar în 1872, la Congresul de la 
Haga, a avut o atitudine împă
ciuitoristă. - 452. 

Perron, Charles Eugene ( 1837-1919) 
- pictor pe email elveţian, mai 
tîrziu cartograf ; bakunist ; in 
1867 delegat la Congresul de la 
Lausanne şi în 1868 delegat la 
Congresul de la Bruxelles ale Aso-
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ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor ; membru în Biroul Cental 
al Alianţei democraţiei socialiste ; 
în 1869 redactor la „Egalite• ,  unul 
dintre redactorii publicaţiei „So
lidarite• şi conducătorul Federa
ţiei jurasiene ; mai tîrziu s-a re
tas din mişcarea muncitorească. 
- 443. 

Petru I (1672-1725) - din 1682 ţar 
al Rusiei, din 1721 împărat al în
tregii Rusii. - 34, 216.  

Petru cel Mare - vezi Petru I. 

Petersen, Peter - membru al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (no
iembrie 1 864-1865}. - 22, 105. 

Petrie, George (1789-1866) 
arheolog irlandez, membru al 
Academiei regale din Irlanda, 
autorul mai multor lucrări des
pre arhitectura veche a Irlandei ; 
din 1852 membru în comisia gu
vernamentală pentru taducerea şi 
editarea vechiului cod de legi al 
Irlandei. - 517, 522. 

Plaender, Carl (aprox. 1818-1876) 
- pictor miniaturist ; din 1845 
emigant la Londra ; membru al 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, membru al 
Organului Central al Ligii comu
niştilor, membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (noiembrie 
1 864-1867 şi 1870-1872), prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 22, 1 05. 

Phillips, Wendell ( 181 1-1884) 
om politic american, orator, unul 
dintre liderii aripii revoluţionare 
a aboliţioniştilor, adept al metode
lor revoluţionare de luptă împo
triva proprietarilor de sclavi din 
statele din Sud ; în deceniul l 
8-lea a luptat pentru înfiinţarea 
unui partid muncitoresc de sine 
stătător în S.U.A.; în 1871 a de-

venit membru al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor. - 589. 

Pidgeon, W. - trade-unionist en
glez, de profesiune brutar ; a par
ticipat la adunarea publică de la 
St. Martin's Hall din 28 septembrie 
1864 ; în 1864 membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor şi mem
bru al Ligii pentru reformă. - 22. 

Pigott, Richard (aprox. 1828-1889) 
- publicist burghez irlandez, edi
torul ziarului „The Irishman" 
(1865-1879), adept al fenienilor, 
în deceniul al 9-lea a trecut de 
partea guvernului englez. - 632. 

Pirmez, Eudore (1830-1890) - om 
de stat belgian, liberal, membru al 
parlamentului (1857-1890), minis
tru de interne (1868-1870) , direc
tor al Băncii Naţionale. - 376. 

Pliniu (Gaius Plinius Secundus) cel 
Bătrîn (23-79 e.n.) - naturalist 
roman, autorul unei „Istorii a 
ştiinţelor naturii" în 37 de cărţi. 
- 528. 

Poerio, Carlo (1803-1867) - om 
politic italian, liberdl, participant 
la mişcarea de eliberare naţională; 
în 1848 prefect al poliţiei ii mi
nistru al învăţămîntului în Re
gatul Neapolului ; din 1849 pînă 
în 1 859 a stat în diferite închisori 
din I!alia ; vicepreşedinte al parla
mentului Regatului Italiei ( 1861-
1867). - 436. 

Pollock, George D. - medic militar 
englez, membru al unei comisii 
speciale care în 1867 a prezentat 
în parlament un raport cu privire 
la regimul deţinuţilor politici în 
închisorile din Anglia. - 635, 
640, 644, 653. 

Potter, George (1832-1893) - dul
gher, unul dintre conducătorii 
reformişti ai trade-unionurilor din 
Anglia ; membru al tade-counci
lului din Londra, unul dintre con
ducătorii Uniunii muncitorilor din 
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construcţii ; întemeietorul şi edi
torul ziarului „Bee-Hive•, în care 
promova în mod sistematic o po
litică de compromis cu burghezia 
liberală. - 356. 

Pozzo di Borgo, Karl Andrei Osipo
vici, conte (1 764-1842) - diplo
mat rus, corsian de origine, mi
nistru plenipotenţiar ( 1814-1 821)  
şi ambasador la Paris (1821-1 835) , 
ambasador Ia Londra (1 835-1 839) . 
- 215. 

Principe de Flandra - vezi Filip. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1 809-1865) 
- publicist francez, sociolog şi 
economist, ideolog al micii bur
ghezii, unul dintre întemeietorii 
teoretici ai anarhismului. - 2--
35, 98, 164, 230, 336, 385, 389. 

Ptolemeu, Claudiu (secolul al II-lea) 
- renumit matematician, astro
nom şi geograf din Grecia antică, 
întemeietorul teoriei sistemului 
geocentric. - 528. 

.Pulz, Ludwig, (din 1867) baron 
(n. 1 823) - general austriac ; în 
1 866, în timpul războiului austro
prusian, a comandat o brigadă de 
cavalerie. - 191 . 

Pyat, Felix (1810--1889) - publicist 
francez, dramaturg şi om politic, 
democrat mic-burghez ; a luat 
parte la revoluţia din 1848 ; în 
1849 a emigiat în Elveţia, apoi în 
Belgia şi Anglia ; adversar al miş
cării muncitoreşti independente ; 
timp de mai mulţi ani în şir a dus 
o campanie de defăimare împo
triva lui Marx şi a Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, folo
sindu-se în acest scop de secţia 
franceză de la Londra ; membru 
al Comunei din Paris. - 335. 

Q 

Quesnay, Fran;ois (1 694-1774) -
medic şi economist francez, înte
meietorul şcolii fiziocraţilor. -
292. 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-
1858) - feldmareşal austriac, în 
1831 a comandat trupele austriece 
din Italia de nord, în 184--1 849 
a înăbuşit mişoarea revoluţionară 
şi de eliberare naţională din 
Italia ; guvernator general al Re
gatului Lombarda-veneţian (1 850--
1857) . - 190, 216. 

Ramming, Wilhelm, baron de Ried
kirchen (1 815-1876) - general 
austriac, în 184--1 849 a luat parte 
la înăbuşirea revoluţiei din Un
garia şi  din Italia ; în 1 859 a luat 
parte la războiul din Italia ; a co
mandat un corp de armată în 
timpul războiului austro-prusian 
din 1866. - 1 97, 1 98. 

Ramsay, sir George (1 800--1 871)  -
economist englez, unul dintre 
ultimii reprezentanţi ai economiei 
politice clasice burgheze. - 100. 

Raspail, Fran;ois-Vincent (1 794-
1878) - naturalist şi publicist 
francez, republican socialist, a sim
patizat cu proletariatul revoluţio
nar ; a luat parte la revoluţia din 
1830 şi 1 848 ; în 1 848 deputat în 
Adunarea naţională constituantă ; 
după 1 855 a trecut pe poziţie bur
ghezo-democratică. - 399. 

Rau, Karl Heinrich (1 792-1 870) -
economist german burghez, în 
unele probleme împărtăşea con
cepţiile lui Smith şi Ricardo. -
221 ,  230. 

Raumer, Friedrich von (1781-1 873) 
- istoric german, profesor la 
universităţile din Breslau şi din 
Berlin ; în 1848 membru al Adu
nării naţionale de la Frankfurt 
{centrul de dreapta). - 3

.
4. 

Regele-bombă - vezi Ferdinand 
al II-iea. 

Rhys-ap-Tewdwr (m. 1093) - suve
ranul Walesului de sud (1078-
1 093) . - 525. 
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Ricardo, David (1 772-1823) - eco
nomist englez, reprezentant al 
economiei politice clasice bur
gheze, „ultimul ei reprezentant de 
seamă" (Marx) . - 31 , 99, 129,  159, 
1 60, 221,  22, 224, 243. 

Robespierre, Maximilien-Marie-lsi-
dore de (1758-1794) - conduc.
tarul iacobinilor în timpul revolu
ţiei franceze ; şeful guvernului 
revoluţionar (1793-1 79·1) . - 1 1 7. 

Rochefort, Victor Henri, marchiz de 
Rochefort Lucay ( 183---1913) -
publicist şi om politic francez ; 
republican de stînga ; editorul re
vistei „Lanterne" (1868-1869) şi al 
ziarului „La Marseillaise" (1 869-
1 870) ; membru al guvernului apă
rării naţionale (septembrie-noiem
brie 1870) ; la sfîrşitul deceniului 
al 9-lea m9narhist. - 631, 651 .  

Roclww, Gustav Adolf Rochus von 
(1792-1 847) - om de stat prusian, 
reprezentant al iuncherimii reac
ţionare ; ministru de interne al 
Prusiei (1834-1 842) . - 371 .  

Rodbertus-Jagelzow, Johann Karl 
(1 805-1875) - mare proprietar 
funciar prusian, >conomist, ideolog 
al iuncherimii îmburghezite ; în  
timpul revoluţiei din 1848-1849 
om politic liberal moderat şi con
ducătorul centrului de stînga din 
Adunarea naţională prusiană ; 
ulterior teoretician al „socialismu
lui de stat" ,  propovăduit de iun
cherii prusieni. -- 221 .  

Roon, Albrecht Theodor Emil, conte 
de (1 803-1 879) - om de stat pru
sian şi ofiţer, din 1873 general
feldmareşal, reprezentant al castei 
militare prusiene ; ministru de 
război (1859-1873) şi ministru al 
marinei ( 1861-1871 } ;  a reorgani
zat armata prusiană. - 48, 50, 57. 

Roscher, Wilhelm ( 1817-1 894) -
economist burghez german, înte-

meietorul aşa-numitei şcoli isto
rice a economiei politice - 221 ,  
230. 

Rose, George (1744-1 818) - om de 
stat englez, tory, ministru al tre
zoreriei (1782-1783 şi 1784-1801 ) ;  
a ocupat mai multe funcţii publice. 

157-158. 

Ross, J. - cizmar englez, în 1 869 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 333. 

Rossa - vezi O' Donovan Rossa, 
Jeremy. 

Rossa (secolul al V-lea) - legisla
tor, a colaborat la întocmirea ve
chiului cod ie legi irlandez „Sen
chus Mor" . - 523. 

Rouher, Eugene (1814-1 884) - om 
de stat francez, bonapartist, mi
nistru de justiţie (1 849-1852 cu 
întreruperi) ; ministru al comerţu
lui, agriculturii şi lucrărilor pu
blice (1 855-1863) ; ministru de stat 
(1 863-1 869) . - 343. 

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
- iluminist francez, democrat, 
ideolog al micii burghezii. - 34, 
35, 172. 

Ruge, Arnold (1 802-1880) - pu
blicist radical german, tinăr hege
lian ; lemocrat mic-burghez ; în 
1 848 membru al Adunării naţionale 
de la Frankfurt (aripa stingă) ; în 
deceniul l 6-lea, unul dintre con
ducătorii emigranţilor germani 
mic-burghezi din Anglia ; după 
1866 naţional-liberal. - 389. 

Russel, lard John (1792-1 878) - om 
de stat englez, lider al whigilor, 
prim-ministru (1 846-1852 şi 1865-
1 866) , ministru le externe (1852-
1853 şi 1859-1 865). - 358. 

Rlstow, Friedrich Wilhelm ( 1821-
1878) - ofiţer german şi teore-
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tician militar, democrat, emigrant 
în Elveţia ; în 1860 şeful statului
major . lui Garibaldi ; prieten al 
lui Lassalle. - 91 .  

Rutty, John (1698--1775) - medic ş i  
meteorolog irlandez, autorul mai 
multor lucrări de meteorologie şi 
medicină. - 514, 515. 

Rybczinsky, F. - emigrant polonez 
la Londra ; în 1864 membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. 
- 21.  

s 
Saint-Simon, Claude-Henri de Rou

vroy, conte de (1760-1825) - so
cialist utopist francez. - 28, 251 , 
394, 608. 

Salvatella, Narciso - membru al 
Asociaţiei progresului comun, o 
organizaţie a muncitorilor italieni 
din Londra care se afla sub in
fluenţa lui Mazzini ; în 1865 mem
bru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 104. 

Saxo Grammaticus (jumătatea seco
lului al XII-iea - începutul seco
lului al XIII-iea) cronicar 
danez ; autorul lucrării „Istoria 
Danemarcii" .  - 537. 

Schapper, Karl ( 1812-1870) - unul 
dintre conducătorii Ligii celor 
drepţi, membru al Organului Cen
tral al Ligii comuniştilor, a luat 
parte la revoluţia din 1 848--1849 ; 
în 1850, după sciziunea din Liga 
comuniştilor, împreună cu Willich, 
conducător al facţiunii sectare 
îndreptate împotriva lui Marx ; 
în 1856 s-a apropiat din nou de 
Marx ; în 1865 membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor şi parti
cipant la Conferinţa de la Lon
dra. - 104. 

Schily, Victor (1810-1875) - avocat 
demcrat german, în 1849 a luat 
parte la insurecţia din Baden
Palatinat ; mai tîrziu a emigrat 
în Franţa ; membru al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; a 
sprijinit lupta Consiliului General 
pentru consolidarea Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor la 
Paris ; în 1 865 a participat la Con
ferinţa de la Londa. - 86, 88, 99, 
558. 

Sclimalz, Theodor Anton Heinrich 
(1760-1831) - jurist şi economist 
german ; epigon al şcolii fiziocraţi
lor ; ultrareacţionar. - 337. 

Scl1ulze-Delitzsch, Franz Hermann 
(180--1883) economist mic
burghez şi om politic geman ; a 
militat pentru unificarea Germa
niei sub hegemonia Prusiei ; unul 
dintre întemeietorii Uniunii na
ţionale ; în deceniul al 7-lea unul 
dintre conducătorii Partidului pro
gresist ; a încercat să abată mun
citorii de la lupta revoluţionară 
prin organizarea de societăţi coo
peratiste. - 60, 99, 221 ,  355, 556. 

Schweitzer, Johann Baptist von 
(1834-1875) - avocat din Frank
furt pe Main ; editor şi redactor
şef al ziarului „Social-Demokrat• 
( 1864-1867) ; preşedinte al Uniu
nii generale a muncitorilor ger
mani (1867-1871) ; a susţinut 
politica lui Bismarck de unificare 
„de sus" a Germaniei sub hege
monia Prusiei, a încercat să îm
piedice pe muncitorii germani să 
adere la Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor ; a luptat împotriva 
Partidului muncitoresc social-de
mocrat ; în 1872, după descope
rirea legăturilor sale cu guvenul 
prusian, a fost exclus din Uniunea 
generală a muncitorilor germani. 
- 28, 30, 3 1 ,  35, 91-95, 361 ,  362, 
420, 445, 451, 452. 

Senior, Nassau William (1790-1864) 
- economist englez, unul d�ntre 
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,,purtătorii de cuvînt oficiali ai 
economiei burgheze" (Marx) ; apo
loget al capitalismului, s-a ridicat 
împotria reducerii zilei de muncă. 
- 1 1 , 1 17, 1 18, 284, 292, 324. 

Setacci, C. - unul dintre conducă· 
torii Asociaţiei progresului comun, 
o organizaţie a muncitorilor ita
lieni din Londra care se afla sub 
influenţa lui Mazzini ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor (oe· 
tombrie 1864-1865). - 21 .  

Seward, Frederick William (1830-
1915) - ziarist şi diplomat ame· 
rican, fiul lui William Henry 
Seward. - 105. 

Seward, William Henry (1801-1872) 
- om de stat american, unul din· 
tre liderii aripii de dreapta a 
partidului republican ; guvernator 
al statu.lui New York (1839-1843) ; 
din 1849 senator ; în alegerile din 
1860 candidat la prezidenţie, se
cretar de stat al S.U.A. (1861-
1869) ; adeptul unui compromis cu 
proprietarii de sclavi din statele 
din Sud. - 105. 

Shakespeare, William (1564-1616) 
- celebru scriitor englez. - 651 .  

Shaw, Robert (m. 1869) - militant 
al mişcării muncitoreşti engleze, 
de profesiune zugrav, a participat 
la adunarea publică de la St. Mar
tin's Hall din 28 septembrie 1864 ; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei I'enaţionale a Munci· 
torilor ( 1 864-1869) , la activitatea 
căruia 1 participat îndeaproape ; 
a propagat ideile Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor în trade· 
unionuri ; casier al Consiliului 
(1867-1868) ; secretar·corespon· 
dent pentru S.U.A. (1867-1869) ; 
în 1865 a participat la Conferinţa 
de la Londra şi în 1868 la Con· 
gresul de la Bruxelles ale Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
- 22, 105, 234, 347, 356, 380, 383, 
422, 557, 571 ,  594. 

Side, Robert Henry - membru al 
ConsiJiului General al Asociaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor (no· 
iembrie 1864-1866) . - 22. 

Siebel, Karl (1 836-1868) - poet 
renan ; a contribuit în mare mă
sură la răspîndira lucrărilor lui 
Marx şi Engels şi la popularizara 
primului volum din „apitalul" ; 
rudă îndepărtată a lui Engels. 
- 85. 

Sigtrygg (m. 1042) - cirmuitor al 
normanzilor din Dublin. - 534-
536. 

Sigurd Laudrisson (Sichlrith) (seco
l ul al Xi-lea) - guvenator al 
insulelor Orkney. - 534, 536. 

S,smondi, Jean-Charles-Leonard Si· 
monde de (1773-1842) - econo· 
mist şi istoric elveţian, a criticat 
capitalismul „de pe poziţii mic· 
burgheze" (Lenin) şi a idealizat 
mica producţie. - 160, 222, 385. 

Smith, Adam (1723-1790) - econo· 
mist englez, reprezentant al eco· 
nomiei politice clasice burgheze. 
- 99, 122, 135, 137, 160, 243. 

Smith, Edward (aprox. 18 18-1874) 
- medic englez, consilier şi împu
ternicit al Consiliului secret pentru 
cercetarea situaţiei alimentare în 
districtele muncitoreşti. - 6. 

Smith, Goldwin (1823-1910) - isto
ric, publicist şi  economist englez, 
liberal ; ipologet al politicii colo
niale engleze în Irlanda ; în 1868 
a plecat în S.U.A. ; din 1871 a 
trăit în Canada. - 512, 513, 519, 
537, 540. 

Snider, Jacob (m. 1866) - inventa
tor american l unei puşti cu 
încărcare pe la culată. - 408. 

Snorri Sturluson (aprox. 1 178-1241) 
- cel mai cunoscut cronicar 
islandez. - 532. 
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Solinus, Caius Iulius (prima jumă
tate a secolului al Iii-lea) - scri
itor roman. - 528. 

Solustri, F. - unul dintre conducă
torii Asociaţiei progresului comun, 
o organizaţie a muncitorilor ita
lieni din Londra care se afla sub 
influenţa lui Mazzini ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Munci torilor (no
iembrie 1864-1 865). - 21 .  

Sorge, Friedrich Adolf (1 828-1906) 
- în 1849 a luat parte la insu
recţia din Baden-Palatinat ; mem
bru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, organizatorul sec
ţiilor americane ; în 1 872 delegat 
la Congresul de la Haga ; membru 
al Consiliului General din New 
York şi secretar general al aces
tui a (1 872-1874) ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 591 .  

Spencer, Edmund (aprox. 1552-1599) 
- poet englez ; secretarul guver
natorului Irlandei (1580-1582) ; 
autorul cărţii 1 1View of the state 
of Ireland" .  - 526. 

Spencer, John Poyntz, conte (1 835 
-1910) - om de stat englez, 
liberal ; vicerege al Irlandei 
( 1868-1874 şi 1 882-1885) ; prim
lord al amiralităţii (1 892-1895). 
- 650. 

Speyer, Carl (n. 1845) - tîmplar ; în 
deceniul al 7-lea a fost secretarul 
Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra ; din 1872 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor la Londra, iar mai tîrziu 
în S.U.A. - 361 ,  362. 

Stacpoole, William - ofiţer irlandez, 
liberal, membru al parlamentului 
(1 860-1880). - 633. 

Stainsby, J. D. - trade-unionist en
glez, de profesiune croitor ; a 

participat la adunarea publică de 
la St. Martin's Hall din 28 septem
brie ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor (1 864-1 868), mem
bru l Ligii reprezentanţei munci
torilor şi al Comitetului executiv 
al Ligii pentru reformă. - 22, 105. 

Stanley, lord Edward Henry, (din 
1869) conte de Derby (1 826-1893) 
- om de stat englez, tory, în de
ceniile al 7-lea şi al 8-lea conser
vator, apoi liberal ; membru al 
parlamentului, locţiitor al minis
trului de externe (1852) , preşedinte 
al Comisiei de control pentru pro
blemele Indiei (1 858-1859) , mi
nistru de extene (1866-1 868 şi 
1 874-1878) , ministru <al coloniilor 
(1 858 şi 1882-1885) . - 575. 

St. Benhard - vezi Benard de 
Clairvaux. 

Stephens, James ( 1825-1901) - re
voluţionar mic-burghez irlandez, 
lider al unei organizaţii feniene 
.... Frăţia revoluţionară irlandeză ; 
în 1866 a emigrat în America. 
- 589. 

Stepney, Cowell William Frederick 
(1 820-1872) - membru al Ligii 
pentru reformă, membru al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor 
(1 866-1872) ; casier al Consiliului 
(1868-1870) ; în 1868 delegat la 
Congresul de la Bruxelles, în 1 869 
delegat la Congret de la Basel 
şi în 1871 delegat la Conferinţa 
de la Londra ale Asociaţiei Inter
naţioncle a Muncitorilor ; în 1872 
membru al Consiliului federal bri
tanic. - 356, 380, 383, 410. 

Steuart (Stewart), sir James (şi sub 
numele de Denham) (1712-1 780) 
- economist englez ; teoria sa 
este „expresia raţională a siste
mului monetar şi mercantilist• 
(Marx) , adversar al teoriei canti
tative a banilor. - 310. 
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Stieber, dr. Wilhelm (1818-1 882) -
consilier de poliţie, şeful poliţiei 
politice prusiene ; martor princi
pl şi unul dintre organizatorii 
procesului comuniştilor de la Co
lon�a din 1852 ; împreună cu 
Wermuth a scris cartea „Conspi
raţiile cmuniste din secolul al 
XIX-ia". - 6. 

Stieler, Adolf (1 775-1836) - carto
g'af. - 04. 

Strabo (aprox. 63 î.e.n. - aprox. 
20 e.n.) - geograf şi istoric grec. 
- 527. 

Sluarl - dinastie de regi, a domnit 
în Scoţia (137 1-1714) şi în Anglia 
(1603--1649 şi 1660-1 714) .  - 481 .  

Slump/, Paul (aprox. 1827-1913) -
mecanic ; în 1847 membru al 
Uniunii muncitorilor germani de 
la Bruxelles, membru al Ligii co
muniştilor, a luat parte la revolu
ţia din 1848-1849 din Germania ; 
membru al Asociaţiei Interna
ţion.le oa Muncitorilor ; în 1867 
delegat la Congrnsul de la 
Lausanne al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; membru 
oal Partidului social-democrat. -
462, 463. 

Sullivan, sir Edward (1 822-1 885) -
m de stat şi jurist irlandez ; în 
1 865 1a  deschis proces impotriva 
fenienilor ; procuror general pen
tru Irlanda (1868-1870). păstrător 
al .rhivelor judecătoreşti din Ir
lada, lord-cancelar oal Irlandei 
(18--1885) . - 623. 

Sylvis, William (1 828-1869) 
turnÎtor ; în 1859 unul dintre în
temeietorii Uniunii Internaţionale 

a turnătorilor, prşedinte al aces
teia (1863--1 69) ; a particiat Ia 
;ăzboiul civil din S.U.A. 
( 161-11 65) de partea statelor din 
Nord ; în 1 866 unl dintre înte
meietorii Uniunii naţionale a mun
citorilor din S.U.A. şi preşdintele 

5 - Mn-gea - pere, voi. 16 

acesteia (1 868-1 869) ; a militat 
pentru aderarea La Asociaţia In
ternaţională a Muncitorilor. -
409, 588 -590. . 

Symons, George James (1 838-1900) 
- meteorolog englez. - 5 1 5, 518. 

Szemere, Berlalan (Bartholomeu) 
(1812-1 869) - om politic şi pu
blicist ungur ; a luat parte Ia re
voluţia din Ungaria (1 848-1 849) , 
în 1848 ministru de interne şi în 
1849 şef al guvernului revolu
ţionar ; după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat. - 97. 

T 

TaJJandier (Talandier), Pierre-Theo
dore-Alfred (1 822-1890) - ziarist, 
democrat mic-burghez francez ; a 
luat parte la revoluţia din 1848 din 
Franţa ; după lovitura de stat din 
1851 a emigrat Ja Londra ; prie
ten al lui Herzen ; în 1864 mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor ; deputat în parlamentul 
francez (1876-1800 şi 1881-1 885) . 
- 2 1 .  

Terbert, Michael - fenian irlandez ; 
în 1 866 a fost condamn.t la 7 ani 
muncă silnică ; în 1870 a murit în 
închisoare. - 435-438. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) -
istoric şi om de stat francez, or
leanist ; ministru de intene 
(1 832-1 834), prim-ministru (1 836, 
1840) , preşedinte al Republicii 
(1871-1 873) ; călăul Comunei din 
Paris. - 33. 

Thom, Alexander (1801-1 879) -
editor irlandez. - 517. 

Thorgils (m. aprox. 844) 
nomand. - 532, 534. 

wiking 

Thornton, William Thomas (1813--
1880) - economist englez, adept 
al lui John Stuart MUL - 157. 
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Thurneysen, Eduard ( 1824-1890) -
om politic şi j urist elveţian ; în 
1 869 membru al Marelui Consiliu 
de a Basel. - 397. 

Tlgernach (Tigheanach O'Braein) 
(m. 1088) - abate şi cronicar 
irlandez. - 520, 521 .  

Todd, James Henthorn (1805-1869) 
- filolog irlandez ; din 1 852 mem
bru al Cmisiei guvernamentale 
pentru traducerea şi editarea ve
chiului cod de legi al Irlandei ; 
preşedinte al Academiei regale 
din Irlanda ( 1856-1 860) . - 522. 

Tolain, Henri-Louis (1828-1897) -
gravor, proudhonist de dreapta ; 
unul dintre conducătorii secţiei de 
la Paris a Aociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; În 1 865 delegat la 
Conferinţa de la Londra, în 1 866 
delegat la Congresul de la Geneva, 
în 1 867 la cel de la Lausanne, în 
1 868 la cel de la Bruxelles şi în 
1 869 delegat La Congresul de la 
Basel ale Asociaţiei Internaţionale 
•a Muncitorilor ; din 1 871 deputat 
în Adunarea naţională ; în pe
rioada Comunei din Paris a trecut 
de partea celor de a Versailles ; 
in 1 871 a fost exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. -
86, 87, 553, 555-557. 

Tone, Theobald Wolfe (1763-1798) 
- democrat-revoluţionar rlandez, 
întemeietorul şi liderul Asociaţiei 
„United Jrishmen•, unul dintre 
oganizatorii răscoalei din Irlanda 
din 1798. - 479, 484. 

Tooke, Thomas (1 774-1858) - eco
nomist englez, promotor zelos al 
liber-schimbismului ; a criticat 
teoria banilor a lui Ricardo ; „ul
timul economist englez of any 
value• (Marx) . - 1 17, 1 36, 3 10. 

Torrens, Robert (1780-1864) - ofi
ţer şi economist englez, liber
schimbist, adept al şcolii „currency 
principie" .  - 276. 

Tremenheere, Hugh Seymour (1804 
-1893) - publicist şi funcţionar 
englez ; în repetate rînduri mem
bru al comisiilor guvernamenale 
pentru cercetarea condiţiilor de 
muncă ale muncitorilor. - 8. 

Turgesius - vezi Thorgils. 

Turgot, Anne-Robert-Jacques, baron 
de l'Aulne (1727-1781) - econo
mist şi om de stat francez, repre
zentant de samă al şcolii fizioca
ţilor, controlor generel al finan\e
Jor (1774-1776). - 3 10. 

Tiirr, lstvân (Ahmed Kiamil-bei) 
(182-<1908) - ofiţer ungur, a mi
grat în Turcia, a luat parte la răz
boiul Crimeii de partea trupelor 
aliate şi la războil Cerkasiei îm
potriva Rusiei. - 6. 

u 
Underwood, Thomas Nelson - om 

politic irlandez, a luat apărarea 
fenienilor întemniţaţi. - 638. 

Ure, Andrew (1778-1857) - chimist 
şi economist englez, liber-schim
bist. - 1 1 ,  1 17, 292. 

Urquhart, David (1805-1877) -
diplomat englez, publicist şi om 
politic .reacţionar, turcofil 1 în de
ceniul l 4-la al secolului trecut 
a îndeplinit misiuni diplomatice 
în Turcia ; în 1 847-1852 membru 
al parlamentului, tory ; întemeie
torul şi redactorul revistei „Free 
Press•,  care începînd din 1 866 a 
apărut ub denumirea de „Diplo
matic Review• (1855-1877). -
120. 

V 

Valltier, A. - în 1865 membru al 
Consiliului General l Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, de 
naţionalitate ranceză. - 105. 
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Vandenhouten, Alphonse - zugrav ; � 
în 1 865 unul dintre întemeietorii 
secţiei belgiene a Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; 
mmbru al Consiliului federal bel
g�an al Asciaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor ; secretar pentru re
laţiile cu străinătatea şi corespon
dent pentru un grup le oraşe din 
bazinul carbonifer Charleroi. -
586, 587. 

Varlin, Louis-Eugene (1 839-1871) -
-legător de cărţi, proudhonist de 
stînga ; unul dintre conducătorii 
secţiilor Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor din Franţa ; în 1 865 
delegat la Conferinţa de [a Londra, 
în 1866 delegat la Congresul de la 
Geneva şi în 1869 delegat la Con
gresul de la Base! ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; 
membru al Comitetului Central al 
Gărzii naţionale şi al Comunei din 
Paris ; la 28 mai 1871 a fost îm
puşcat de versamezi. - 557. 

� Vasseur, T. (aprox. 183-1868) 
tinichigiu, organizatorul secţiilor 
din Marsilia şi Fuveau ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor, corespondent al Consiliului 
General la Marsilia ; in 1867 dele
gat la Congrsul de la Lausanne al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citrilor. - 584. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Pres
tre), marchiz de (1 633-1707) -
mareşal al Franţei, inginer militar, 
autor al unei serii de lucrări des
pre fortificaţii şi asdii ; a scris 
lucrarea economică „Projet d'une 
dîme royale" .  - 271 .  

Vesinier, Pierre ( 1826-1902) - pu
blicist mic-burghez francez ; unul 
dintre organizatorii secţiei f-an
ceze a Asociaţiei Internaţionale 
a Mu.citorilw de la Londra ; în 
1865 a participat la Conferinţa de 
la Londra a Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor, în 1868, la 
Congresul de la Bruxelles, a fost 

exdus din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor din cauză că a de
făimat Consiliul General ; membru 
al Comunei din Paris ; după în
frîngerea Comunei •a emigrat în 
Anglia ; editorul ziarului „La Fe
deration" şi membru al Consiliu
lui fderal mondial, care a luat 
atitudine împotriva lui Marx şi a 
Consiliului Gener! al Asociaţiei 
Internaţionale . Muncitorilor. -
552, 553. 

Victoria (1819-1901) - regină a 
Marii Britanii şi Irlandei ( 1837-
1901) .  - 637. 

Victor Emanuel l Ii-lea ( 1820-1878) 
- duce de Savoia, rege al Sarli
niei (Piemontului) ( 1849-1 86 1) şi 
rege al Italiei (1861-1878) . - 1 89, 
191 .  

Vin;ard, Pierre-Denis (1 820-1882) 
- muncitor şi publicist francez ; 
a luat parte la revoluţia din 1 848 ; 
membru al Comisiei de la Luxem
bourg ; a activat în mişcarea co
operatistă ; autorul unor lucrări 
despre situaţia clasei muncitoare ; 
membru J Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. - 86, 87. 

Virgilius (m. 785) - misionar irlan
dez, episcop de Salzburg. - 53 1 .  

Vîrubov, Grigori Nikolaevici ( 184-
1913) - cristalograf rus, poziti
vist ; din 1864 a trăit la Paris ; 
unul dintre întemeietorii şi editorii 
revistei „La philosophie positive• ; 
membru al Ligii pentru pace şi li
bertate. - 442. 

Vogele, A. - în 1859 zeţar în tipo
grafia Hollinger din Londra. - 25. 

Vogt, Karl ( 1 817-1895) - natura
list german, materialist vulgar, de
mocrat mic-burghez ; în 1848 mem
bru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa stingă) ; în iunie 
1 849 unul dintre cei cinci regenţi 
ai imperiului ; în 1849 a emigrat 
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în Elveţia ; în decenile al 6-lea şi • 
al 7-lea agent plătit al lui Ludovic 
Bonaparte ; unul dintre participan
ţii cei mai activi la campania de 
calomnii lansată împotriva revo
luţionarilor proletari. - 24, 25, 
96, 348, 390. 

Voltaire, Fran:ois-Marie Arouet de 
(1694-1778) - filozof deist fran
cez, scriitor satiric, istoric ; repre
zentant al iluminismului burghez 
din secolul al XVIII-iea, a luptat 
împotriva absolutismului şi cato
licismului. - 34, 172. 

w 
Wade, Benjamin Franklin 

(1 800-1 878) - jurist şi om po
litic american ; a făcut parte din 
partidul repubJican, aripa 
stingă, preşedinte al senatului 
(1 867-1869). - 569. 

Wakefield, Edward (1774-1 854) -
statistician şi agronom englez, 
autorul cărţii „An account of Ire
land, statistica! and politica!" .  -
507-509, 5 1 1 ,  512,  5 1 4-518, 528. 

Walton, Alfred A. (n. 1816) - arhi
tect, membru al Ligii pentru re
formă, preşedinte al Ligii naţionale 
pentru refomă ; membru l Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale . Muncitorilor (1 867-
1 870) ; în 1 67 delegat la Con
gresul de la Lausann�. - 356. 

Warren, J. - muncitor englez ; în 
1 869 membru al Consiliului Gene
Ta! al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a făcut parte din 
Liga pentru reformă. - 383. 

Warren, Josiah (aprox. 1799-1874) 
- socialist utopist american, adept 
al lui Owen ; a emis o teorie a 
schimbului echitabil, corespunză
tor valorii muncii. - 612. 

Watkin, sir Edward William 
(1819-1901)  - industriaş englez, 

liberal, membru al parlamentului. 
.... 359. 

Wenckheim, Bela, baron (181 1-1 879) 
- om de 'Stat ungur, liberal, mi
nistru de interne (1 867-1 869) . -
406. 

Weston, John - dulgher, mai tîrziu 
antreprenor, adept al lui Owen ; 
. participat la adunarea publică 
de la St. Martin's Hal! din 28 sep
tembrie 1 864, membru activ al Con
sliului General al Asciaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor 
(1 864-1872) ; in 1865 delegat la 
Conferinţa de la Londra, membru 
al Comitetului executiv al Ligii 
pentru reformă, unul dintre con
du:ătorii Ligii pămîntului şi a 
muncii şi membru al Consiliului 
federal britanic. - 22, 105, 
109-1 12, 1 16, 1 19-12 1 ,  123-125, 
127, 128, 159, 234, 356, 383, 468, 
66, 619. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wil
helm von (1799-1876) - om de • 
stat prus1an reacţionar ; ministru 
de interne (1 850-1 858) ; fratele 
vitreg al soţiei lui Marx, Jenny 
Marx. - 389. 

Westphalen, Ludwig von (1 770-1 842) 
consilier intim la Trier, tatăl 

lui Jenny Marx. - 389. 

Weydemeyer, Joseph (1818-1 866) 
- militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi ameri
cane ; in 1846-1847 „adevărat so
cialist" ; sub influenţa lui Marx şi 
Engels a trecut pe poziţiile comu
nismului ştiinţific ; membru al Li
gii comuniştilor, a participat la 
revoluţia din 1 848-1849 din Ger
mania ; unul dintre redactorii res
ponsabili la „Neue Deutsche Zei
tung" (1 849-1850) ; în 185 1  a emi
grat în America ; în perioada 
războiului civil din America colo
nel în armata statelor din Nord ; 
a pus bazele pentru răspîndirea 
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marxismului în S.U.A. ; prieten 
apropiat al lui Marx şi Engels. -
25, 26, 384. 

Wheeler, George William - militant 
l mişcării muncitoreşti engleze ; 
a participat la adunarea publică 
de la St. Martin's Hal din 28 sep
tembrie 1864 ; membru al Consi
liului Geneal l Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor 
(1 864-1867) ; .asier •al Consiliului 
(1 864-1865 şi 1865-1867) ; în 
1 865 a participat la Conferinţa de 
la Londra ; membru l Comitetu
lui executiv al Ligii pentru re
formă. - 22, 105, 547, 557. 

Whitlock, J. - trade-unionist ; a 
participat la adunarea publică de 
la St. Martin's Hall din 28 sep
tembrie 1864 ; membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor (1 864-
1865) ; secretar al Consiliului Ge
neral pentru problemele finan
ciare ; membru al Ligii pentru re
formă. - 21,  105. 

Wiehe, Johann Friedrich - zeţar ; 
în 1859 •a lucrat în tipografia Hol
linger din Londra. - 25. 

Wilhelm I (1797-1888) - prinţ al 
Prusiei, prinţ regent (1 858-1861) ,  
rege al  PIUsiei (1861-1 888) , împă
rat al Germaniei (1871-1888). -
180, 181,  194. 

Wilhelm al III-iea de Orania (1650-
1702) - stathuder al Ţărilor de 
Js (1672-1702), rege al Angliei 
(1 689-1702) . - 479, 481,  482, 541 ,  
596. 

Wilhelm Olandezul - vezi Wilhelm 
al III-iea de Orania. 

Williams, Charles Owen - trade
unionist englez, de profesiune stu-

cator ; membru al Consiliului Ge
neral •al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor (1868-1 869) . -
356. 

Williams, J. - vezi Marx, Jenny 
(1 844-1883) . 

Windischgrătz, Alfred, prinţ de 
(1787-1 862) - feldmare.al aus
triac ; în 1848 a condus operaţiile 
de înăbuşire a insurecţiilor de la 
Praga şi Viena ; în 1848-1849 a 
comandat armata austriacă oare a 
înăbuşit revoluţia din Ungaria. -
216. 

Wirth, Max (1 822-1900) - econo
mist şi publicist burghez german. 
- 230. 

Wolff - membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor (1 864-1 865) . - 22. 

Wolf(f), Luigi - maior italian, adept 
al lui Mazzini ; membru al Aso
ciaţiei progresului comun, o or
gdnizdţie a muncitorilor italieni 
de la Londra ; a participat la adu
narea publică de la St. Martin's 
Hall din 28 septembrie 1864 ; mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionile a Muncitori
lor (1 864-1865) ; în 1865 a parti
cipat la Conferinţa de la Londra ; 
în 187 1  a fost demascat ca agent 
al poliţiei bonapartiste. - 22, 553, 
557, 562. 

Worley, C. William - tipograf, 
membru al Ligii naţionale engleze 
pentru independenţa Poloniei ; a 
participat la adunarea publică de 
la St. Martin's Hall din 28 septem
brie 1864 ; membru al Consiliului 
Generai! al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1 864-1867) 
şi membru al Ligii pentru reformă. 
- 22, 105. 
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y 

Young, Arthur (1741-1820) - scrii
tor englez, agronom şi economist, 
adept al teoriei cantitative a ba
nilor. - 505, 506-508, 513.  

z 
Zabickl, Anioni (aprox. l.1 --1871) 

- militant al mişcării de eliberare 
naţională din Polonia, de profe
siune zeţar ; după 1831 a emigrat 
din Polonia, a luat parte 1a revo
luţia din 1848-1849 din Ungaria ; 
după 1851 a emigrat în Anglia ; 
unul dintre conducătorii Societăţii 
democratice din Londra ; în 1 863 

a editat revista „Glos Wolny" ; 
secretar al Comitetului national 
polonez ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1866-1871) ; 
secretar-corespondent pentru Po
lonia (1 66-1 871 ) .  - 235, 380, 
383, 571 ,  594. 

Zimmermann, Wilhelm (1807-1878) 
- istoric democrat mic-burghez 
german ; a luat parte la revolutia 
din 184-1849 ; deputat în Adu
nrea naţională de la Frankfurt 
(1ripa stingă) ; autorul lucrării 
„Algemeine Geschichte des gros
sen Bauernkrieges• apărută în 
1841-1843. - 424. 

Personaje din literatură, biblie şi mitologie 

Enea - în mitologia greacă unul 
dintre cei mai viteji apărători ai 
Troiei ; strămoş legendar al ro
manilor. - 52 1 .  

Finn Mac Cumhal (Cumhail) - eroul 
unei epopei irlandeze ; potrivit 
legendei a reorganizat oastea ir
landeză. - 529, 541 .  

Hildebrand - erou al vechii epopei 
eroice germane „Cîntecul Jui Hil
debrand" .  - 80, 537. 

Jalet - fiul lui Noe ; potrivit legen
dei biblice strămoşul unei seminţii 
care a apărut după potop. - 521 . 

Licurg - legislator Jegendar din 
Sparta. - 37 1 .  

Moise - personaj din Vechiul 
testament, legislator şi profet 
evreu. - 521 .  

Moloh - zeul soarelui la fenicieni 
şi cartaginezi, căruia i se aduceau 

jertfe omeneşti ; ulterior a deve
nit simbolul unei forţe feroce are 
înghite tot ce-i stă în cale. - 1 1 .  

Noe - personaj din Vechiul testa
ment. - 521 . 

Odin - divinitate supremă în �
tologia nordică. - 533. 

Olivier - unul dintre eroii vechii 
epopei franceze din secolul al 
XI�lea „Cîntecul lui Roland" ; este 
menţionat în drama lui Shakes
peare „Henric al VI-lea" .  - 651 .  

Pavel - unul dintre cei doisprezece 
apostoli din Noul testament. 
398. 

Penelopa - potrivit legendei gre
ceşti soţia lui Odiseu. - 646. 

Ragnar Lodbr6k - viking danez, 
erou ilegendar al epopeii nordice. 

- 533. 
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Roland - erou al vechii epopei 
franceze din secolul al XI-lea ; 
„Cîntecul lui Roland" este men
ţionat în drama lui Shakespare 
„Henric al VI-lea•.  - 651 . 

Samuel - personaj din Vechiul 
testament, profet şi ultimul j u
decător l Israelului. - 386. 

Sangrado - personaj din romanul 
�ui Lesage „Istoria lui Gil Blas 
de Santillana•. - 644. 

Scapin - personaj din comedia lui 
Moliere „Vicleniile lui Soapin " .  -
26. 

Sibylla - una dintre prezicătoarele 
din antichitate ; a trăit în Cumae 

(colonie grecească din sudul Ita
liei) ; ei i se atribuie „Cărţile Si
byline•, o culegere de preziceri. 
- 229. 

Sisll - rege legendar .l Corintului 1 
pentru că i·a trădat pe zei a fost 
osindit să urce pe povîrnişul unui 
munte un blovan, oare însă se 
rostogolea de fiecare dată înapoi 
(muneă de sisif) . - 103, 269. 

Solomon - personaj din Vchiul 
testament. - 639. 

Stiggins - personaj din romanul lui 
Dickens „Documentele postume 
ale clubului Pickwick" ,  tipul fă
ţarnicului . •  - 646. 
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A 

Aarhus, port pe coasta de răsărit a 
Iutlandei. - 37. 

Adare, oraş în comitalul irlandez 
Limerick. - 505. 

Adige. - 190. 

Africa. - 8. 

Albion - vezi Anglia. 

Alger. - 585. 

Algeria. - 477. 

Alpi. - 190, 503, 527. 

Alsacia. - 168. 

America. - 234, 240, 285, 288, 302, 
380, 381-382, 412, 477, 479, 497, 
512, 516, 518,  542, 547, 550, 569, 
571 ,  588, 590, 593, 598, 619, 621 , 
62, 634, 651 .  

America d e  Nord. - 240, 417, 422. 

Amiens. - 342, 401 . 

Amsterdam. - 407. 

Anglia. - 5-9, 1 1 ,  12, 60, 68, 69, 
7 1 ,  72, 74-77, 82, 100, 1 1 1 ,  1 16 ,  
1 17, 1 19, 121 , 124, 138, 153, 157-
160, 165, 167, 175, 209, 214-217, 
223, 234, 239, 240, 246, 247, 249, 

302, 343, 346, 355, 359, 375, 377, 
381 ,  382, 389, 391 ,  401 ,  402, 407-
409, 414-418, 427, 428, 432, 437, 
447-450, 455, 456, 473, 476, 477, 
479, 480, 482-484, 46-489, 497, 
498, 506, 508 512-519, 532, 539, 
551 ,  555, 560, 569, 570, 572-575, 
579, 581 ,  585, 588, 593, 596598, 
600, 602, 608, 609, 615, 618,  621-
623, 632, 633, 638, 651 , 654. 

Antrim, comitat în Irlanda. - 502, 
507 I 530, 532, 

Ardpatrick, localitate în comitatul 
irlandez Limerick. - 505. 

Argentan, oraş la vest de Paris. -
585. 

Asia. - 215, 218, 271 .  

Asia Mică. - 315. 

Auch, or.aş la vest de Toulouse. -
585. 

Auerstedt (lenaj , Jooalitate la sud 
de Naumburg. - 181 .  

Austria. - 165, 167, 172-174, 186, 
215, 2 17, 240, 345, 405407, 425, 
426, 619. 

B 

Balbriggan, localitate la nord de 
Dublin. - 485. 
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Ballimore. - 588. 

Bandon, oraş în comitatul irlandez 
Cork. - 485. 

Bangor, oraş la nord-est de Belfast. 
- 529. 

Bangor, oraş în Wales, comitatul 
Carnarvonshire. - 529. 

Barcelona, oraş în nord-estul Spa
niei. - 407, 444. 

Barmen. - 99, 351 . 

Base]. - 396-399, 415, 447, 586. 

Bavaria. - 197, 248. 

Beaucourt, oraş la sud-vest de Basel. 
- 586. 

Belfast, capitala Irlandei de nord. -
502, 516. 

Belgia. - 16, 175, 176, 235, 240, 288, 
344, 346, 375, 377-379, 484, 555, 
558, 571-572, 578, 586, 587, 593, 
594. 

Belleville. - 555. 

Bellurbel, oraş în comitatul irlandez 
Longford. - 502. 

Berkshire, comitat în centrul An
gliei. - 6, 7. 

Berlin. - 52, 84, 97, 99, 184, 185, 
213, 361 ,  388, 466. 

Bena. - 406, 441 , 444, 586. 

Biel, oraş •la nord-vest de Berna. -
559, 586. 

Bielorusia. - 170, 173. 

Birmingham. - 297, 409, 478, 488, 
580. 

Black Valley. - 504. 

Blackwater, rîu in sudul Irlandei. -
506. 

Boemia (Cehia) . - 179, 185, 186, 188, 
193, 1 94, 197, 199, 200. 

Bollon, oraş la nord-vest de Man
chester. - 518. 

Bonn. - 388. 

Bordeaux. - 585. 

Borinage, provincie în Belgia. -
376, 379, 400. 

Boston, capitala statului Massachu
setts (S.U.A.). - 589. 

Bouches-du-Rhâne, departament în 
valea Ronului. - 584. 

Breslau (Wroclaw) - 185, 16, 194. 

Brelagne, provincie în nod-vestul 
Franţei. - 168. 

Britania - vezi Marea Britanie. 

Brunn (Brno) . - 406. 

Bruxelles. - 343, 363, 379, 389, 400, 
420, 451 , 548, 562, 587, 602, 606. 

Burren Hills, munţi dn comitatul ir
landez Clare. - 501 . 

Bussolengo, localitate la vest de 
Verona. - 190. 

c 

Caen, oraş în Normandia. - 555, 
557, 584, 585. 

Calculla. - 215. 

California, stat în S.U.A. - 592. 

Canada. - 623, 632. 
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Canalul Minecii. - 9, 10, 121 ,  343, 
641 .  

Canterbury, oraş î n  sud-estul An
gliei. - 386, 536. 

Carouge, localitate la sud de Ge
neva. - 586. 

Carrickfergus, oraş la nord-est de 
Belfast. - 529. 

Carrick on Suir, oraş în comitatul 
irlandez Waterford. - 485. 

Castelnaudary, oraş la sud-est de 
Toulouse. - 585. 

Castiglione delle Stiviere, oraş la 
sud-est de Brescia. - 190. 

Castle Oliver, localitate în comitatul 
irlandez Limerick. - 506. 

Caucaz. - 13, 215. 

Charleroi, oraş la sud de Bruxelles. 
- 344, 378. 

Charleville, oraş în comitatul irlan
dez Cork. - 505. 

Chatham, oraş la sud-est de Londra. 
- 434, 635, 647. 

.Cheshire, comitat în vestul Angliei. 
- 6, 512, 518 .  

Chicago. - 589. 

China. - 598. 

.Clare, comitat în Irlanda. - 501, 
506, 507, 5 10, 528. 

1Clonmel, oraş în sudul Irlandei. -
505. 

>Clontarf, localitate la nord-est de 
Dublin. - 534537. 

iClyde, rîu în Scoţia. - 530. 

Colonia. - 84, 388, 389. 

Conde-sur-Noireau, oraş la sud
vest de Le Havre. - 585. 

Coniston, oraş în comitatul englez 
Lancashire. - 518.  

Connaught, provincie în  Irlanda. -
481 ,  492, 527. 

Connecticut, stat în S.U.A. - 588. 

Constantinopol (Istanbul) . - 171,  
214-216. 

Cork, comitat în Irlanda. - 435, 504, 
508, 5 1 1 .  

Cork, capitala comitatului irlandez 
cu acelaşi nume. - 485. 

Coventry, oraş la est de Birmingham. 
- 576, 582. 

Crimeea. - 54. 

Cumberland, comitat in Anglia. 
518 .  

Custozza, localitate la sud-vest de 
Verona. - 190-191, 194, 1 99. 

D 

Danemarca. - 22, 534, 536, 539, 571, 
594. 

Danewerk, în trecut linie de fortifi
caţii în Schleswig. - 196. 

Darlington, oraş în comitatul englez 
Durham. - 582 . 

Darmstadt. - 47, 188, 197, 563. 

Darnetal, localitate în nordul Fran
ţei, la est de Rouen. - 402. 

Dartmoor, ţinut muntos ln sud
vestul Angliei. - 433. 

Denbighshire, comitat în Anglia. -
407. 
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Deparlement du Nord, departament 
în Franţa. - 288. 

Deplford, oraş la sud-est de Londra. 
- 554. 

Derbyshire, comitat în Anglia. 
5 1 1 .  

Donegal, comitat în nord-vestul Ir
landei. - 507, 510. 

Dublin. - 436, 480, 481 ,  485, 498, 
503, 514, 515, 528, 532, 534-536, 
620, 623, 633, 641 , 649. 

Diinaminde (Daugavgriva), oaş la 
nord de Riga. - 533. 

Dunărea. - 1 86. 

Dippel (Dybbol) , localitate în sudul 
Iutlandei. - 55, 67. 

E 

Edinburgh. - 175. 

Egipt. - 214-216, 490. 

Eipel (Upice), oraş în nordul Boe
miei, la nord de Hradec-Knilove. 
- 198. 

Eisenach. - 1 88, 407. 

Elba. - 184, 185, 187, 188. 

Elbeuf, oraş în nordul Franţei, la 
sud-vest de Rouen. - 402. 

Elveţia. - 22, 102, 121 ,  168, 235, 240, 
345, 380, 396, 397, 399, 405, 407, 
413,  441 ,  443, 446, 465, 466, 468, 
547, 549, 555, 559, 571 , 575, 585, 
594. 

Essex, comitat în Anglia. - 507. 

Europa. - 9, 13-16, 2 1 ,  43, 67, 76, 
101 ,  1 20, 163, 164, 166-170, 172, 

173, 193, 203, 21 1-217, 234, 244, 
286, 345, 358, 359, 378, 379-382, 
392, 400, 409, 412, 436, 437, 439, 
454, 473, 497, 502, 51 6, 531 , 550, 
560, 563, 57 4, 591 , 598. 

p 

Fergus, afluent al rîului Shannon în 
Irlanda. - 508. 

Firminy, localitate la sud-vest de 
Lyon. - 403. 

Flandra, provincie în Belgia. - 533. 

Flesk, rîu în comitatul irlandez 
Kerry. - 504. 

Florenţa. - 597. 

Forth, rîu în Scoţia. - 530. 

Frameries, localitate fn Belgia, la 
sud-vest de Mons. - 376, 407. 

Frankfurt pe Main. - 26, 1 80, 1 88, 
424. 

Franţa. - 13, 68, 69, 72, 76, 77, 78, 
82, 1 1 1 ,  120, 121 ,  164-160, 175, 
176, 213, 215, 217, 234, 240, 244, 
271 ,  288, 326, 344, 346, 351 ,  352, 
359, 377, 380, 385, 389, 401 , 408, 
415, 427, 428, 462, 477, 484, 497, 506, 
51 8, 539, 547, 555-558, 568, 571 ,  
572, 575-577, 583, 584, 594, 604, 
607, 637, 651 .  

Fuveau, localitate la nord de  Mar
silia. - 583, 585. 

G 

Galiţia, regiune în nordul Carpaţi
lor. - 173. 

Galty-Mounls, munţi în sudul Irlan
dei. - 504. 

Galway, comitat în Irlanda. - 507_ 
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Galway, port pe coasta de vest a 
Irlandei. - 483, 498, 503. 

Galway Bay, golf pe coasta de vest 
a Irlandei. - 498, 503. 

Gap ol Dunloe, defileu în comitatul 
landez Kerry. - 504. 

Garda, lac în nordul Italiei. - 190. 

Geneva. - 342, 345, 355, 363, 364, 
399, 439, 441 , 442, 444, 445, 452, 
453, 555, 556, 558, 563, 573, 583, 
586-588, 594, 607. 

Genova. - 587. 

Germania. - 13, 22, 37, 43, 47, 68-
72, 74, 78, 79, 82, 90, 9 1 ,  101 ,  121 , 
1 63, 166-1 69, 175,  179, 188, 196, 
21 1Q14, 217, 218, 219, 221 , 227, 
234, 245, 246, 248, 249, 256, 326, 
345, 350, 352, 361 ,  371 ,  380, 384, 
385, 387, 389, 391, 407, 420, 424-
429, 432, 439, 462-463, 506, 516,  
547, 555, 567, 57 1 ,  587, 594, 602, 
651 .  

Gibraltar. - 506. 

Gitschin (Jicin), oraş la nord-est de 
Praga. - 1 93-195, 198. 

Glasgow, oraş în Scoţia. - 488. 

Glatz (Kldzko), oraş •la sud-vest de 
Wrodaw. - 1 98, 200. 

Glogau (Glogow). - 1 86.  

Goito, localitate la sud-vest de Ve
rona. - 191 . 

Gărlitz. - 187. 

Granville, port în nordul Flanţei. -
585. 

•Guadelupa, insulă în Antille Mici. 
- 585. 

H 
Hamburg. - 85, 89, 221 ,  224, 229, 

24 1 ,  340, 345. 

Hanovra. - 175. 

Harper's Ferry, localitate în statul 
Virginia (S.U.A.). - 473. 

Hebride (Western Isles), insule pe 
coasta de vest .a Scoţiei. - 530, 
532. 

Hessen. - 188. 

Hirschberg (Jelenia Gora), oraş la 
sud-vest de Wroclaw. - 185, 187. 

Hoboken, port la Hudson (S.U.A.). 
- 591 . 

Holstein. - 188. 

Huli, port in estul Angliei. - 580. 

Jena. - 54, 181 ,  20 1 .  

Illinois, stat în S.U.A. - 589. 

Imperiul roman. - 385, 418, 450, 490, 
607. 

India. - 600. 

Indiile occidentale. - 481 ,  596. 

Insulele Normande (Channel Is
Iands), Jersey, Guernsey, Alder
ney. - 539. 

Insulele Orkney (Oreade) , grup de 
insule la nord de Scoţia. - 532, 
534. 

Irlanda. - 5, 7, 2 1 1 ,  216, 343, 417,  
418, 435, 436, 449, 450, 473, 476, 
477, 479, 480, 482-489, 491 ,  493, 
497, 498, 502-503, 51 6-521 ,  523-
526, 528-534, 536, 540, 542, 581 ,  
596, 6 1 3, 615, 61 9-624, 63 1,  640, 
644, 645, 649, 651 ,  653. 

Iser (Jizera) , afluent al Elbei. -
1 85, 195. 
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!sere, departament în sud-estul 
Franţei. - 584. 

Islanda. - 535, 536. 

Italia. - 13, 21 ,  54, 121 ,  166, 167,  
174, 179,  1 89, 216, 345, 380, 441 ,  
557, 571 ,  587, 594. 

Iutlanda. - 37. 

lvangorod (Del>lin), oraş pe Vistula 
- 215. 

J 

Jamaica. - 175, 377. 

Japonia. - 271 .  

Jura. - 503. 

K 

Ka tzbach (Kaczawa) , afluent l riu
lui Odra. - 54. 

Kendal, oraş în comitatul englez 
Lancashire. - 582. 

Kerry, comitat în Irlanda. - 510, 
5 1 1 .  

Kilfinnane, oraş În comitatul irlan
dez Tipperary. - 505. 

Kilkenny, capitala comitatului ir
landez cu acelaşi nume. - 485. 

Killarney, oraş în comitatul irlandez 
Kerry. - 504. 

Kinsale, oraş în comitatul irlandez 
Cork. - 482. 

Kintyre, peninsulă în sud-vestul 
Scoţiei. - 530. 

Kirchberg, localitate la sud de Zwi
ckau. - 367. 

Koblenz. - 1 88. 

Komorn (Komârom) , oraş în Un
garia. - 96. 

Kurhessen (Hessen-Kassel) , în trecut 
electorat. - 357. 

L 

La Chaux-de-Fonds, oraş la sud
vest de Basel. - 465, 586. 

La Manche - vezi Canalul Mînecii. 

Lancashire, comitat în nord-vestul 
Angliei. - 6, 8, 123, 154, 512, 5 18, 
582. 

La Ricamarie, localitate la sud-vest 
de Lyon. - 404, 408. 

Laune, rîu în comitatul irlandez. 
Kerry. - 504. 

Lausanne. - 34, 363, 555, 586, 588. 

Le Havre. - 585. 

Leinster, provincie în Irlanda. -
481 ,  510, 534-536. 

Leipzig. - 1 84. 

Le Locle, localitate în cantonul el
veţian Neuchâtel. - 444, 586. 

Les Bois, localitate în cantonul el
veţian Berna. - 586. 

Les Breuleux, localitate [n cantonul 
elveţian Berna. - 586. 

Liege. - 587. 

Liffey, rîu în Irlanda. - 514, 528. 

Ligny, localitate la vest de Namur. 
- 201 . 

Limerick, comitat în Irlanda. - 482, 
505, 508. 

Lisieux, oraş în vestul Franţei, la 
sud-est de Caen. - 555, 585. 
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Lituania. - 170. Malorusia - vezi Ucraina. 

Liverpool. - 488, 518.  Man, insulă în Marea Irlandei. 

Loire, departament în estul Frantei. 
- 402, 403. 

Lobau, oraş la vest de Gorlitz. -
.8-187. 

Lombardia. - 190, 527. 

Lonato, oraş la sud-est de Brescia. 
- 190. 

Londonderry, comitat în Irlanda. -
516. 

Londra. - 7, 9, 13-16, 25, 26, 38, 
84, 91, 96, 97, 100, 102, 1 04, 175, 
176, 188, 202, 219, 334, 343, 347, 
355, 356, 359, 365, 380, 383, 386, 
389, 390, 398-402, 410, 424, 441 ,  
442, 444, 454, 460, 463, 466, 514, 
515, 549, 556, 567, 582, 586, 587, 
59--597, 603, 636, 639641 , 645, 
649, 654. 

Longford, comitat în Irlanda. - 654. 

Longford, capitala comitatului irlan
dez cu acelaşi nume. - 508, 656. 

Lorrach, oraş la nord-est de Basel. 
- 398. 

Lough Corrib, lac în Irlanda. - 509. 

Lugau, localitate 1a est de Zwickau. 
- 367. 

Lyon, or.ş în Franţa. - 270, 402, 
403, 405, 444, 549, 555, 584, 585. 

M 

Maigue, afluent al Shannon-ului în 
Irlanda. - 505. 

Main. - 197. 

Mainz. - 1 80, 461-463, 626. 

Mallow, oraş jn comitatul irlandez 
Cork. - 504, 56, 655, 656. 

169. 

Manchester. - 38, 84, 1 17, 234, 343, 
473, 488. 

Mannheim. - 462. 

Mantua, oraş în nordul Italiei. -
190. 

Marchiennes-au-Pont, oraş în Belgia 
la nord-vest de Charleroi. - 593. 

Marea Britanie. - 7, 9, 17, 1 16-1 19, 
240, 377, 409, 484, 490, 491 ,  504, 
512, 528, 530, 549, 572, 591, 593, 
613, 614. 

Marea Neagră. - 215. 

Marea Normandiei. - 530. 

Marsilia. - 405, 452, 585. 

Massaclmsells, stat în S.U.A. 
589, 6 1 1 .  

Mayo, comitat în Irlanda. 
509. 

508, 

Mealh, comitat în Irlanda. - 507, 
508. 

Mecklenburg. - 175. 

Menlana, localitate la nord-est de 
Roma. - 345. 

Middleton, Jocalitate în comitatul ir
ladez Cork. - 487. 

Milano. - 190, 587. 

Millbank, localitate în nordul Irlan
dei. - 434, 634. 

Milltown Malbay, oraş pe coasta de 
vest a Irlandei. - 628. 

Mincio, afluent al Padului. - 1 89, 
191 ,  192. 
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Minden. - 188. 

Mlssourl, stat în S.U.A. - 25. 

Modlin (Novo Georgievsk) , oraş la 
nod-vest de Varşovia. - 215. 

Mohill, oraş în comitatul irlandez 
Leitrim. - 502. 

Mold, oraş in comitatJ englez Flint. 
- 407, 408. 

Moldova. - 326. 

Moncel. - 404. 

Montreux, localitate în cantonul el
veţian Vaud. - 555, 586. 

Moravia. - 1 85, 1 88. 

Moscova. - 171, 216. 

Moutier, loalitate în cantonul elve
ţian Berna. - 586. 

Mincliengritz (Mnichovo-Hradi�e) , 
oraş la nord-est de Praga. - 198. 

Munster, provincie în Irlanda. -
48 1, 492, 510, 534. 

Munţii Metalici. - 366. 

N 

Nachod, oraş în nordul Boemiei, la 
nord est de Hradec-Krâlove. 
1 98. 

Nantes, oraş in vestul Franţei. -
555, 585. 

Neapole. - 407, 444, 557, 561 ,  587, 
623. 

Nelsse (Nysa Luzycka). - 187. 

Neuchdtel, canton şi oraş dn vestul 
Elveţiei. - 555, 586. 

Neufchdteau, orş la sud-vest de 
Nancy. - 555, 557, 585. 

Neuville-sur-Sa6ne, oraş la nord de 
Lyon. - 584, 585. 

New Haven, port în Connecticut 
(S.U.A.). - 588, 590. 

New Jersey, stat în S.U.A. - 591. 

New Lanark, localitate în sudul Sco
ţiei, comitatul Lanark. - 1 18. 

Newtownards, localitate 'la est de 
Belfast. - 636. 

New York. - 346, 384, 58--590, 
6 1 1 .  

New York, stat î n  S.U.A. - 591 ,  
592. 

Niederwiirschnitt. - 366, 367. 

Nipru. - 171 .  

Norvegia. - 169, 534. 

Norwich, oraş la sud-vest de Boston 
(S.U.A.) .  - 588, 590. 

Nottingham, oraş în Anglia centrală. 
- 582. 

Nirnberg. - 345, 361 ,  362. 

o 

Oberhasli, localitate în cantonul el
veţian Ztirich. - 504. 

Oberselk, localitate la sud-est de 
Schleswig. - 1 96. 

Oceanul Atlantic. - 381 ,  418, 450. 

Oelsnitt. - 368. 

Olanda. - 96, 235, 407, 571 .  

Olmiitz (Olomouc), oraş pe  Morava . 
• - 1 86, 1 88, 200. 

OrJeans, oraş fa sud-vest de Paris. 
- 585. 
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Oxford, oraş în Anglia. - 324, 512. 

Oxfordshire, comitat în Anglia. - 6, 
7,  507. 

p 

_Padul. - 1 89, 192-1 93. 

Pantin, suburbie a P·arisului. - 555, 
585. 

Pardubitz (Pardubice) , oraş la est de 
Praga. - 185, 1 87.  

Paris. - 30, 38, 54,  76,  86,  87,  93,  97, 
99, 342, 343, 355, 358, 389, 390, 
399-401 , 442, 445, 461, 463, 466, 
555, 558, 574, 575, 585, 587, 593, 
597, 626. 

Pavia, oraş la sud de Milano. -
531 .  

Peschiera, localitate l a  vest d e  Ve
rona. - 190, 191 .  

Pesta, parte a Budapestei de astăzi. 
- 406. 

Petersburg. - 10, 13, 213, 360, 439, 
466, 506. 

Philadelphia, oraş în Pennsylvania 
(S.U.A.) . - 409, 588. 

Piemont, provincie în nordul Italiei, 
în trecut ducat. - 63. 

Polesella, localitate la nord-vest de 
Ferrara. - 189. 

Polonia. - 21, 101 ,  163-167, 169-
174, 21 1 ,  214, 215, 217, 219,  235, 
338, 380, 439, 506, 547, 550, 571 ,  
594, 645. 

Ponte Lagoscuro, localitate la nord 
de Ferrara. - 189. 

Pont-J'Eveque, oraş la sud de Le 
Havre. - 555. 

Portland, oraş în sudul Angliei. -
434, 652. 

Potsdam. - 52. 

Poznan. - 186, 214. 

Praga. - 184. 

Pressburg (Bratislava) . - 406. 

Principatele dunărene - vezi Mol
dova şi Ţara Rominească. 

Prusia. - 45, 46, 5 1 ,  52, 54-58, 63-
65, 67, 75, 77, 80, 99, 1 65, 166, 
172-174, 182, 213, 217, 240, 242, 
244, 345, 354, 357, 388, 407, 425, 
426, 621 .  

Puteaux, suburbie a Parisului. -
555, 585. 

Q 

Oueen's County, comitat în Irlanda. 
- 498. 

R 

Rasiali, oraş la nord de Baden-Ba
den. - 180. 

Rathdrum, localitate la sud de Du
blin. - 485. 

Rathlin, insulă în fata coastei de 
nord a Irlandei. - 532. 

Ratibor (Racib6z) . - 187.  

Ravenna. - 529 

Reichenberg (Liberec). - 185, 198.  

Riesengebirge (Karkonosze) . - 1 85-
187, 193, 197. 

Rin. - 213, 389. 

Rive-de-Gier, oraş la sud de Lyon. 
- 403. 
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Rivali. localitate la nord-vest de Ve
rona. - 190. 

Roma antică - vezi Imperiul roman. 

Romînia. - 285, 516. 

Roscommon, comitat în Irlanda. 
56-508. 

Roubaix, oraş în nordul Frantei. 
342. 

Rouen. - 401 , 402, 405, 555, 585. 

Rusia. - 13, 101 ,  120, 163-167, 
170-174, 213-217, 338, 359, 360, 
381 ,  439, 440, 454, 516, 574, 620. 

s 

Sadova, oraş in nordul Boemiei, Ia 
nord-vest de Hradec-Kralove. -
429, 539. 

Saint-Denis, oraş la nord de Paris. 
- 555, 585. 

Saint-Etienne, oraş la sud-vest de 
Lyon. - 403, 404. 

Saint-Jmier, localitate în cantonul 
elvetian Berna. - 586. 

Sainte-Croix, focalitate în cantonul 
elveţian Vaud. - 586. 

Salionze, localitate la sud-vest de 
Verona. - 191 .  

Salzburg, în trecut ducat în Austria. 
- 189. 

San Giustino, localitate la vest de 
Verona. - 190. 

Saratoga Springs, oraş în statul 
New York. - 484. 

Saxonia. - 51, 179. 

Scandinavia. - 532, 535. 

Schleswig. - 196. 

Schleswig-Holstein. - 99, 174, 180. 

Scoţia. - 6, 7, 1 19, 121 , 175, 504, 
509, 529, 530, 533, 581 ,  618 .  

Seraing, localitate la sud-vest de 
Liege. - 376, 379, 400, 407. 

Shannon, rîu în IrJanda. - 480, 505 
-508. 

Sheffield, oraş în Anglia centrală. 
- 209. 

Shetland, grup de insule la nord-est 
de Scoţia. - 532. 

Sicilia. - 490. 

Silezia (Slask) . - 1 85, 1 87. 

Solferino, localitate la sud de lacul 
Garda. 190-193. 

Solingen. - 99, 56. 

Somersetshire, comitat în Anglia. 
- 6, 7. 

Sommacampagna, localitate la vest 
de Verona. - 190, 191 . 

Somme, departament în Franta. 
401 . 

Sona, localitate la vest de Verona. 
- 190, 191 .  

Sonvillier, localitate în cantonul el
vetian Berna. - 586. 

SotteviJJe-Jes-Rouen, oraş în nordl 
Frantei la sud de Rouen. - 401 ,  
604. 

Spania. - 167, 235, 407, 443, 497, 
506, 555, 571 ,  594. 

Spike Island, insulă Ia sud-est de 
Cork. - 435, 437, 438, 632. 
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Statele Unite ale Americii. - 1 16, 
120, 164,  203, 204, 209, 240, 286, 
375, 377, 379-382, 400, 409, 450, 
455, 46, 493, 69, 588-590, 592, 
603, 608, 651 . 

Stuttgart. - 23, 24, 462. 

St. Gallen, oraş în cantonul elveţian 
cu acelaşi nume. - 531 .  

St. Louis, oraş pe Mississippi. - 25, 
26, 384. 

Sude/i. 185. 

Suedia. 170, 504. 

Su/folk, comitat în estul Angliei. 
- 507. 

T 

Tessin (Ticino), afluent al Padului. 
- 190. 

Tessin (Ticino), canton în Elveţia. 
- 453. 

Thury-Harcourt, oraş în vestul Fran
ţei, la sud-vest de Lisieux. - 585. 

Tilsit (azi Sovietsk). - 54. 

Tione, rîu în nordul Italiei. - 1 90, 
191 .  

Tipperary, comitat în Irlanda. - 505, 
508. 

Tipperary, oraş în comitatul irlandez 
cu acelaşi nume. - 506, 655, 656. 

Tolka, rîu în Irlanda, se varsă lingă 
Dublin. - 536. 

Torgau. - 1 87. 

Tramelan, localitate în cantonul el
veţian Berna. - 586. 

Trautenau (Trutnov), oraş în nordul 
Boemiei, la nord de Hradec-Kră
love. - 1 85, 198.  

Trier. - 38. 

Troia (Ilion) , în antichitate oraş Î>. 
nord-vestul Asiei Mici. - 521 .  

Trubau (Moravska Tfebova), oraş în· 
Moravia, la nord-vest de Olo
mouc. - 1 88. 

Tulcaine - vezi Tolka. 

Turcia. ; 169, 216, 271 .  

Turnau (Turnov), oraş l a  nord-est de 
Praga. - 198. 

T 

Ţara Romînească. - 169, 325. 

u 
Ucraina. - 171,  173. 

Ulster, provincie în Irlanda. - 479. 
481,  483, 493, 510, 596. 

Ungaria. - 167, 169, 186, 214,  46, 
619.  

V 

Valegglo, localitate la sud-vest de 
Verona. 190, 191 .  

Varşovia. 213, 215. 

Velicorusia. - 173 . 

Vene/ia. - 174. 

Verona, oraş in Ita.Ila superioară. -
1 90-193. 

Vevey, oraş în cantonul elveţian 
Va ud. - 555, 586. 

Viena. - 98, 1 84,  186, 200, 213, 216, 
345, 405, 406. 
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Vienne, oraş la sud de Lyon. - 584, 
585. 

Villelranche, oraş la nord de Lyon. 
- 585. 

Vistula. - 215. 

Vllava, afluent al Elbei. - 184. 

w 
Waldenburg (Walbrzych) oraş la 

sud-vest de Wroclaw. - 187. 

Wales. - 7, 8, 435, 478, 482, 504, 
510, 530, 581 ,  615, 618.  

Warwickshire, comitat în Anglia. -
576. 

Washington. - 592. 

Walerlord, comitat pe coasta de 
sud-est a Irlandei. - 485, 532, 647. 

Waterlord, capitala comitatului ir
landez cu acelaşi nume. - 533, 
655, 656. 

Waterloo, localitate la sud de Bu-

Weisskirchen (Hranice) , oraş in Mo
'avia, la est de Olomouc. - 188.  

West Meath, comitat in Irlanda. -
509. 

Westmorland, comitat în Anglia. -
518.  

Wetzikon, localitate in cantonul el
veţian Zilrich. - 586. 

Welzlar, oraş pe Lahn. - 180, 188. 

Wicklow, capitala comitatului irlan
dez cu acelaşi nume. - 485. 

Windermere, localitate în comitatul 
englez Westmorland. - 518.  

Woking, localitate la sud-vest de 
Londra. - 638, 647. 

z 

Zalt-Bommel, localitate la sud de 
Utrecht. - 95. 

Zeitz. - 187. 

Zirich. - 586. 

xelles. - 201 .  Zwickau. - 371 .  

6 '  
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Indice bibliografic 
cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels 

La lucrăile citate de Marx şi Engels au fost indicate, in măsura în 
care acest lucru a putut fi stabilit, ediţiile presupuse că ar fi fost folosite 
do ei. In unele cazuri, în special acolo unde izvoarele bibliografice nu 
sînt precizate, nu se menţionează ediţia. Legile şi documentele sint indi
cate numai atunci cînd se citează din ele. Unele izvoare n-au putut fi 
identificate. 

I. Opere şi articole ale unor autori cunoscuţi şi anonimi 

Address and provisional rules of the Working Men's International Asso
ciation, established September 28, 1864 , at . public meeting held at 
St. Martin's Hall, Long Acre, London. [London] 1 64. - 88, 202, 373, 
381 ,  41 4, 419,  439, 450, 451, 547, 553, 554, 559, 56 1-562, 624. 

Alliance Internationale de la Democratie Socialiste. Programme et regie· 
ment. Geneve 1868. - 363, 373, 374, 442, 443. 

Ammianus Marcellinus : Rerum gestarum. Libri qui supersunt ex recen
sione Valesio-Gronoviana . .  Lipsiae 1773. - 530. 

Ancient laws of Ireland. Senchus Mor. Vol. 1-3. Dublin, London 1865-
1 873. Vol. 1-2. - 517, 523524, 529. 

Annales IV Magistrorum. Ex ipso O'Clerii Autographo in Bibliothca 
Stowense. Nune primum ditit C. O'Conor. In : Rerum Hibernicarum 
Scriptores. T. 3. Buckinghamiae 1826. - 520-523, 536. 

Annales Tigernachi, ex Codice Bodleiano, Rawlinson, No. 488, Annales 
Inislalensis, ex duobus Codicibus, Dubliniense et Bodleiano, itemque 
Annales Buellianos, ex Codice Cottoniano, Titus A. Nune primum 
editit C. O'Conor. Loc. cit., T. 2. Buckinghamiae 1825. - 520-523, 
534, 535. 

Annales Ultonienses. Ab anno D. CCCCXXXI, ad annum D. MCXXXI, 
ex Codice Boleiano : itemque indicem generalem. Nune primum 
ditit C. O'Conor. Loc. cit., T. 4. Buckinghamiae 1826. - 520-522. 
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Anonyml Ravennatis qui circa saeculum VII. vixit. De Geographia 1ibri 
quinque. Ex MS. Cdice Bibliothecae Regiae eruit et Notis illus
travit D. Placidus Porcherm. Parisiis 1688. - 529. 

Association Internationale des Travailleurs. Statuts et reglements. Lon
dres 1866. - 570 . 

.Bastiat, Frederic : Hamonies economiques. Paris 1850. - 336. 

Beauiort, Daniel Augustus : Memoir of a map of Ireland. London 1792. 
- 508. 

Becker, Bernhard : Enthillungen iber das tragische Lebensende Ferdi
nand Lassdlle's. Schleiz 1 868. - 354. 

Bergier, [Nicolas-Sylvestre] : Les elements primitifs des langues„. Nouvelle 
dition, augmentee d'un essai de grammaire generale, par l 'imprimeur
editeur. Besan:on 1 837. - 28. 

Bericht der Kommission von 1863 iiber die Beschaftigung von Klndern 
vezi Children's employment commission (1862). 

Boate, Gerard : Irelands natural history. And now published by Samuell 
Hartlib. London 1852. - 5 1 4. 

Boileau-Despreaux, Nicolas : Les satires de Nicolas Boileaux-Despreaux. 
Hrsg. von O.L.B.Wolff. Jena 1834. - 641 .  

Bright, John : Speech of  Mr. Bright, M.P., in the Town Hall, Birmingham, 
December 1 8, 1862. Birmingham o.J. - 20. 

Brissot de Warville, Jean-Pierre : Recherches phi�osophiques sur le droit 
de propriete et sur le vol, consideres dans la nature et dans la societe. 
In : Bibliotheque philsophique du legislateur, du politique, du juris
consulte„. T. 4. Berlin, Paris, Lyon 1782. - 30. 

Caird, James : The plantation scheme ; or the west of Ireland as a field 
oi investment. Edinburgh and London 1850. - 509. 

Camden, William : Britannia : or a chorographical description of Great 
Britain and Ireland, together with the adjacent ilands. Written in 
Latin. And translated into English, with additions and improvements. 
2nd ed. Vol. 2. London 1722. - 526. 

Campion, [Edmund/ : Historie of Ireland. In : Ancient Irish histories. 
The works of Spencer, Campion, Hanmer, and Marleburrough. Vol. 1-2. 
Dublin 1809. Vol. 1 .  - 526. 

Census of England and Wales for the year 1 861.  London 1863. - 8. 

Charras, J[ean]-B[aptiste]-A[dolphe] : Histoire de la campagne de 18 15. 
Waterloo. Leipzig 1857. - 385. 
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CJ1ildren's employment commlssion (1862). Reports. 
- First report of the commissioners. Wlth appendix. Presenled to both 

Houses of Parliament by command of Her Majesty. London 1 863. - 8. 
- Fourh report „ .  London 1865. - 333. 

{Clare11don, George William :/ (Brief vom 1 2. Mai 1866.) In : The Times, 
London vom 2. Mai 1866. - 359. 

Claudianus, Cl{audius/ : De IV consulatu Honorii Aug. Panegyricus. Cum 
notis brevibus, Rhetoricis et Politicis Joh. Caspari Khunii. Argentorati 
1706. - 529. 

Congres de Geneve. Memoire des delegues fran�ais. Bruxelles 1 866. -
342, 576. 

Congres ouvrier. Association lnternationale des Travailleurs. Reglement 
provisoire. Paris 1864. - 419, 451.  

Diodorus Siculus : Bibliothecae historicae. Libri qui supersunt e recen
sione Petri Wesselingii. Nova editio. Voi. 3.  Argentorati 1798. - 527. 

Duilerin, [Frederic..J :  Mr. Mill's plan for the pacification of Ireland exa
mined. London 1868. - 644. 

Dunoyer, Charles : De la liberte du travail ou simple expose des condi
tions dans lesquelles Ies forces humaines s'exercent avec le plus de 
puissance. T. 1-3. Paris 1 845. - 33. 

Eginharto : Annales Regum Francorum, Pipini, Caroli Magni et Ludovici : 
ab Ano 741 , vsq. : ad annum 829. Aut. quidem incerto, sed docto, 
Benedictinae Religionis Monacho. Item, Caroli Cognomento Magni, Im
peratoris Occidentalis Primi vita et gesta. Coloniae 1561 . - 529. 

Engels, Friedrich : Der deutsche Bauernkrieg. In : Neue Rheinische Zei
tung. Politi sch-okonomische Revue, Hamburg, H. 5/6, Mai bis Oktober 
10. - 424, 425. 

- Die preussische Militărfrage und die deutsche Arbeiterpartei. Ham
burg 1 865. - 5, 89, 90, 350-352, 354. 

Erdmann, Johann Eduard : Grundriss der Geschichte der Philosophie. 
Bd. l. Berlin 1 66. - 53 1. 

Der erste Vereinigte Landtag in Berlin 1847. Hrsg. unter Aufsicht des 
Vorstehers des Central-Bureaus im Min. d. Innern und Bureaus des 
Vereinigten Landtages Kg!. Kanzlei-Raths Eduard Bleich. Th. 1-4. 
Brlin 18H. h. 3. - 367. 

An essay on trade and comm erce : containing observations on taxes, as 
they are supposed to affect the price of labour in our manufactories : 
together with some interesting reflections on the importance of our 
trade to America„. By the author of 11Considerations on taxes" .  London 
1770. - 152. 
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Ferrier, Fran;ois-Louis-Auguste : Du gouvernement considere dans ses 
rapports avec le commerce. Paris. 1805. - 221 .  

.FJerovskl : Polojenie raboceavo clasa vi Rossii, S.- Petersburg 1869. 
- 439 . • 

F0urier, Ch[arl.sJ : Le nouveau monde industriei et societaire, ou inven
tion du procede d'industrie attrayante et naturelle distribuee en series 
passionnees. Paris 1829. - 528. 

Franklin, Benjamin : A modest inquiry into the nature and necessity 
of a paper currency. In : The works of Benjamin Franklin. By Jared 
Sparks. Voi. 2. Boston 1836. - 131 . 

-Garibaldl, [GiuseppeJ : The rule of the nonk ; or, Rome in the nineteenth 
century. Voi. 1-2. London and New York o.J. - 433. 

Geselz uber die Verpflichtung zum Kriegsdienste. Vom 3ten September 
1814. In : Gesetz-Sammlung f.ir die Koniglichen Preussischen Staaten. 
Jg. 1814. - 45. 

Giraldus Cambrensis : Topographia Hibernica, et Expugnatio Hibernica. 
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